
BICYKLOM 
K NAJKRAJ�ÍM LOKALITÁM V PRIHRANIÈNOM 
REGIÓNE BIELYCH KARPÁT



Pohorie Biele Karpaty le�í na hranici Slovenskej 
a Èeskej republiky. Tiahne sa od mesta Skalica 
smerom na sever a� k mestu Púchov, na severe 
ho odde¾uje od Javorníkov Lyský priesmyk.  

Najvy��ím vrcholom je Ve¾ká Javorina 
s nadmorskou vý�kou 970 m n.m., druhým 
najvy��ím vrcholom je Chme¾ová s nadmorskou 
vý�kou 925 m n. m.. Pohorie je známe 
prekrásnym prírodným prostredím, je chránenou 
krajinnou oblas�ou. Je známym rajom 
divorastúcich orchidejí. K jeho najväè�ím 
prírodným klenotom patrí severná � bradlová 
èas�. Prírodné fenomény � Vr�atecké, Lednické 
a Èervenokamenské bradlo patria 
k najkraj�ím prírodným lokalitám Slovenska 
a pohranièia. Na prvých dvoch sa nachádzajú 
i tajomné hradné zrúcaniny. 

Najvy��í vrchol pohoria � Ve¾ká Javorina je 
symbolom èesko � slovenskej vzájomnosti, je 
miestom historického i súèasného stretávania 
Slovákov a Èechov. Pod vrcholom stojí Holubyho 
chata, na neïalekom vrchole Jelenca zasa 
adrenalínová vyhliadková ve�a. V samotnom 
pohorí a jeho podhorí sa nachádza nieko¾ko 
rozh¾adní � èi u� v Hrajkách, na Po¾ane, 
na Hájnici, za Krivoklátskou tiesòavou alebo 
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Grotta v Dubnici nad Váhom na slovenskej strane 
alebo Dráhy, na Ve¾kom Lopeníku, Obecnice, 
U Køí�ku, na Králove, Pod Vojanskú, na Skalke 
pri Bojkoviciach a Královec pri Vala�ských 
Kloboukoch na èeskej strane. K najzaujímavej�ím 
pamiatkam patria na oboch stranách hranice 
Ku�elovský mlyn, Lisèí bouda, opevnený kostol 
v Novom Meste nad Váhom, kruhový kostol 
v Zemianskom Podhradí, Haluzický kostol, klá�tor 
s Kalváriou a kostolom na Skalke, Pomínovský 
kostolík, ka�tie¾ v Lednických Rovniach, 
Komenského múzeum v Komni, hrad Nový 
Svìtlov v Bojkoviciach,  Luhaèovické kúpele 
s Jurkovièovými stavbami, Brumovský hrad 
a mechanický Betlehém v Horní Lidèi.

V celom pohorí a jeho podhorí je mno�stvo 
vyznaèených cykloturistických trás, ktoré sú 
vzájomne prepojené èi u� priamym pokraèovaním 
znaèených cyklotrás, sie�ou hranièných 
prechodov, ako i neznaèených cezhranièných 
komunikácií. V regióne je mo�né strávi� krásnu 
dovolenku a na bicykli spozna� krásu, prírodné 
a kultúrne bohatstvo regiónu. K niektorým 
najkraj�ím a najzaujímavej�ím lokalitám 
v Bielych Karpatoch a ich podhorí Vás na bicykli 
chceme zavies� práve na�ím cyklosprievodcom. 

Juraj Hlatký
predseda Slovenského cykloklubu

Zopár slov na úvod...
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ZÁSADY POHYBU PO ZNAÈENÝCH CYKLOTURISTICKÝCH TRASÁCH

Po cykloturistických trasách jazdí ka�dý na vlastné nebezpeèenstvo! Pri jazde po cestách dodr�iavajte 
pravidlá cestnej premávky, jazdite za sebou, nie ved¾a seba. Pou�ívajte ochrannú prilbu! Pri veèerných 
dojazdoch nezabúdajte na svoju vidite¾nos� � osvetlenie a reflexnú vestu! Dodr�iavajte zásady ochrany 
prírody, na území CHKO Biele Karpaty náv�tevný poriadok, neodhadzujte odpadky! Chráòte prírodu. 
Pri jazde po po¾ných a lesných cestách re�pektujte pohyb po¾nohospodárskych a lesných strojov a 
mechanizmov � ako hostia vyu�ívate sie� ciest ich majite¾ov. Jazdite minimálne v dvojici, majte pri sebe 
mobilný telefón � dôle�ité èísla sú  núdzové európske èíslo,   záchranná zdravotná slu�ba, 

 polícia a  hasièský a záchranný zbor.
112 155

158 150
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Rozh¾adòa Hrajky1

Popis lokality: 

Malá drevená rozh¾adòa sa nachádza nad mestskou èas�ou 
Myjavy � Turej Lúky. Bola postavená v roku 2009 Mestom 
Myjava, je vysoká 10,5 metra s vyhliadkovou plo�inou vo 
vý�ke 9,5 metra! Pri rozh¾adni je odpoèívadlo, mapa a 
stojan na bicykle. Takisto je tu pamätník dvanástich 
evanjelikov popravených pri tzv. �Turolúckej vzbure�. 
Z rozh¾adne je obmedzený výh¾ad na Turú Lúku, vrch 
Kýèera a do doliny rieèky Myjavy. Za dobrej vidite¾nosti je 
vidno aj èas� hrebeòa Pova�ského Inovca. 

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Západnou èas�ou Turej Lúky prechádza modrá cyklotrasa 
2202 �4 Cykloregio�. Z nej odboèuje vpravo do Turej 
Lúky ku Gazdovskému domu krátka �ltá cyklotrasa 8331. 

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 
V Turej Lúke sa narodil 
architekt Du�an Jurkoviè, 
je tu Gazdovský dvor, 
katolícky a evanjelický 
kostol. Na Myjave je 
múzeum Slovenských 
národných rád, na námestí 
monumentálny evanjelický 
kostol, pred ním socha 
M.R. �tefánika.  

Prístup bicyklom: 

výlet zaèíname v centre Turej Lúky, pri Gazdovskom dvore. Na koniec mestskej èasti ideme po �ltej 
cykloturistickej trase, tu kri�ujeme modrú cykloturistickú trasu �4 Cykloregio� spájajúcu Brezovú 
pod Bradlom so Skalicou a Ba�ovým kanálom. Tu sa napája na sie� cyklotrás v Èeskej republike. My v�ak 
pokraèujeme neznaèene priamo po �tátnej ceste è. 581. Èaká nás krátke stúpanie na Hrajky. Absolvujeme 
tiahlu serpentínu a vo vrchole stúpania po ¾avej strane uvidíme rozh¾adòu. Pozor pri odboèovaní k nej, 
vo vrchole stúpania je na ceste zlý výh¾ad!

Východisko k lokalite: 
Myjava � miestna èas� Turá Lúka 
Gazdovský dvor

Då�ka: 2,2 km
Prevý�enie: 10/20 m
Bicykel: cestný
Nároènos�: REKREA

GPS: N48 44.830 E17 30.936

Nadmorská vý�ka: 305 m n.m.



Rozh¾adòa �alostiná2

Popis lokality: 

Malá drevená rozh¾adòa sa nachádza na najvy��om vrchole 
�alostinskej vrchoviny � rovnomennom vrchole �alostinej. 
Bola postavená v roku 2009 Obcou Chvojnica. Je vysoká 
7 metrov s vyhliadkovou plo�inou vo vý�ke 4,5 metra. 
Pod rozh¾adòou je odpoèívadlo. Z rozh¾adne sa naskytá 
kruhový panoramatický výh¾ad na hrebene Bielych a Malých 
Karpát, Myjavskej vrchoviny a Pova�ského Inovca.

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Z Vrboviec do Chvojnice prechádza modrá cyklotrasa 
2202 �4 Cykloregio�. Vo Vrbovciach ju kri�uje zelená 
cykloturistická trasa 5302 zo Senice na hranièný prechod 
Vrbovce �ance. I tu sa napojíme na èeské cyklotrasy. 
Nad Vrbovcami vedie z modrej trasy 2202 zelená 5321 
MTB cykloturistická trasa na Ostrý vrch, kde je veterná 
elektráreò.   

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

V centre Vrboviec 
katolícky i evanjelický 
kostol, v miestnej èasti 
�ance pamätník bojov 
v roku 1848. V Chvojnici 
kopanièiarska 
architektúra. V Ku�elove je 
zachovalý veterný mlyn. 

Prístup bicyklom: 

Výlet zaèíname v centre obce Vrbovce na námestí. Vedie tu modrá cykloturistická trasa �4 Cykloregio� 
spájajúcu Brezovú pod Bradlom so Skalicou a Ba�ovým kanálom. Tu sa napája na sie� cyklotrás v Èeskej 
republike.  Spolu s modrou cyklotrasou pokraèujeme po �tátnej ceste v tiahlom stúpaní smerom na obec 
Chvojnica. Vo vrchole stúpania z trasy odboèíme pri autobusovej zastávke doprava smerom na èas� Hate. 
Vrchol �alostinej vidíme i s rozh¾adòou rovno pred sebou. Na vrchol nevedie �iadna turistická a ani 
cykloturistická trasa a keï�e sa nachádzame v CHKO Biele Karpaty, musíme kúsok na vrchol bicykel 
vytlaèi� po lesnej ceste buï z Hatí alebo od Mandelovcov. 

Východisko k lokalite: 
Obec Vrbovce - námestie

Då�ka: 5 km
Prevý�enie: 300/0 m

Bicykel: MTB
Nároènos�: SPORT

GPS: N48 48.888 E17 25.668

Nadmorská vý�ka: 621 m n.m.
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Rozh¾adòa Po¾ana3

Popis lokality: 

Drevená rozh¾adòa sa nachádza na ju�nom úboèí Kobylieho 
và�ku nad kopanicami Po¾ana obce Brestovec. Bola 
postavená v roku 2009. Je vysoká 22 metrov
 s vyhliadkovou plo�inou vo vý�ke 20 metrov. 
Pod rozh¾adòou je odpoèívadlo, cyklostojan a cyklomapa. 
Z rozh¾adne sa naskytá 270 stupòový výh¾ad na hrebene 
Bielych Karpát, Myjavskej pahorkatiny, Pova�ského Inovca 
a Malých Karpát. Pred nami nás upúta veterná elektráreò 
na Ostrom vrchu. 

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Mestom Myjava prechádza viacero cykloturistických trás. 
Zo Senice cez Myjavu vedie do Starej Turej Kopanièiarska 
cyklomagistrála è. 022. Ponad Myjavu � cez Turú Lúku 
prechádza aj modrá cyklotrasa 2202 �4 Cykloregio�. 
Nad Myjavou je i modrý Okruh Brestovec è. 2312. 
Z Myjavy prechádza ïalej i zelená cyklotrasa 5302 
smerom do Brezovej pod Bradlom. 

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Na Myjave je múzeum 
Slovenských národných 
rád, na námestí 
monumentálny evanjelický 
kostol, pred ním socha 
M.R. �tefánika, kúsok 
ïalej evanjelický kostol. 
Nad mestom je amfiteáter, 
kde sa konajú Myjavské 
folklórne slávnosti. V Turej 
Lúke sa narodil architekt 
Du�an Jurkoviè, je tu 
Gazdovský dvor, katolícky 
a evanjelický kostol. 
Nad Turou Lúkou je 
rozh¾adòa Hrajky.

Prístup bicyklom: 

Výlet zaèíname v centre mesta Myjava. Odtia¾to vedie zelená cykloturistická trasa 5302 spájajúcu Myjavu 
cez Vrbovce so Soboti��om a Senicou. Trasa ide na severozápad spolu s cykloturistickou znaèkou smerom 
na hranièný prechod �ance (prepojenie na èeské cyklotrasy). V stálom stúpaní prechádza obec Brestovec 
a nad òou pri solárnej elektrárni z cykloturistickej trasy neznaèene odboèíme doprava. Po rovine a 
v miernom klesaní pokraèujeme popod les a� do kopaníc Po¾ana a po lesnej ceste ïalej stúpame e�te asi 
600 metrov priamo pod rozh¾adòu.  

Východisko k lokalite: 
Myjava - námestie

Då�ka: 7 km
Prevý�enie: 290/10 m
Bicykel: cestný
Nároènos�: REKREA

GPS: N48 48.207 E17 32.694

Nadmorská vý�ka: 580 m n.m.



Ku�elovský mlyn4

Popis lokality: 

Významná technická pamiatka � zachovaný veterný mlyn 
holandského typu. Postavený bol v roku 1842 ako obecný 
mlyn.  V roku 1906 bola pristavená hospodárska budova � 
obydlie mlynárovej rodiny. V mlyne sa prestalo mlie� v roku 
1946, od roku 1963 je objekt pamiatkovo chránený. Od roku 
1973 sa stal majetkom Technického múzea v Brne, ktoré ho 
v roku 1977 aj sprístupnilo. V bývalom mlynárovom dome a 
stodole je Múzeum bývania v Horòácku, 
po¾nohospodárskeho a hospodárskeho náradia a náèinia.  

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Z Vrboviec do Chvojnice prechádza modrá cyklotrasa 
2202 �4 Cykloregio�. Nad Vrbovcami vedie z modrej trasy 
2202 zelená 5321 MTB cykloturistická trasa na Ostrý 
vrch, kde je veterná elektráreò.  Na Èeskej strane 
z Ku�elova ide na cestu è. 71 a potom odboèí pod novú 
horu cyklotrasa è. 5047, pod Ku�elovom prechádza 
cyklotrasa è. 46.    

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

V centre Vrboviec 
katolícky i evanjelický 
kostol, v miestnej èasti 
�ance pamätník bojov 
v roku 1848. Nad obcou 
Javorník rozh¾adòa Drahy, 
vo Filipovskom údolí Li�èí 
bouda. 

Prístup bicyklom: 

Výlet zaèíname v centre obce Vrbovce na námestí. Vedie tu zelená cykloturistická trasa 5302 spájajúcu 
Senicu a Soboti�te s Vrbovcami. Trasa ide na severovýchod spolu s cykloturistickou znaèkou na hranièný 
prechod �ance. Odtia¾to pokraèuje miernym klesaním po �tátnej ceste è. 71 smerom na obec Javorník.  
Z nej odboèuje po èeskej cyklotrase 5057 smerom do¾ava a mierne stúpa a� k samotnému veternému 
mlynu, ktorý le�í nad rovnomennou obcou.

Východisko k lokalite: 
Obec Vrbovce - námestie

Då�ka: 8,8 km
Prevý�enie: 90/20 m

Bicykel: cestný
Nároènos�: REKREA

GPS: N48 51.170 E17 29.781

Nadmorská vý�ka: 294 m n.m.
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Holubyho chata na V.Javorine5

Popis lokality: 

Útulná turistická chata le�iaca pod vrcholom Ve¾kej 
Javoriny. Prvá drevená Holubyho chata bola postavená 
v roku 1924, no bohu�ia¾ o dva roky do tla vyhorela. Zostali 
z nej iba kamenné oblúky suterénu. Druhá Holubyho chata, 
u� s kamenným prízemím, bola postavená v roku 1929, 
slávnostne do prevádzky odovzdaná v roku 1930. Súèasný 
majite¾ k nej zaèal pred 2 rokmi pristavova� kamenné arkády 
v podobe, ako boli na prvej chate a tak jej dne�ná podoba 
stváròuje celú históriu tohto objektu. Chata je známa aj 
svojou chýrnou kuchyòou. Ve¾ká Javorina je i známym 
ly�iarskym strediskom a miestom stretávania Slovákov 
a Èechov. 

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Mestom Stará Turá prechádza Kopanièiarska 
cyklomagistrála è. 022 spájajúca mesto z jednej strany 
popod Èachtický hrad s Vá�skou cyklomagistrálou, 
z druhej strany s mestami Myjava a Senica. Zo Starej 
Turej vychádza opaèným smerom na�a zelená cyklotrasa 
5303 vedúca na vodnú nádr� Dubník a do Paprade 
na Kopanièiarsku cyklomagistrálu. Táto trasa pokraèuje 
aj smerom na východ � z Bariny vedie cez Cetunu 
a Moravské Lieskové do Bo�áce, kde sa napojí 
na Cyklomagistrálu Naprieè Inovcom è. 020. Na Ve¾kej 
Javorine mo�no po asfaltovej ceste vystúpi� k vysielaèu 
a spusti� sa na èeskú cyklotrasu è. 5052. 

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Minifarma Lubina, Vrchol 
Ve¾kej Javoriny, rozh¾adòa 
na Jelenci, Vavrou�kova 
mohyla, Husitská ve�a a 
kostoly Stará Turá, vodná 
nádr� Dubník Stará Turá, 
pamätník na vrchu Roh, 
Èachtický hrad, Èachtice, 
Park miniatúr Podolie.  

Prístup bicyklom: 

Výlet zaèíname v centre mesta Myjava. Odtia¾to 
vedie zelená cykloturistická trasa 5302 spájajúcu 
Myjavu cez Vrbovce so Soboti��om a Senicou. Trasa 
ide na severozápad spolu s cykloturistickou znaèkou 
smerom na hranièný prechod �ance (prepojenie na 
èeské cyklotrasy). V stálom stúpaní prechádza obec 
Brestovec a nad òou pri solárnej elektrárni z 
cykloturistickej trasy neznaèene odboèíme doprava. 
Po rovine a v miernom klesaní pokraèujeme popod 
les a� do kopaníc Po¾ana a po lesnej ceste ïalej 
stúpame e�te asi 600 metrov priamo pod rozh¾adòu.  

Východisko k lokalite: 
Mesto Stará Turá

Då�ka: 12,5 km
Prevý�enie: 670/30 m
Bicykel: cestný
Nároènos�: SPORT

GPS: N48 51.438 E17 40.931

Nadmorská vý�ka: 903 m n.m.



Minifarma na Lubine6

Popis lokality: 

Súkromný areál Minifarmy sa nachádza v obci Lubina � 
v lokalite Barina. Jeho náv�teva pote�í nielen detského 
náv�tevníka, rodièov s de�mi, ale i dospelých. Na pozemku 
s rozlohou vy�e 1 ha tu chovajú viac ako 100 zvierat. Mo�no 
si tu pozrie�, pohladi� a i nakàmi� minioveèky, minikozièky, 
minipriasiatka,  králiky, vzhliadnu� poníkov. Areál dopåòa 
pestrý sortiment hydiny � kaèièky, sliepoèky, kohútiky, 
perlièky, morky a iné druhy. Sprevádza� vás bude okrem 
majite¾ov i ich verný � nadrozmerný psík. Areál je doplnený 
detským ihriskom, jeho náv�tevu mo�no spoji� s Ve¾kou 
Javorinou a Holubyho chatou. 

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Mestom Stará Turá prechádza Kopanièiarska 
cyklomagistrála è. 022 spájajúca mesto z jednej strany 
popod Èachtický hrad s Vá�skou cyklomagistrálou, 
z druhej strany s mestami Myjava a Senica. Zo Starej 
Turej vychádza opaèným smerom na�a zelená cyklotrasa 
5303 vedúca na vodnú nádr� Dubník a do Paprade 
na Kopanièiarsku cyklomagistrálu.  Na Ve¾kej Javorine 
mo�no po asfaltovej ceste vystúpi� k vysielaèu a spusti� 
sa na èeskú cyklotrasu è. 5052.    

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Ve¾ká Javorina � vrchol, 
Holubyho chata na 
Javorine, rozh¾adòa na 
Jelenci, Vavrou�kova 
mohyla, Husitská ve�a a 
kostoly Stará Turá, vodná 
nádr� Dubník Stará Turá, 
pamätník na vrchu Roh, 
Èachtický hrad, Èachtice, 
Park miniatúr Podolie.  

Prístup bicyklom: 

Výlet zaèína v meste Stará Turá, od 
hotela Lipa a infocentra pri centrálnej 

Východisko k lokalite: 
Mesto Stará Turá

Då�ka: 6,2 km
Prevý�enie: 200/30 m

Bicykel: cestný
Nároènos�: SPORT

GPS: N48 49.300 E17 42.212

Nadmorská vý�ka: 444 m n.m.
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cykloturistickej orientácii. Ideme po zelenej cykloturistickej trase è. 5303 kúsok na východ a na kri�ovatke 
sa napojíme na Kopanièiarsku cyklomagistrálu. Obe trasy odboèia do¾ava a o chví¾u prídeme na ich 
rázcestie. Na�a zelená odboèí doprava a prejde popod �eleznicu. Chví¾u ideme po rovinke a následne nás 
èaká vý�¾ap na Mi�kech Dedinku. Odtia¾to máme po ¾avej strane pred sebou celú krásnu panorámu 
dvojvrcholu Ve¾ká Javorina � Jelenec. Èaká nás krátky zjazd do miestnej èasti Lubiny, do Hrnèiarového. Tu 
odboèíme do¾ava a èaká nás tiahle stúpanie a� do lokality Barina, na rázcestie cyklotrás a k cyklopoludníku. 

Z tohto miesta sa odkrýva krásny 
výh¾ad do kotla pod nami, nad ním 
sa týèi vrchol Roh s pamätníkom 
SNP. Odboèíme kúsok do¾ava 
na �ltú cyklotrasu è. 8304 a asi 
po 100 metroch u� stojíme pred 
bránami Minifarmy.
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Rozh¾adòa Lopeník7

Popis lokality: 

Drevená rozh¾adòa sa nachádza na vrchole Ve¾kého 
Lopeníka v CHKO Biele Karpaty na území Èeskej republiky. 
Bola postavená v roku 2008 Mikroregiónom Bojkovsko.  
Je vysoká 22 metrov s vyhliadkovou plo�inou vo vý�ke 
20 metrov. Pod rozh¾adòou je ve¾ké piknikové miesto, 
Rozh¾adòový poludník, pamätník a náuèné panely. 
Z rozh¾adne je krásny kruhový výh¾ad na hrebene Bielych 
Karpát, dolinu Váhu, Strá�ovské vrchy a Pova�ský Inovec.

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Bo�áckou dolinou vedie dia¾ková cyklomagistrála è. 020 
Naprieè Pova�ským Inovcom, ktorá vedie ïalej na Zelenú 
Vodu a naprieè Inovcom popod Bezovec a Topo¾èiansky 
hrad do Topo¾èian. Na Èeskej strane trasa priamo 
pokraèuje cyklotrasou è. 5053 do Bøezovej , kde sa napojí 
na dia¾kovú cyklotrasu è. 46. 

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 
Bo�ácka dolina � kostol 
a ka�tie¾ v Zemianskom 
Podhradí, Haluzická 
súteska a kostolík, 
rozh¾adòa Hájnica, kaplnka 
v Trenèianskych 
Bohuslaviciach, Lopeník � 
turistická chata, Mikulèin 
vrch, rozh¾adòa 
�U Køí�ku�.

Prístup bicyklom: 

Výlet zaèíname v obci Nová Bo�áca, na hranicu pokraèujeme po èerveno znaèenej Cyklomagistrále Naprieè 
Inovcom è. 020. Pri prechode do Èeska sa napojíme na èeskú cyklotrasu è. 5053. Asi po 1600 metroch 
od prekroèenia hranice za bo�ou mukou odboèíme na asfaltovú cestu doprava a postupne stúpame 
po odporúèanej cyklotrase. O chví¾u vstúpime do lesa, na rázcestí pokraèujeme priamo. V lokalite Grúò 
z na�ej cesty odboèíme kolmo doprava a po menej kvalitnej ceste stúpame pod Malý Lopeník. Tu je 
odpoèívadlo a zároveò sa dostávame na hrebeò Bielych Karpát. Odboèíme doprava a po �irokej lesnej 
ceste ideme ïalej na Ve¾ký Lopeník. V závere nás èaká strm�í výstup a bicykel vytlaèíme a� k rozh¾adni. 
Pri rozh¾adni sa nachádza aj Rozh¾adòový poludník. 

Východisko k lokalite: 
Obec Nová Bo�áca

Då�ka: 13,9 km
Prevý�enie: 650/50 m
Bicykel: MTB
Nároènos�: SPORT

GPS: N48 55.003 E17 46.954

Nadmorská vý�ka: 911 m n.m.



Hrad Vr�atec a Vr�atské bradlá8

Popis lokality: 

Vr�atské bradlá patria k najkraj�ím a najmalebnej�ím 
lokalitám Bielych Karpát. Malebný skalný svet, skalné vráta, 
závratné steny, unikátna flóra. Na západnom bradle sa 
nachádzajú zrúcaniny hradu Vr�atec. Východné bradlo má 
zasa impozantný tvar, bradlá dopåòa vrchol Chme¾ovej 
(druhý najvy��í vrch Bielych Karpát). Vr�atský hrad bol 
postavený v 13. storoèí. K najznámej�ím majite¾om patrili 
Matú� Èák Trenèiansky a Stibor zo Stiboríc. Hrad vyhorel 
v roku 1707 a poèas Rákociho povstania bol znièený. 
Z horného hradu sa naskytá krásny panoramatický výh¾ad 
na okolie.  

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Podhorím Bielych Karpát vedie èerveno znaèená Vá�ska 
cyklomagistrála è. 002, z nej smerom na obec Tuchyòa a 
Èervený Kameò odboèuje modro znaèená cyklotrasa 
è. 2311, ktorá cez Zápechovú prechádza na èeské 
cyklotrasy 49 a 5059. 

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Pruské � kostoly a ka�tie¾, 
Pomínovský kostolík, 
Èervenokamenské bradlo, 
Lednické bradlo s hradom, 
ka�tie¾ a park 
v Lednických Rovniach, 
ka�tie¾ s parkom a Grottou 
v Dubnici nad Váhom.

Východisko k lokalite: 
Obec Pruské

Då�ka: 7,3 km
Prevý�enie: 480/0 m

Bicykel: cestný
Nároènos�: SPORT

GPS: N49 04.157 E18 09.175

Nadmorská vý�ka: 734 m n.m.

10BICYKLOM K NAJKRAJ�ÍM LOKALITÁM V PRIHRANIÈNOM REGIÓNE BIELYCH KARPÁT

Prístup bicyklom: 

Výlet zaèína na Vá�skej cyklomagistrále 
v obci Pruské pri opevnenom kostole. Tu 
odboèíme smerom na obec Vr�atské Podhradie. Prejdeme okolo ka�tie¾a a èaká nás strmé a tiahle stúpanie 
do ná�ho cie¾a. Èoskoro sa pre nami otvoria krásne panorámy Vr�atských bradiel spolu s Vr�ateckým 
hradom. S naberajúcou vý�kou sa nám otvárajú aj spätné krásne poh¾ady na dolinu Váhu a hrebene 
Strá�ovských vrchov. Prejdeme obcou a v prudkej serpentíne prejdeme pod hradné bralo a v prekrásnej 
scenérii stúpame u� mierne do Vr�atských vrát. Za nimi schádzame k hotelu, kde si mo�no odstavi� 
bicykel. Z jednej strany sa nad nami týèi vrchol Chme¾ovej, z druhej strany �leví kameò� so zrúcaninami 
hradu Vr�atec. K nim si musíme vybehnú� u� na pe�o.  Z horného hradu sa otvára prekrásny výh¾ad 
na hrebene Bielych Karpát na jednej strane a na dolinu Váhu a Strá�ovské vrchy na strane druhej. 
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Rozh¾adòa Grotta Dubnica n/V.9

Popis lokality: 

V areáli Ile�háziovského ka�tie¾a v Dubnici nad Váhom � 
v jeho francúzskom parku sa nachádza umelá jaskyòa 
Grotta. Tá vytvára repliku umelej kamennej hradnej 
zrúcaniny, na ktorej je postavená drevená vyhliadková ve�a.  
Pôvodne tu stála u� v 17. storoèí, areál bol kompletne 
zrekon�truovaný v roku 2010. Na rekon�trukciu sa pou�ili 
zachované plány, dobové obrázky a fotografie. Z rozh¾adne 
je obmedzený výh¾ad smerom na Vr�atec.

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Cez obce popod Biele Karpaty vedie Vá�ska 
cyklomagistrála, medzi Koèkovským kanálom a Váhom 
vedie �ltá cyklotrasa è. 8319 a napája sa na modrú trasu 
è. 2301, ktorá spája po druhom brehu Váhu Vá�sku 
cyklomagistrálu cez Nem�ovú s Trenèínom a ïalej 
s Beckovom a Hlohovcom. 

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Pruské � kostoly a ka�tie¾, 
Pomínovský kostolík, 
Vr�atecké bradlo s 
hradom, Chme¾ová, 
Lednické bradlo s hradom, 
ka�tie¾ a park v 
Lednických Rovniach, 
ka�tie¾ s parkom a Grottou 
v Dubnici.

Prístup bicyklom: 

Výlet zaèíname v obci Bole�ov na Vá�skej cyklomagistrále è. 002. Z Bole�ova pokraèujeme smerom 
k Váhu, prejdeme ho po moste. Prejdeme ponad dia¾nicu a popri Koèkovskom kanáli smerujeme na juh 
k mostu cez Kanál. Prejdeme aj tento most a odboèíme do Dubnice nad Váhom. Areál ka�tie¾a s parkom a 
Grottou sa nachádza pri kostole. 

Východisko k lokalite: 
Obec Bole�ov

Då�ka: 3,8 km
Prevý�enie: 40/20 m
Bicykel: cestný
Nároènos�: REKREA

GPS: N48 57.696 E18 09.986

Nadmorská vý�ka: 911 m n.m.
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Popis lokality: 

Èervenokamenské bradlo patrí k najkraj�ím a 
najmalebnej�ím lokalitám Bielych Karpát. Nad obcou 
Èervený Kameò sa týèi unikátny 45 metrov vysoký skalný 
monolit a nad ním 732 metrov n.m. vysoká Èervená skala. 
Pod Èervenokamenským monolitom, kam sa dá vystúpi� 
pe�o z obce,  je malá kaplnka.  Samotná dolina s bradlom 
tvorí asi najkraj�í krajinný prvok Bielych Karpát. Mimoriadne 
krásne je tu na jeseò, kedy siluetu bradla dopåòa 
pestrofarebný les.

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Podhorím Bielych Karpát vedie èerveno znaèená Vá�ska 
cyklomagistrála è. 002, z nej smerom na obec Tuchyòa a 
Èervený Kameò odboèuje modro znaèená cyklotrasa 
è. 2311, ktorá cez Zápechovú prechádza na èeské 
cyklotrasy 49 a 5059. 

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Pruské � kostoly a ka�tie¾, 
Pomínovský kostolík, 
Vr�atecké bradlo 
s hradom, Chme¾ová, 
Lednické bradlo s hradom, 
ka�tie¾ a park 
v Lednických Rovniach, 
ka�tie¾ s parkom a Grottou 
v Dubnici.

Východisko k lokalite: 
Obec Pruské

Då�ka: 10,8 km
Prevý�enie: 430/330 m

Bicykel: cestný
Nároènos�: REKREA

GPS: N49 05.702 E18 10.957

Nadmorská vý�ka: 641 m n.m.

12BICYKLOM K NAJKRAJ�ÍM LOKALITÁM V PRIHRANIÈNOM REGIÓNE BIELYCH KARPÁT

Prístup bicyklom: 

Výlet zaèína na Vá�skej cyklomagistrále, v mieste kde zaèína modrá cykloturistická trasa è. 2311. 
Odboèíme na obec Tuchyòa, z ktorej pokraèujeme do obce Miku�ovce. Z nich po hlavnej ceste mierne 
stúpame ïalej na Èervený Kameò. Dolina sa zu�uje a upúta nás nádherná scenéria Èervenokamenského 
bradla. Ak k nemu chceme vystúpi�, musíme si v obci zaparkova� bicykel. Pri výstupe naberáme vý�ku a 
odkrýva sa nám ïal�í èarokrásny poh¾ad na Vr�atecké bradlá. Modrá cykloturistická trasa pokraèuje ïalej 
na hranicu do Zápechovej a prechádza na èeské územie.

Èervenokamenské bradlo
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Lednické bradlo a hrad Lednica11

Popis lokality: 

Lednické bradlo spolu s rovnomenným hradom patria 
k najkraj�ím a najmalebnej�ím lokalitám Bielych Karpát. Unikátny objekt vsadený do strmého bradla, 
skalný tunel a strmo vysekané schody v skalnej hrane na bývalú pozorovate¾òu Straka, z ktorej sa naskytá 
krásny výh¾ad � to je hrad Lednica. Bol postavený v druhej polovici 13. storoèia. K najznámej�ím majite¾om 
patrili Matú� Èák Trenèiansky, bratia Podmanickí a Imrich Teleke�i.  Na zrúcaniny sa premenil 
po stavovskom povstaní Franti�ka Rákociho II. Pod hradom je studnièka Katarínka. 

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Podhorím Bielych Karpát vedie èerveno znaèená Vá�ska 
cyklomagistrála è. 002 spájajúca Nem�ovú s Púchovom, 
z nej smerom na obec Tuchyòa a Èervený Kameò 
odboèuje modro znaèená cyklotrasa è. 2311, ktorá 
cez Zápechovú prechádza na èeské cyklotrasy 49 a 5059. 

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Pruské � kostoly a ka�tie¾, 
Vr�atecké bradlo, hrad 
Vr�atec, 
Èervenokamenské bradlo, 
Ka�tie¾ a park 
v Lednických Rovniach, 
�upný dom v Púchove. 

Prístup bicyklom: 

Výlet zaèína na Vá�skej cyklomagistrále v obci Lednické 
Rovne, od ka�tie¾a. Po neznaèenej trase ideme smerom 
na Hornú Breznicu, no za Dolnou Breznicou odboèíme 
v¾avo do Lednice. Postupne nás upúta dominantné hradné 
bralo s hradom. V obci sa dá k nemu odboèi� pri kostole, 
cez serpentínu prídeme a� k vstupu do hradu. Pri návrate 
spä� sa mô�eme dosta� do Lednických Rovní cez Kva�ov a 
Horovce, kde vyjdeme na Vá�sku cyklomagistrálu. 

Východisko k lokalite: 
Obec Lednické Rovne

Då�ka: 8,2 km
Prevý�enie: 160/10 m
Bicykel: cestný
Nároènos�: REKREA

GPS: N49 03.628 E18 12.722

Nadmorská vý�ka: 419 m n.m.



Popis lokality: 

Drevená rozh¾adòa sa nachádza v lokalite Vojanská 
za obcou Bystøice nad Lopeníkem  na území Èeskej 
republiky. Bola postavená v roku 2011 Mikroregiónom 
Východní Slovácko.  Je vysoká 13 metrov s vyhliadkovou 
plo�inou vo vý�ke 10 metrov. Rozh¾adòa stojí na okraji lesa 
a tak je z nej výh¾ad na obec a ïalej v smere na Uherský 
Brod a hory nad mestom.

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Bo�áckou dolinou vedie dia¾ková cyklomagistrála è. 020 
Naprieè Pova�ským Inovcom, ktorá vedie ïalej na Zelenú 
Vodu a Naprieè Inovcom popod Bezovec a Topo¾èiansky 
hrad do Topo¾èian. Na Èeskej strane trasa priamo 
pokraèuje cyklotrasou è. 5053 do Bøezovej , kde sa napojí 
na dia¾kovú cyklotrasu è. 46. V obci Bystøice 
nad Lopeníkem  vedie trasa è. 5262 smerom k motorestu 
Rasová, odkia¾ sa po cyklotrase 46 mô�eme vráti� 
do Bøezovej.

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Bo�ácka dolina � kostol a 
ka�tie¾ v Zemianskom 
Podhradí, Haluzická 
súteska a kostolík, 
rozh¾adòa Hájnica, Ve¾ký 
Lopeník � rozh¾adòa, 
Lopeník � turistická chata, 
Mikulèin vrch, rozh¾adòa 
U Trojice, rozh¾adòa 
Králov, jazierko Rasová. 

Východisko k lokalite: 
Obec Pruské

Då�ka: 17,5 km
Prevý�enie: 350/250 m

Bicykel: cestný
Nároènos�: SPORT

GPS: N48 58.476 E17 46.760

Nadmorská vý�ka: 420 m n.m.

14BICYKLOM K NAJKRAJ�ÍM LOKALITÁM V PRIHRANIÈNOM REGIÓNE BIELYCH KARPÁT

Prístup bicyklom: 

Výlet zaèíname v obci Nová Bo�áca, na hranicu pokraèujeme po èerveno znaèenej Cyklomagistrále Naprieè 
Inovcom è. 020. Pri prechode do Èeska sa napojíme na èeskú cyklotrasu è. 5053. Po nej prichádzame 
do obce Bøezová a tu sa napojíme na cyklotrasu 46. Pri kostole odboèíme doprava a dolinkou prechádzame 
do obce Lopeník. Za òou cyklotrasu na rázcestí opustíme a odboèíme v¾avo na neznaèenú cestu. Èaká nás 
výstup v tiahlej serpentíne s následným zjazdom. Pokraèujeme ïalej po ceste neznaèene na obec Bystøice 
nad Lopeníkem. Prekroèíme cestu è. 50. Vojdeme do obce, odboèíme vpravo a pokraèujeme na východný 
okraj obce pod les. U� v obci sa napojíme na cyklotrasu è. 5262, ktorá nás dovedie a� k rozh¾adni. 

Rozhledna pod Vojanskú12
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Popis lokality: 

Drevená rozh¾adòa sa nachádza v lokalite U Køí�ku 
nad obcou Bøezová na území Èeskej republiky. Bola 
postavená v roku 2011 Mikroregiónom Východní Slovácko.  
Je vysoká 13 metrov s vyhliadkovou plo�inou vo vý�ke 
10 metrov. Rozh¾adòa stojí na vyvý�enine nad obcou nad 
kri�ovatkou �U Køí�ku�. Je z nej krásny výh¾ad na okolie, 
Ve¾kú javorinu, Ve¾ký Lopeník a Biele Karpaty.  

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Bo�áckou dolinou vedie dia¾ková cyklomagistrála è. 020 
Naprieè Pova�ským Inovcom, ktorá vedie ïalej na Zelenú 
Vodu a naprieè Inovcom popod Bezovec a Topo¾èiansky 
hrad do Topo¾èian. Na èeskej strane trasa priamo 
pokraèuje cyklotrasou è. 5053 a� priamo do lokality 
�U Køí�ku�, od ktorej sa odboèuje priamo k rozh¾adni. 

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Bo�ácka dolina � kostol a 
ka�tie¾ v Zemianskom 
Podhradí, Haluzická 
súteska a kostolík, 
rozh¾adòa Hájnica, Ve¾ký 
Lopeník � rozh¾adòa, 
Lopeník � turistická chata, 
Mikulèin vrch, rozh¾adòa 
Králov a rozh¾adòa 
Obecnice.

Prístup bicyklom: 

Výlet zaèíname v obci Nová Bo�áca, na hranicu pokraèujeme po èerveno znaèenej Cyklomagistrále Naprieè 
Inovcom è. 020. Pri prechode do Èeska sa napojíme na èeskú cyklotrasu è. 5053. Po nej prichádzame 
do obce Bøezová a tu sa napojíme na cyklotrasu 46. Pri kostole obe trasy odboèia do¾ava a pomerne strmo 
vystúpia do lokality � U Køí�ku�. Tu je odpoèívadlo. K rozh¾adni treba e�te bicykel potlaèi� asi 300 metrov 
pravým okrajom lesíka.

Východisko k lokalite: 
Obec Nová Bo�áca

Då�ka: 10,9 km
Prevý�enie: 310/20 m
Bicykel: cestný
Nároènos�: SPORT

GPS: N48 55.760 E17 43.131

Nadmorská vý�ka: 600 m n.m.13Rozhledna U Køí�ku



Popis lokality: 

Drevená rozh¾adòa sa nachádza v lokalite Králov nad obcou 
Bánov na území Èeskej republiky. Bola postavená v roku 
2011 Mikroregiónom Východní Slovácko.  Je vysoká 
13 metrov s vyhliadkovou plo�inou vo vý�ke 10 metrov. 
Rozh¾adòa stojí na vyvý�enine nad obcou a je z nej výh¾ad 
na obec a �iroké okolie. Pri rozh¾adni je aj odpoèívadlo. 

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Bo�áckou dolinou vedie dia¾ková cyklomagistrála è. 020 
Naprieè Pova�ským Inovcom, ktorá vedie ïalej na Zelenú 
Vodu a naprieè Inovcom popod Bezovec a Topo¾èiansky 
hrad do Topo¾èian. Na Èeskej strane trasa priamo 
pokraèuje cyklotrasou è. 5053 a� do obce Suchá Loz 
(èas� trasy v súbehu s dia¾kovou cyklotrasou è. 46). 
Èas� cyklotrasy je uvedená ako odporúèaná � v lokalite 
Rozhledny a cesta priamo k rozh¾adni. 

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Bo�ácka dolina � kostol 
a ka�tie¾ v Zemianskom 
Podhradí, Haluzická 
súteska a kostolík, 
rozh¾adòa Hájnica, Ve¾ký 
Lopeník � rozh¾adòa, 
Lopeník � turistická chata, 
Mikulèin vrch, rozh¾adòa 
U Køí�ku, rozh¾adòa Králov 
a rozh¾adòa Obecnice.

Východisko k lokalite: 
Obec Nová Bo�áca

Då�ka: 22 km
Prevý�enie: 390/340 m

Bicykel: cestný
Nároènos�: SPORT

GPS: N48 59.737 E17 41.596

Nadmorská vý�ka: 345 m n.m.

16BICYKLOM K NAJKRAJ�ÍM LOKALITÁM V PRIHRANIÈNOM REGIÓNE BIELYCH KARPÁT

Prístup bicyklom: 

Výlet zaèíname v obci Nová Bo�áca, na hranicu pokraèujeme po èerveno znaèenej Cyklomagistrále Naprieè 
Inovcom è. 020. Pri prechode do Èeska sa napojíme na èeskú cyklotrasu è. 5053. Po nej prichádzame 
do obce Bøezová a tu sa napojíme na cyklotrasu 46. Pri kostole odboèíme do¾ava a vystúpame do lokality  
U Køí�ku (vpravo rozh¾adòa). Tu na rázcestí odboèíme vpravo a spolu s cyklotrasou 5053 ideme na Èupák. 
V¾avo míòame vodnú nádr� Lubná. Na Èupáku spolu s cyklotrasou odboèíme vpravo na Suchú Loz. 
Tu na zaèiatku obce odboèíme z cyklotrasy v¾avo do lokality Rozhledny. Pred letiskom opustíme spevnenú 
cestu, odboèíme v¾avo a po po¾nej ceste vystúpame a� k rozh¾adni. 

Rozhledna Králov14
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Popis lokality: 

Drevená rozh¾adòa sa nachádza pri �tátnej ceste è. 71 
nad obcou Javorník v Èeskej republike. Bola postavená 
v roku 2010.  Je vysoká 22 metrov s vyhliadkovou plo�inou 
vo vý�ke 20 metrov. Pod rozh¾adòou je odpoèívadlo, 
cyklostojan a cyklomapa. Z rozh¾adne sa naskytá kruhový 
panoramatický výh¾ad na hrebene Bielych Karpát do oblasti 
Ve¾kej Javoriny a na okolité obce a vrchoviny. Ako na dlani 
máme pred sebou obec Javorník a Velkú nad Velièkou.

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Z Vrboviec do Chvojnice prechádza modrá cyklotrasa 
2202 �4 Cykloregio�. Nad Vrbovcami vedie z modrej trasy 
2202 zelená 5321 MTB cykloturistická trasa na Ostrý 
vrch, kde je veterná elektráreò.  Na Èeskej strane 
z Ku�elova ide na cestu è. 71 a potom odboèí pod novú 
horu cyklotrasa è. 5047, z nej potom vedie do Javorníka 
cyklotrasa è. 5046. 

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

V centre Vrboviec 
katolícky i evanjelický 
kostol, v miestnej èasti 
�ance pamätník bojov 
v roku 1848. V Chvojnici 
kopanièiarska 
architektúra. V Ku�elove 
je zachovalý veterný mlyn. 

Prístup bicyklom: 

Výlet zaèíname v centre obce Vrbovce na námestí. Vedie tu zelená cykloturistická trasa 5302 spájajúcu 
Senicu a Soboti�te s Vrbovcami. Trasa ide na severovýchod spolu s cykloturistickou znaèkou na hranièný 
prechod �ance. Odtia¾to pokraèuje miernym klesaním po �tátnej ceste è. 71 smerom na obec Javorník.  
Pred obcou vpravo pri ceste, v lokalite Drahy, le�í na�a rozh¾adòa. 

Východisko k lokalite: 
Obec Vrbovce - námestie

Då�ka: 8,6 km
Prevý�enie: 50/20 m
Bicykel: cestný
Nároènos�: REKREA

GPS: N48 51.540 E17 31.356

Nadmorská vý�ka: 360 m n.m.15Rozhledna Drahy u Javorníku
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�tastnú cestu!



Elektronický sprievodca �Bicyklom k najkraj�ím lokalitám v prihraniènom regióne Bielych Karpát� 
bol spracovaný v rámci projektu Regiónu Biele Karpaty  
�Generálna obnova a modernizácia cyklotrás v pohraniènom území RBK � Biele Karpaty�. 
Tento projekt bol podporený z rozpoètovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky. 

Autori textov:  Juraj Hlatký, autori fotografií: Juraj Hlatký, ¼ubo� Krajèík, Ján Zuzaniak, Michal Hlatký, 
Pavel Kuèa, Radek Bednaøík

Marec 2014

www.erbbk.sk
www.cykloklub.sk


