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Nová cyklistická cestička má prepojiť Handlovú s Partizánskym 
 
Cyklotrasa na hornej Nitre dostáva reálne kontúry. Projektový zámer Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (TSK) z marca tohto roka vyústil do oficiálnej obhliadky terénu. 
Na takomto postupe sa počas pracovnej porady 4. júna 2015 dohodli podpredseda TSK 
Richard Takáč, krajský cyklokoordinátor Matej Tinka a zástupcovia jednotlivých miest 
a obcí, cez ktoré bude cyklotrasa prechádzať. 
 

Podpredseda TSK Richard Takáč na predmetnom stretnutí v Prievidzi prisľúbil, že 
trenčianska župa urobí všetko potrebné, aby daný projekt prešiel z prípravnej do 
realizačnej fázy a teda k reálnemu využívaniu cyklistickou verejnosťou. Projekt počíta 
s prepojením miest Handlová – Prievidza – Bojnice – Nováky – Partizánske. Ako 
pôvodne vysvetlil Matej Tinka, v Handlovej sa pre cyklistickú cestičku predpokladá 
využitie miestnych komunikácií a pozemkov pri vodnom toku Handlovka. V Prievidzi a 
Bojniciach budú využité pozemky vedľa rieky Nitra, smerom na Nováky a Partizánske 
miestne a účelové komunikácie a priľahlé pozemky vedľa rieky Nitra. 
 

Ešte pred vypracovaním štúdie realizovateľnosti celú cestičku zo sedla bicykla 
preskúmali menovaní zástupcovia TSK so starostom obce Kamenec pod Vtáčnikom 
Dušanom Ďurišom. Počas prehliadky jednotlivých úsekov im 11. júna 2015 robili 
spoločnosť aj ďalší predstavitelia zainteresovaných miest a obcí, pričom trasu Handlová 
– Prievidza už zmapovali v predchádzajúcom období. „V Prievidzi umožní vznik 
cyklistickej cestičky rozšírenie chodníkov a rekonštrukcia miestnych komunikácií s cieľom 
pokračovať okolo rieky Nitra v smere na Bojnice. V Opatovciach nad Nitrou sa následne 
črtajú viaceré alternatívy. Jednak popri rieke Nitra, popri ceste III/050064, alebo 
rozšírením chodníkov, resp. rekonštrukciou miestnych komunikácií. V tejto časti bude 
taktiež nutné rozšíriť cyklistickú cestičku do Novák, ktorá bola vybudovaná ako účelová 
komunikácia za banskej činnosti,“ špecifikoval Matej Tinka. V Zemianskych Kostoľanoch 
sa podľa neho plánuje využiť málo frekventovaná účelová komunikácia popri odkalisku 
s trasovaním vedľa termálneho kúpalisko Chalmová.  
 

Od tohto miesta až do Partizánskeho zostáva zatiaľ trasa cyklistickej cestičky otvorená. 
Jej výsledná podoba závisí od viacerých aspektov vrátane počtu vlastníkov 
pozemkov, atraktivity trasy, ekonomického hľadiska, či mobility do práce a škôl. V 
samotnom meste Partizánske sa predpokladá napojenie cyklotrasy na ochranné hrádze 
rieky Nitra, vrátane ich spevnenia. 
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