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Trenčín, 24. júl 2017 
Cyklistov a turistov bude tento rok navigovať viac ako 400 km obnoveného cyklo-

turistického značenia   

Drobná cykloturistická infraštruktúra sa navyše rozšíri aj o 5 informačných máp, 

cyklosmerovky či cyklosmerovníky.     

Turistom sa polepší až v 6 okresoch 

Obnova turistických značkovaných trás a realizácia drobnej turistickej infraštruktúry v 6 

okresoch Trenčianskeho kraja je tento rok naplánovaná do konca novembra. Turistov 

bude navigovať obnovené značkovanie v dĺžke necelých 240 km. Doplnená bude aj 

drobná turistická infraštruktúra v podobe smeroviek a tabuliek.  

Pre lepšiu orientáciu turistov poslúži tiež 5 ks turistických vývesných informačných 

máp. Tie prinesú informácie o vyznačených trasách v okolí. Dve z nich budú osadené 

v okrese Bánovce nad Bebravou, zvyšné tri v Prievidzskom okrese. Okrem maľovaného 

turistického značenia a nových turistických smerovníkov sa turisti môžu tešiť aj na 

podrobné GPS zameranie obnovených turistických trás. TSK opäť zainvestuje do 

obnovy tohto turistického značenia takmer 20 tisíc eur. Na území Trenčianskej župy je 

v súčasnosti vyznačených 1 855 km peších turistických značených trás.     

Na bicykli s novým značením na hornej Nitre i na kopaniciach 

Slovenský cykloklub sa zase do konca septembra postará o obnovu maľovaného 

značenia „C“ v celkovej dĺžke takmer 177 km. Oživenia sa dočká napríklad Bojnický 

cyklookruh od obce Diviaky nad Nitricou po obec Lehota pod Vtáčnikom v dĺžke 58 km 

či Kopaničiarska cyklomagistrála v dĺžke 45 km. „Cyklistov tento rok poteší aj nový 

značený úsek z obce Kálnica po Bohušovu studničku v dĺžke 8,6 km,“ prezradil 

cyklokoordinátor TSK Radovan Hladký. Na cykloturistických trasách budú pre lepšiu 

orientáciu osadené malé i veľké cyklosmerovky a cyklosmerovníky.  

Na nové a obnovené cykloturistické trasy na území TSK spolu s prvkami 

cykloturistických trás pôjde z rozpočtu takmer 20 tisíc. „Na území kraja sa každoročne 

obnovia stovky kilometrov turistických a cyklistických trás, ktoré ponúkajú obyvateľom 



kraja možnosť aktívne stráviť voľný čas a zároveň spoznať náš kraj. Obnova 

a preznačovanie značení či tvorba nových trás sa uskutočňuje na základe Memoranda 

o spolupráci podpísaného medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Klubom 

slovenských turistov a TSK a Slovenským cykloklubom,“ uviedol trenčiansky župan 

Jaroslav Baška. 

Obnovu turistických a cyklistických trás realizuje Trenčianska župa na základe Stratégie 

využitia potenciálu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rozvoj cyklistickej 

infraštruktúry.     
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