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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

        

   

Trenčín, 31. marec 2018 
Vrcholy 3. ročníka Vrchárskej koruny Trenčianska predstavia jaskyne, Dračiu studňu aj 
mauzóleum 
 
Jediná slovenská jaskyňa s oltárom, Dračia studňa, ktorá mení svoj vzhľad, či rozhľadňa, ktorá 
ponúka výhľad na 3 kraje. Aj také sú vrcholy 3. ročníka Vrchárskej koruny Trenčianska (VKT). 

 
Stáva sa peknou tradíciou, že začiatok apríla so sebou prináša aj  štart jedného z najúspešnejších 
cykloturistických projektov v Trenčianskom kraji. V poradí tretí ročník Vrchárskej koruny Trenčianska 
predstaví opäť prekrásne vrcholy, zaujímavé rozhľadne či hrady dýchajúce históriou, tentoraz 
o niečo dostupnejšie aj pre rodiny s deťmi. 
 
Prvé dva úspešné ročníky projektu Vrchárska koruna Trenčianska (VKT) doposiaľ absolvovalo 
takmer 300 cyklistov a turistov, ktorí počas prechádzajúcich dvoch rokov poslali fotky z celkovo 36 
predpísaných súťažných vrcholov. S originálnym nápadom priblížiť jedinečnú prírodu Trenčianskeho 
kraja cyklistom, turistom ale i širokej verejnosti prišli Radoslav Tilandy, Pavol Babica a Michal 
Barták. Trojica milovníkov športu na dvoch kolesách čerpala inšpiráciu za hranicami na Morave. 
V poradí tretí ročník odštartuje už 10. apríla 2018. Novinkou budú 3 vrcholy nachádzajúce sa kúsok 
za hranicou Trenčianskeho kraja. 
 
Tretí ročník VKT ponúkne 17 nových vrcholov, cieľom je prilákať cykloturistické rodiny 
S príchodom tretieho ročníka VKT sa nadšenci cyklistiky, vášniví turisti či rodiny s deťmi a 
štvornohými priateľmi môžu tak, ako po minulé roky, tešiť na prekrásne a zaujímavé miesta z celého 
kraja. Zastúpenie vo VKT majú všetky okresy Trenčianskej župy. Zmenila sa však náročnosť trás. 
„Ak porovnáme náročnosť VKT oproti minulosti, tento rok sú vrcholy a jednotlivé miesta výrazne 
dostupnejšie. Verím, že týmto krokom pritiahneme viac cykloturistických rodín či menej zdatných 
športovcov. Ku všetkým vybraným vrcholom vedie prístupná cyklocesta, keďže máme na zreteli aj 
ekologický rozmer nášho podujatia,“ uviedol jeden z trojice organizátorov Radoslav Tilandy. 
 
Vrcholy boli vyberané dôkladne tak, aby boli zastúpené viaceré dych berúce miesta v celkom kraji 
a jeho blízkom okolí. Z predchádzajúce ročníka si účastníci VKT zopakujú cestu na najmladšie 
pútnické miesto na Slovensku na vrchu Butkov (765 m). Cesta kopcovitým územím Myjavy bude 
mať svoj cieľ na symbole samostatnosti a slobody nášho národa, na Mohyle M. R. Štefánika (543 
m), ktorá ako jediná z vrcholov doposiaľ nechýbala ani v jednom ročníku VKT. Vrcholy z minulého 
ročníka uzatvára Michalov vrch (541 m), miesto z ktorého je možné dovidieť až na vrcholy Malej 
Fatry. 
 
Pestrú paletu vrcholov dopĺňa okrem hradov aj 300 ročný dub, Mojtínska jaskyňa, Dračia 
studňa či Mauzóleum Szilvayovcov 
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O väčšej prístupnosti miest svedčí, že až 4 vrcholy z 20 nepresahujú výšku 400 metrov nad morom. 
Najnižším miestom tretieho ročníka VKT je Bikepark Kálnica – Piesky (250 m), ktorý v súčasnosti 
patrí medzi najdlhšie otvorené bikeparky na Slovensku. Je dejiskom populárneho a medzinárodného 
cyklistického podujatia Bikefest, ktorý každoročne podporuje aj Trenčiansky samosprávny kraj. Len 
o 50 m vyšší je vrchol Rákociho dub (300 m) v blízkosti dediny Podlužany (okres Bánovce nad 
Bebravou). Na tomto mieste môžu návštevníci nájsť chránený viac ako tristoročný dub lesný. V srdci 
krajského mesta Trenčín sa nachádza ďalší z vrcholov. Časť dnešného lesoparku Brezina 
v Trenčíne bola ešte v 19. storočí holým kopcom, na ktorom sa pásli kozy, preto sa dodnes nazýva 
Kozí vrch (370 m). Severne od obce Melčice-Lieskové sa nachádza Mauzóleum Szilvayovcov 
(395 m), nižšej šľachtickej rodiny, o ktorej informácie sú len neúplné a čiastkové. 
 
Medzi vrcholmi tohtoročnej edície VKT nechýbajú ani hrady, ktorých je tento rok o niečo viac, ako 
tomu bolo v prechádzajúcich ročníkoch. Na Myjavskej pahorkatine na homoľovom kopci sa nad 
Podzámkom, miestnou časťou obce Podbranč, nachádza Hrad Branč (473 m). Príťažlivá a malebná 
krajina v okolí zrúcaniny hradu lákala mnohých umelcov, pre ktorých sa stala námetom výtvarných 
zobrazení. Neďaleko Púchova nad obcou Lednica sa týči Hrad Lednica (400 m), azda najťažšie 
prístupný slovenský hrad. Lednické hradné bralo ponúka nádherný výhľad na okolitú krajinu 
a bradlové pásmo Bielych karpát. Hrad prešiel za posledné roky viacerými rekonštrukciami, čo len 
znásobuje príjemný zážitok z jeho návštevy. Malebnou a neodmysliteľnou siluetou stredného 
Považia je Považský hrad (450 m). Okolie Považského hradu je pokojné a priam stvorené na 
turistiku či cyklistiku. Návštevníci hradu majú možnosť nahliadnuť na Bytčiansku kotlinu, ťahajúcu sa 
od Považskej Bystrice po Bytču. Pozornosť púta aj Veľký a Malý Manín rozdelený Manínskou 
tiesňavou. 
 
Neďaleko od slovensko-moravských hraníc, v lesoch Bolešovskej doliny, sa nachádza najkrajší 
a najmohutnejší penovcový prírodný vytvor Bielych Karpát – Dračia studňa (440 m). K Dračej studni 
vedie lesnícky náučný chodník, vybudovaný medzi obcami Krivoklát a Bolešov, ktorý je zároveň 
vyhľadávanou cyklotrasou. Dychberúca príroda ponúka jedinečný pohľad na vodopády, chránené 
rastliny a živočíchy. V obkľúčení vrchmi Strážovských vrchov nájdete maličkú obec Mojtín, kde sa 
nachádza slovenský unikát - Mojtínska jaskyňa (590 m). Je v podstate jediným jaskynným kostolom na 
Slovensku. „Vrcholmi tohto ročníka nie sú len vysoké kopce či hrady, ale aj viaceré zaujímavé miesta. 
Unikátna je napríklad Mojtínska jaskyňa, ktorá má ako jediná na Slovensku oltár. Konajú sa v nej 
duchovné omše. Zaujímavým prírodným úkazom je napríklad Dračia studňa, ktorá mení svoj vzhľad 
podľa počasia či ročného obdobia,“ priblížil výber vrcholov tretieho ročníka VKT Pavol Babica. 
 
Najvyšším vrcholom 3. ročníka VKT je viac ako 1000 m vysoký Malý Javorník  
Jedným z obľúbených vyhliadkových miest pohoria Považského Inovca je aj sedlo Palúch (1004 m). 
Dostať sa na vrchol je nenáročné, odmena za jeho zdolanie je očarujúci výhľad na západnú dolinu Váhu, 
Malé a Biele Karpaty či pohorie Tribeč. Ďalším známym vrcholom VKT je Jankov vŕšok (533 m), ktorý 
sa vypína nad obcou Uhrovec. Jeho vrchol zdobí 15 metrov vysoký pamätník venovaný padlým 
partizánom počas druhej svetovej vojny. Každoročne sa tu konajú Krajské oslavy SNP. Užiť si čaro 
pokojnej prírody a oddýchnuť si od všetkých starostí si môžete aj na úpätí vrchu Končitá na Chate pod 
Končitou (470 m). Tá sa nachádza na pomedzí najvyššieho pohoria v kraji Vtáčnika a Hornonitrianskej 
kotliny.  
Na hraniciach s Českou republikou v okrese Myjava sa v Javorinskej hornatine v Bielych Karpatoch 

nachádza Kubíkov vrch (680 m). Zalesnený vrch ponúka výhľad na severozápadnú časť Českej 
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republiky. Ďalší vrchol tesne za hranicou Trenčianskeho kraja je Rozhľadňa Marhát (748 m). 

Rozhľadňa bola vybudovaná v roku 2008 a vysoká je 17 metrov. Jej špecifikom je, že ponúka 

impozantný výhľad na tri kraje – Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky.   

Na hranici medzi Trenčianskym a Zlínskym krajom leží najvyšší a najmasívnejší vrch západnej časti 
Javorníkov – Makyta (923 m). Jeho prednosťami sú staré pôsobivé lesy,  bohatá fauna a výskyt šeliem 
ako medveď, vlk či rys. Dvadsiatku vrcholov tretieho ročníka Vrchárskej koruny Trenčianska dopĺňajú 
vrchy Čerešienková (758 m) v okrese Trenčín a Malý Javorník (1019 m) v okrese Púchov. 
 
Projekt tradične štartuje 10. apríla, opäť s podporou TSK a KOCR Trenčín región 
Už v poradí tretí ročník Vrchárskej koruny Trenčianska odštartuje krátkym výjazdom a výstupom na 

Kozí vrch v mestskom parku Brezina v Trenčína v utorok 10. apríla 2018. Zdolávať predpísané vrcholy 

môžete až do 30. novembra 2018. Dôležité je sledovať webové sídlo TSK a fanpage VKT, kde budú 

k dispozícii informácie o organizovaných hromadných výjazdoch. Pre absolvovanie Vrchárskej koruny 

Trenčianska je dôležité zaregistrovať sa na inovovanom webovom sídle VKT a postupne nahrávať do 

systému fotky z jednotlivých zdolaných vrcholov.  

K hlavným partnerom projektu patrí, tak ako po minulé roky, Trenčiansky samosprávny kraj a krajská 
organizácia cestovného ruchu Trenčín región. „Teší ma, že sa projekt Vrchárskej koruny 
Trenčianska u nás v kraji udomácnil. Oslovil veľké množstvo nielen cyklistov ale aj rodín s deťmi. Verím, 
že tretí ročník bude opäť úspešný, tak ako dva prechádzajúce a ďakujem chalanom organizátorom za 
ich vytrvalú prácu.“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. TSK podporuje projekt VKT nielen 
finančne, ale aj vecnými cenami či zabezpečuje jeho propagáciu medzi širokou verejnosťou. Snahou 
župy je aj takýmto spôsobom priblížiť turistom, bežcom i cyklistom prírodné krásy Trenčianskeho kraja. 
 

Aj tento rok pripravujú organizátori viacero spoločných výjazdov na vrcholy, ale i výjazdy od Úradu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja či výjazd na Deň otcov. Odvážni vytrvalci sa aj tento roku budú 

môcť zapojiť do VKT NONSTOP. V tomto extrémnom závode budú účastníci zdolávať všetkých 20 

vrcholov naraz vo vopred určenom poradí.  

Pripravte si svoje bicykle či turistické topánky a vyberte sa sólo alebo aj s celou rodinou či psíkom na 

výnimočnú turistiku po krásnej prírode Trenčianskeho kraja. 

  

 

https://www.tsk.sk/
https://www.facebook.com/vktbike/
https://vkt-bike.sk/

