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OD HRADU K HRADU  

Brumov - Trenčín - Beckov  
22.05.2022 (nedeľa), 16.07.2022 (sobota), ČR/SR 

 

Ak radi pri bicyklovaní spoznávate okolitú krajinu na čerstvom vzduchu, tento cyklovýlet vás zaujme lokalitami i 
nenáročnosťou trasy. Dostanete sa ňou cez Biele Karpaty až na Považie a krásne moravsko-slovenské 
pohraničie tak budete mať celé ako na dlani. Vďaka miernemu profilu je táto trasa ideálna nielen pre aktívnych 
cyklistov, ale aj pre rodiny s deťmi, či seniorov. 
Od zrúcaniny stredovekého hradu v Brumove na Morave, ktorý v minulosti strážil Vlársky priesmyk 
(prielomové údolie v pohorí Biele Karpaty, dnes hranica ČR/SR), sa po pár kilometroch prebicyklujeme na 
Slovensko a pokračujeme do Nemšovej cyklotrasou s nevšedným názvom Bevlava - svoj názov získala vďaka 
tomu, že prepája povodie riek Bečvy, Vláry a Váhu.  
Cyklotrasa Bevlava sa v Nemšovej napája priamo na Vážsku cyklomagistrálu, ktorá nás nasmeruje 
k pútnickému miestu Veľká Skalka pri Trenčíne. Kláštor spolu s neďalekou Benediktovou jaskyňou sú súčasťou 
najstaršieho pútnického miesta na Slovensku, ktoré je vytesané priamo do skaly. (V prípade záujmu o 
prehliadku kláštora – organizovaný vstup). 

 

Vážska cyklomagistrála je pohodová rovinatá cyklocesta s kvalitným asfaltom, chodník sa kľukatí popri Váhu a 
cestou do Trenčína sa naskytnú pekné scenérie. V Trenčíne prechádza cyklomagistrála na druhý breh rieky, do 
mesta s legendárnym Trenčianskym hradom – prestávka na prehliadku a obed.  
Z centra Trenčína pokračujeme hrádzou popri Váhu a opäť sa mostom vrátime na Vážsku cyklomagistrálu na 
pravý breh rieky, prechádzame záhradkárskou osadou a sprievodcom na ďalších kilometroch nám bude 
Biskupický derivačný kanál (umelý kanál s hydroelektrárňami) – do akého cieľa nás nasmeruje, bude zrejmé už 
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pár kilometrov pred tým, ako z neho zídeme a odbočíme do rekreačnej oblasti Zelená voda (kúpanie, 
občerstvenie), ktorou prídeme do cieľa nášho výletu k impozantnému hradu Beckov, týčiacemu sa na 
masívnom brale (individuálna prehliadka).  
Naloženie bicyklov, odchod do Bratislavy. Príchod vo večerných hodinách. 

 
DĽŽKA ETAPY: 63 km 
POVRCH/PROFIL: povrch asfalt, samostatná značená cyklotrasa a krátke úseky po cestných komunikáciach s 
malou premávkou. Profil rovinatý.  
 

OBTIAŽNOSŤ: ľahká 

 

BICYKLE: vhodné pre všetky typy bicyklov  
                                  
 

CENA ZAHŔŇA:  

• Autobusovú dopravu z/do Bratislavy 

• Prepravu bicyklov cyklovozíkom 

• Sprievodcu CK  

• Poistenie proti insolventnosti CK  
 
CENA NEZAHŔŇA:  

• Prípadné vstupy  

• Cestovné komplexné poistenie  
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