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OKOLO MALÝCH KARPÁT 
Šaštín-Stráže/Brezová p. Bradlom/Košariská/Čachtice/Piešťany   

13.08. - 14.08.2022 (2 dni/1 noc), Slovensko 
 
Malé Karpaty ponúkajú množstvo cyklotrás vo svojich nekonečných listnatých lesoch, ale nezaostávajú ani možnosti 
cestnej cyklistiky na ich úpätí. Cesty prechádzajú malebnými dedinkami a poliami v nenáročnom, ale zvlnenom teréne. 
Jednou z možností ako stráviť pekný víkend je previesť sa okolo Malých Karpát na bicykli. 
Okruh okolo tohto pohoria je vhodný pre cyklistov, ktorí už majú skúsenosti s bicyklovaním v automobilovej premávke. 
Trasa neponúka takmer žiadne cyklochodníky vedené mimo premávky (s výnimkou časti vo vojenskom obvode Záhorie 
a na Vážskej cyklomagistrále). Tak, či onak, čakajú na nás pekné vyhliadky, prírodné scenérie a historické pamiatky. 
 

1. deň, 13.08.2022 (sobota) 
transfer autobusom Bratislava – Šaštín-Stráže – mesto známe predovšetkým ako pútnické miesto s komplexom 
sakrálnych budov tvorený bazilikou Panny Márie Sedembolestnej a kláštorom Pavlínov. Štart etapy od baziliky v Šaštíne 
– Strážoch cez obec Borský Mikuláš okolo rodného domu básnika Jána Hollého do Mikulášova, časti obce Lakšárska 
Nová Ves. Tá je aj vsupnou bránou do vojenského obvodu Záhorie, ktorý je dostupný pre verejnosť už bez výraznejších 
obmedzení – nájdete tu staršie ale aj nové asfaltové cesty, ako aj terénne cestičky. Vojenský priestor ponúka 
nespočetnú spleť cestičiek, na ktorých môžete jazdiť celé hodiny bez toho aby vás ohrozovala cestná premávka. 
Naopak, nestretnúť srnku alebo zajaca je tu skôr rarita. Vojenský priestor opustíme lokalitou medzinárodného významu 
– Alúviom Rudavy, ktoré je považované za jedno z najzachovalejších malých nížinných riečnych ekosystémov na 
Slovensku. Rieka Rudava a jej prítok Rudavka pretekajúce cez viate piesky Záhorskej nížiny tu vytvárajú meandre, vďaka 
ktorým sa vytvorili mokrade, rašeliniská a slatiny. 
Pokračovanie v etape Záhorským podhorím Malých Karpát cez malebné obce Cerová, Jablonica, Osuské do Hradišťa 
pod Vrátnom – zastávka pri vodnom mlyne, možnosť ukončiť etapu  (43 km) alebo na bicykli pokračovať cez Brezovú 
pod Bradlom k Mohyle M.R.Štefánika vypínajúcej sa na temene vrchu Bradlo (543 m n.m.), alternatívne s vynechaním 
návštevy Mohyly okolo priehrady do kopaničiarskej obce Košariská (múzeum/rodný dom M.R.Štefánika). 
Cieľ etapy v Podkylave (64 km). 
 
Etapa č. 1 = 64 km (43 km), zberné miesto Hradište pod Vrátnom 
Večerný program: posedenie v kolibe, sauna, bazén 
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2. deň, 14.08.2022 (nedeľa) 
po raňajkách do obce Krajné, kde sa napojíme na "Bátoričkin cyklookruh" vedúci zvlneným terénom na hranici CHKO 
Malé Karpaty do Višňového, tu už budeme tušiť a možno aj vidieť malebnú zrúcaninu "tajomného hradu v Karpatoch" 
– Čachtice. Príbeh o krutej grófke z hradu poznáme, i tak sa tu zastavíme, aby sme vyšliapali na hradný kopec s 
vyhliadkami na Myjavskú pahorkatinu, Považský Inovec a dolinu Váhu alebo si v obci obhliadli podzemie hradu, gotický 
kostol zo 14. storočia, či renesančný Draškovičovský kostol. Z Čachtíc, míňajúc nenápadný kaštieľ v Častkovciach, do 
Parku miniatúr v Podolí – expozícia pod holým nebom s viac ako 80 modelmi slovenských hradov, zámkov, kostolíkov, 
chát a rozhľadní. Bátoričkin cyklookruh opustíme tesne za Podolím a nasmerujeme si to k hrádzi Váhu cez obec Horná 
Streda – obed a kúpanie. Rovinatou Vážskou cyklomagistrálou popri Biskupickom derivačnom kanáli do svetoznámych 
Piešťan – čas na kávičku a atmosféru kúpeľného mesta. Rozlúčime sa s najznámejšou postavou Piešťan – barlomačom, 
stojacim na priečelí Kolonádového (Skleného) mosta a cyklovýlet ukončíme na priehradnom jazere Sĺňava. Naloženie 
byciklov do prívesu a odchod autobusom do Bratislavy. 
 

Etapa č. 2 = 41 km, bez zberného miesta 

 
 
 
 



ETAPY: 
1. deň – 64 km (43 km), zberné miesto Hradište pod Vrátnom 
2. deň – 41 km, bez zberného miesta 

       spolu km = 105 km (84 km) 
 
POVRCH/PROFIL: asfaltové cesty, spevnené lesné cesty, profil zvlnený 
 
OBTIAŽNOSŤ: stredne náročná (1. deň) a ľahká (2. deň) 
 
BICYKLE: vhodné pre horské, trekové bicykle a e-bicykle 
 
 

CENA:  xxx EUR/osoba v dvojlôžkovej izbe, príp. trojlôžkovej izbe 

 
CENA ZAHŔŇA: 

• Autobusovú dopravu (štart/cieľ BA) 

• Prepravu bicyklov cyklovozíkom 

• 1x ubytovanie 

• 1x raňajky 

• Sprievodcu CK 

• Poistenie proti insolventnosti CK 
 
CENA NEZAHŔŇA: 

• Ostatnú stravu okrem vyššieuvedenej    

• Vstupy 

• Cestovné komplexné poistenie 

• Pobytovú taxu    
 
 
 


