Dovoľte, aby sme Vás v mene Bratislavského samosprávneho kraja
a spoločnosti BSP pozvali na slávnostné otvorenie cyklotrasy

Cerová dráha
dňa 27. 6. 2011, o 14:00, na rázcestí MALÝ SLAVÍN
(GPS N48°14.062“ E17°6.202“ N48.23437 E17.10337).

Je chvályhodné, že v našom
meste vznikla dobrovoľná
občianska aktivita akou je
Cerová dráha, ktorá priamo
pomáha zachovať prírodné
hodnoty nášho kraja
a zároveň buduje vzťah
k životnému prostrediu
nie len u jej tvorcov, ale aj
u širokej verejnosti.
Milan FTÁČNIK
primátor hlavného mesta
SR Bratislavy

Svojou osobnou účasťou na otvorení projekt podporia predstavitelia Bratislavskej
župy, mesta Bratislava, Mestských lesov v Bratislave, združení Slomba, CykloEko a
spoločnosti BSP.
Sprevádzať ich budú nadšenci horskej cyklistiky.
Po oficiálnom otvorení bude cyklotrasa pripravená na odskúšanie.

PRÍJAZD k rázcestiu Malý Slavín je možný z niekoľkých smerov.
Odporúčame:
1. Zo Železnej
Studničky

asfaltovou cestou smer Rotunda - Snežienka - Sanatorium II. kameňolom - U Slivu - Malý Slavín

2. Z MČ Rača

Pekná cesta - u Slivu - Malý Slavín

„Je dobrou tradíciou
Bratislavského
samosprávneho kraja
podporovať iniciatívne
združenia s dobrou
myšlienkou. Rekonštrukcia
tejto cyklotrasy je
unikátnym projektom,
v ktorom sa stretli priority
BSK a ušľachtilý zámer
cyklistických nadšencov.“
Pavol Frešo
predseda Bratislavského
samosprávneho kraja

„Záleží nám na prostredí,
v ktorom žijeme a podnikáme. Preto cítime potrebu
podporovať aktivity, ktoré
pomáhajú rozvíjať šport
a kultúru v našom regióne.“
Peter Maňka, BSP

Navigovať Vás budú aj smerové značky na vozovke.
Bližšie informácie Vám poskytne Ladislav Findl, ladislav.findl@region-bsk.sk.
CEROVÁ DRÁHA je starý poľovnícky chodník, ktorého počiatky siahajú až do roku 1802.
Rekonštrukciu chodníka iniciovali združenia Slomba, CykloEko, za podpory Bratislavského samosprávneho kraja, Mestských lesov SR a spoločnosti BSP.
Singletrail je určený pre náročnejších bikerov, kľukatí sa pomedzi stromy, adrenalín
zdvihnú krásne úseky s koreňmi, klopené zákruty ale aj nová klopená lavička ponad
malý potôčik. Krátke rovinky doprajú bikerom pokochať sa krásnym prostredím
Malých Karpát.
Dĺžka cyklotrasy je 10,2 km a vedie po trase Malý Slavín - Pod Hrubým Vrchom Pod Hrubým Drieňovcom - Nad Veronikou.
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