
BICYKLOM 
K NAJATRAKTÍVNEJ�ÍM LOKALITÁM V PRIHRANIÈNOM 
REGIÓNE POVA�SKÉHO INOVCA



Pohorie Pova�ský Inovec le�í na ¾avom brehu rieky 
Váh, zhruba medzi Trenèínom a Hlohovcom. Na 
severe naò nadväzujú Strá�ovské vrchy, na juhu 
prechádza do Podunajskej ní�iny. 

Najvy��ím vrcholom pohoria je Inovec s nadmorskou 
vý�kou 1042 metrov nad morom. Pohorie je tvorené 
preva�ne bukovými lesmi, rastie tu pestrá paleta 
drevín, kvetov, �ije tu ve¾ké mno�stvo zveri. Èi u� 
srnèej, jelenej, diviaèej a muflónej. Dopåòajú ich lí�ky, 
zajace a jazvece. V pohorí je nieko¾ko prírodných 
rezervácií, väè�ina je zameraná na vzácnu flóru a lesné 
porasty. Vyskytuje sa tu aj ve¾ké mno�stvo 
divorastúcich orchidejí. 

Priamo v pohorí sa nachádzajú tri hrady � v jeho 
obvode Beckovský a Topo¾èiansky, v jadre hrad 
Tematín. V strednej èasti sa nachádza zasa nieko¾ko 
ve¾komoravských stavieb a v minulosti tu prechádzalo 
ve¾komoravské obchodné cesty. K dominantám patria 
rotunda � kostolík Jurko na Nitrianskou Blatnicou, 
zrejme najstar�ia dochovaná murovaná stavba na 
Slovensku, ïalej ve¾komoravské hradisko Kostolec 
nad Ducovým, hradiská a valy v Bojnej. V podhorí sa 
nachádza ve¾ké mno�stvo ka�tie¾ov  a sakrálnych 
pamiatok. V blízkom okolí sa nachádza e�te 
Trenèiansky hrad, hrad Èachtice a zbierka �malých 
hradov� lokalizovaná v Parku miniatúr v Podolí. 

Z miest sú najvýznamnej�ie Pie��any s kúpe¾ami, 
parkami a promenádami. K dominantám mesta patrí 
aj unikátny Kolonádový most so sochou Barlolamaèa. 
Isto treba nav�tívi� aj Balneologické múzeum, ktoré je 
lokalizované v mestskom parku. Nové Mesto nad 
Váhom je známe zasa svojou dominantou � 
opevneným kostolom � údajne najkraj�ím kostolom 
Pova�ia. K nemu si treba e�te pozrie� historické 
námestie s Podjavorinským múzeom. Tretím mestom, 
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viazaným k pohoriu sú Topo¾èany s Tríbeèským 
múzeom.V podhorí je aj výnimoèná mo�nos� kúpania 
� potenciál tvoria vodné nádr�e a rekreaèné strediská 
Såòava, Zelená Voda, Duchonka. Pohorie má krásnu 
hrebeòovku, z ktorej sa otvárajú krásne výh¾ady. Tie 
dopåòajú aj rozh¾adne na vrcholoch Panskej Javoriny 
a Marhátu, ako ja od Kálnického dvojkrí�a. 

V Pova�skom Inovci je v rozsiahla sie� kvalitných 
lesných ciest. Spolu s cestnou sie�ou v podhorí sa 
tým vytvárajú perfektné podmienky pre vznik lokality 
s pomerne hustou sie�ou cykloturistických trás. Preto 
v gescii Slovenského cykloklubu vzniká v oblasti MTB 
Bike Park Pova�ský Inovec, kde sa finálne plánuje 
zrekognoskova�, zlegalizova� a vyznaèi� viac ako 
600 km cykloturistických trás. Za obcou Kálnica je 
stredisko Bike Park Kálnica.

Základom siete cykloturistických trás v oblasti budú 
tri dia¾kové cyklomagistrály � Naprieè Pova�ským 
Inovcom (è.020), Hrebeòom Pova�ského Inovca 
(è. 043) a okolo Pova�ského Inovca (è. 044). Prvá 
z nich je u� kompletne zrealizovaná a spája sie� 
cyklotrás v Pova�skom Inovci cez Zelenú vodu a 
Bo�ácku dolinu so sie�ou cyklotrás v Èeskej republike. 
Vytvorí sa tak ve¾mi atraktívny cezhranièný 
cykloturistický produkt.

V celom pohorí, jeho podhorí a aj na èeskej strane 
je u� v súèasnosti vyznaèených mno�stvo 
cykloturistických trás, ktoré sú vzájomne prepojené. 
V regióne je mo�né strávi� krásnu dovolenku, 
vychutna� si unikátne MTB cykloturistické trasy a na 
bicykli spozna� krásu, prírodné a kultúrne bohatstvo 
oblasti. K niektorým najkraj�ím a najzaujímavej�ím 
lokalitám v Pova�skom Inovci, jeho podhorí 
a na pri¾ahlej èeskej strane Vás na bicykli chceme 
zavies� práve na�ím cyklosprievodcom. 

Juraj Hlatký
predseda Slovenského cykloklubu

Zopár slov na úvod...



2

Obsah

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Èachtický hrad

Park miniatúr v Podolí

Haluzický kostolík

Rozh¾adòa Hájnica

Beckovský hrad

Miniskanzen v Beckove

Ambrovecká kúria v Beckove

Opevnený kostol v Novom Meste nad Váhom

Chata pod Inovcom

Vrchol Inovec

Kálnický krí�

Rozh¾adòa Panská Javorina

Rozh¾adòa Marhát

Kostolík Jurko

Hradisko Kostolec

Èertova pec

Topo¾èiansky hrad

Vodná nádr� Duchonka

Rozhledna U Køí�ku

Rozhledna Obecnice

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ZÁSADY POHYBU PO ZNAÈENÝCH CYKLOTURISTICKÝCH TRASÁCH

112
155 158 150

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, nepla�te zver a 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.
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Èachtický hrad1

Popis lokality: 

Bájna zrúcanina hradu le�iaca nad obcou Vi�òové. Hrad vznikol 
v polovici 13.storoèia. K najznámej�ím majite¾om patrili Matú� 
Èák Trenèiansky a vojvoda Stibor zo Stiboríc. Ten tu mal 
uchovaný aj súpis svojich majetkov. V roku 1467 na hrade väznili 
husitského velite¾a Jána �vehlu. No predsa najznámej�ími 
majite¾mi bol Franti�ek Náda�dy a hlavne jeho man�elka Al�beta 
Bátoriová. Do dejín sa zapísala ako najmasovej�ia vrahyòa, 
údajne zamordovala a� 600 mladých �ien a dievèat. Bola 
uväznená na Èachtickom hrade, kde aj v roku 1614 zomrela. 
V roku 2014 uplynie 400 rokov od tejto udalosti. Hrad bol 
po�kodený v roku 1708 poèas Rákociho povstania a odvtedy 
pustol. V posledných 2 rokov prebehli na òom konzervaèné 
práce, pre verejnos� bude otvorený zasa od mája 2014. 
Z hradu je krásny výh¾ad na okolie. 

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Obcou Èachtice prechádza Malokarpatská cyklomagistrála, 
ktorá spája Nové Mesto nad Váhom cez Vrbové a Trstín 
so Záhorím a konèí na rieke Morave vo Vysokej pri Morave. 
V obci ju kri�uje Kopanièiarska cyklomagistrála è. 022 spájajúca 
obec z jednej strany s Vá�skou cyklomagistrálou, z druhej 
strany s mestami Myjava a Senica. Takisto obcou prechádza 
zeleno znaèená cykloturistická trasa è. 5323 - Bátorièkin okruh. 

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Múzeum Èachtice 
v Dra�kovièovom ka�tieli, 
opevnený kostol, v ktorom je 
údajne pochovaná Al�beta 
Bátoriová, s kaplnkou a 
kamenným mostom, 
pamätná fara Èachtice, 
podzemné chodby a vínne 
pivnice Èachtice, Park 
miniatúr Podolie, opevnený 
kostol v Novom Meste nad 
Váhom.   

spolu s cykloturistickou trasou vedie popod záhradky do obce Èachtice. Tu podídeme kamenný most pod kostolom, 
prekri�ujeme Kopanièiarsku cyklomagistrálu è. 022 a prídeme v obci na námestie. Tu sa nachádza Èachtický 
cyklopoludník. Pri òom opustíme znaèenú cykloturistickú trasu a spolu so zeleno znaèenou pe�ou turistickou trasou 
stúpame 3 km po mierne rozbitej asfaltovej ceste a� na lúèku pod hrad. Posledných 400 metrov, nako¾ko sa 
nachádzame v prírodnej rezervácii, bicykel vytlaèíme po lesnej ceste a� k hradnej bráne a zaparkujeme ho 
na strednom nádvorí.

Východisko k lokalite: 
Nové Mesto nad Váhom

Då�ka: 8,6 km
Prevý�enie: 210/30 m
Bicykel: cestný
Nároènos�: REKREA

GPS: N48 43.445 E17 45.716

Nadmorská vý�ka: 357 m n.m.
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Prístup bicyklom: 

Výlet zaèína zo �elezniènej stanici v Novom 
Meste nad Váhom. Po èerveno znaèenej 
Malokarpatskej cyklomagistrále è. 003. 
Z mesta vychádza na �tátnu cestu è. 504 a 



Park miniatúr Podolie2

Popis lokality: 

Unikátny Park modelov dobových rekon�trukcií slovenských 
hradov a zámkov a pamiatok sakrálnej architektúry.  Hrady sú 
postavené v podobách, ako vyzerali v èase svojej najväè�ej slávy 
� pred 300 � 500 rokmi a sú v mierke 1:50. Najväè�ím modelom 
je Holíèsky zámok, k najkraj�ím patria Èachtický hrad, Tematín, 
�ari�ský hrad a Krásna Hôrka. Kostolíky sú v mierke 1:25. 
Najväè�ím modelom kostola v Parku je replika dreveného 
artikulárneho kostola vo Svätom Krí�i. Exteriérovú expozíciu 
dopåòajú modely turistických chát, rozh¾adní a ve¾komoravské 
kostolíky. V súèasnosti sa v areáli nachádza 50 modelov. 
Súèas�ou areálu je aj Al�betina rozh¾adòa � �miesto, z ktorého 
vidno najviac hradov na Slovensku�.

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Obcou Podolie prechádza Malokarpatská cyklomagistrála, 
ktorá spája Nové Mesto nad Váhom cez Vrbové a Trstín 
so Záhorím a konèí na rieke Morave vo Vysokej pri Morave. 
Takisto obcou prechádza zeleno znaèená cykloturistická trasa 
è. 5323 - Bátorièkin okruh. V Parku miniatúr sa nachádza aj 
Nultý cyklopoludník Matú�ovho krá¾ovstva a Hradný 
cyklopoludník. Na konci obce zaèína na Malokarpatskej 
cyklomagistrále �lto znaèené cykloturistická trasa è. 8310, 
ktorá vedie cez Podolské kopanice a cez sedlo O�mek 
do Krajného na modrú cyklotrasu è. 2302.  

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Múzeum Èachtice 
v Dra�kovièovom ka�tieli, 
opevnený kostol Èachtice, 
v ktorom je údajne 
pochovaná Al�beta 
Bátoriová, s kaplnkou 
a kamenným mostom, 
pamätná fara Èachtice, 
podzemné chodby a vínne 
pivnice Èachtice, opevnený 
kostol v Novom Meste nad 
Váhom, Oèkovská mohyla, 
Manufaktúra Krakovany a 
Múzeum Za Krakovskú bránu 
Krakovany.  

Prístup bicyklom: 

výlet zaèína zo �elezniènej stanici v Novom 
Meste nad Váhom. Po èerveno znaèenej 

Východisko k lokalite: 
Nové Mesto nad Váhom

Då�ka: 10,7 km
Prevý�enie: 40/40 m

Bicykel: cestný
Nároènos�: REKREA

GPS: N48 40.613 E17 46.293

Nadmorská vý�ka: 181 m n.m.

4

Malokarpatskej cyklomagistrále è. 003. Z mesta vychádza na �tátnu cestu è. 504 a spolu s cykloturistickou trasou 
vedie popod záhradky do obce Èachtice. Tu podídeme kamenný most pod kostolom, prekri�ujeme Kopanièiarsku 
cyklomagistrálu è. 022 a prídeme v obci na námestie. Tu sa nachádza Èachtický cyklopoludník. Pokraèujeme ïalej 
priamo po znaèenej cykloturistickej trase, prechádzame obec Èactkovce a vchádzame do obce Podolie. Po ¾avej ruke 
míòame opevnený kostol Park miniatúr sa nachádza v strede obce, priamo na cykloturistickej trase. Bicykel mo�no 
zaparkova� priamo v areáli.
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Haluzický kostolík3

Popis lokality: 

Zrúcaniny opevneného kostolíka, ktorý bol postavený ako 
románsky v roku 1240. Kostolík sa nachádza nad súteskou, 
kedysi v jeho areáli bola aj zvonica. Kostolík mal okrem cirkevnej 
funkcie aj úlohu ochrany pred nepriate¾skými vojskami, 
povodòami a búrkami. Obèas poslú�il aj ako tr�nica a miesto 
verejného zhroma�denia. Cirkevnú funkciu ukonèil v roku 1810. 
Sochu Madony z neho odviezli do Beckovského kostola. 
V Haluzickom kostolíku sa odohráva i epizóda z Jiráskovho 
románu Bratstvo. Celý areál je ve¾mi krásny a romantický, krásny 
poh¾ad naò je z vtáèej perspektívy z rozh¾adne Hájnica. 

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 vedie dia¾ková cyklotrasa 
è. 46. Medzi odboèkou do Haluzíc a Bo�ácou vedie �lto znaèená 
spojka è. 8311, v Bo�áci zaèína zeleno znaèená cykloturistická 
trasa è. 5303. 

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Haluzická tiesòava, Bo�ácka 
dolina � kostol a ka�tie¾ 
v Zemianskom Podhradí, 
ka�tie¾ová kaplnka 
v Trenèianskych 
Bohuslaviciach, Ve¾ký 
Lopeník � rozh¾adòa, 
rekreaèné stredisko Zelená 
Voda, Beckovský hrad, 
rozh¾adòa �U Køí�ku�.

Východisko k lokalite: 
Nové Mesto n/V. - Zelená Voda

Då�ka: 10,1 km
Prevý�enie: 100/30 m
Bicykel: cestný
Nároènos�: REKREA

GPS: N48 49.271 E17 52.191

Nadmorská vý�ka: 261 m n.m.
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Prístup bicyklom: 

Výlet zaèíname v rekreaènom stredisku Zelená voda, pri vstupe 
do areálu na èerveno znaèenej cykloturistickej cyklomagistrále 
Naprieè Pova�ským Inovcom è. 020. Prejdeme lávkou na moste 
ponad rieku Váh a za òou odboèíme doprava. Po úèelovej 
komunikácii pokraèujeme medzi Váhom a Biskupickým Kanálom. 
Minieme vodnú elektráreò a pokraèujeme na sever. Prejdeme 
mostom cez Kanál a popri priemyselnej zóne prichádzame k 
�tátnej ceste è. 50, ktorú opatrne prekroèíme smerom do 
Trenèianskych Bohuslavíc. �eleznicu podídeme podjazdom a 
okolo vzácnej kaplnky a popod vrchol Hájnica prechádzame 
obcou. Popri penzióne �ákovic trasa vychádza na cestu smerom 
do Bo�áce. No èoskoro z nej odboèíme doprava a miernym 
stúpaním pokraèujeme do Haluzíc. Za obecným úradom 
odboèíme neznaèene doprava � nachádza sa tu nieko¾ko 
náuèných panelov. Po po¾nej ceste okrajom Haluzickej sútesky 
prídeme o chví¾u do areálu Haluzického kostolíka.  



Rozh¾adòa Hájnica4

Popis lokality: 

Malá drevená rozh¾adòa sa nachádza na trávnatom vrchole 
Hájnice nad obcou Haluzice. Bola postavená v roku 2013 
Mikroregiónom Bo�áèka v spolupráci s obcou Bøezová.  
Je vysoká 7,3 metra s vyhliadkovou plo�inou vo vý�ke 4 metre. 
Rozh¾adòa stojí na vrchole plochého kopca a je z nej prekrásny 
kruhový výh¾ad. Pod rozh¾adòou ako na dlani máme areál 
Haluzického kostolíka, v panoráme mô�eme obdivova� hrebene 
Bielych Karpát, Pova�ského Inovca a Strá�ovských vrchov. 
Dobre vidno mesto Trenèín s hradom, hrady Beckov a Tematín. 

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 vedie dia¾ková cyklotrasa 
è. 46. Medzi odboèkou do Haluzíc a Bo�ácou vedie �lto 
znaèená spjka è. 8311, v Bo�áci zaèína zeleno znaèená 
cykloturistická trasa è. 5303. 

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Múzeum Èachtice 
v Dra�kovièovom ka�tieli, 
opevnený kostol Èachtice, 
v ktorom je údajne 
pochovaná Al�beta 
Bátoriová, s kaplnkou 
a kamenným mostom, 
pamätná fara Èachtice, 
podzemné chodby a vínne 
pivnice Èachtice, opevnený 
kostol v Novom Meste nad 
Váhom, Oèkovská mohyla, 
Manufaktúra Krakovany a 
Múzeum Za Krakovskú bránu 
Krakovany.  

Prístup bicyklom: 

Výlet zaèíname v rekreaènom stredisku Zelená voda, pri vstupe do areálu na èerveno znaèenej cykloturistickej 
cyklomagistrále Naprieè Pova�ským Inovcom è. 020. Prejdeme lávkou na moste ponad rieku Váh a za òou odboèíme 
doprava. Po úèelovej komunikácii pokraèujeme medzi Váhom a Biskupickým Kanálom. Minieme vodnú elektráreò a 
pokraèujeme na sever. Prejdeme mostom cez Kanál a popri priemyselnej zóne prichádzame k �tátnej ceste è. 50, 
ktorú opatrne prekroèíme smerom do Trenèianskych Bohuslavíc. �eleznicu podídeme podjazdom a okolo vzácnej 
kaplnky a popod vrchol Hájnica prechádzame obcou. Popri penzióne �ákovic trasa vychádza na cestu smerom do 
Bo�áce. No èoskoro z nej odboèíme doprava a miernym stúpaním pokraèujeme do Haluzíc. Pri obecnom úrade 
odboèíme neznaèene doprava (upozorní nás na to obrazová cyklosmerovka) a v serpentíne po po¾nej ceste 
vytiahneme, resp. v závere vytlaèíme bicykel a� na vrchol Hájnice s rozh¾adòou. Odmenou je nám krásny kruhový 
výh¾ad. 

Východisko k lokalite: 
Nové Mesto n/V. - Zelená Voda

Då�ka: 10,4 km
Prevý�enie: 160/20 m

Bicykel: MTB
Nároènos�: SPORT

GPS: N48 49.030 E17 52.008

Nadmorská vý�ka: 341 m n.m.
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Beckovský hrad5

Popis lokality: 

Malebná, zakonzervovaná zrúcanina Beckovského hradu le�í 
na 70 metrov vysokom vápencovom brale nad obcou Beckov.  
Ako kamenný vznikol v polovici 13. Storoèia. K najznámej�ím 
majite¾om patrili Matú� Èák Trenèiansky a najmä vojvoda Stibor I. 
zo Stiboríc, známy ako pán Váhu. Bol prvým rytierom krá¾a 
�igmunda Luxemburského, zomrel v roku 1414 a tak v roku 2014 
uplynie 600 rokov od jeho smrti. Preto aj sezóna 2014 sa 
na hrade bude nies� v znamení tohto významného feudála. Hrad 
spravuje zdru�enie Hrad Beckov a funguje v muzeálnom re�ime. 
Poriada sa na òom mno�stvo podujatí a výstav. 

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 vedie dia¾ková cyklotrasa 
è. 46. Medzi odboèkou do Haluzíc a Bo�ácou vedie �lto znaèená 
spojka è. 8311, v Bo�áci zaèína zeleno znaèená cykloturistická 
trasa è. 5303. 

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Múzeum v Ambroveckej 
kúrii, Miniskanzen pri hrade, 
Beckovské kostoly, Náuèné 
chodníky v Beckove, Bike 
Park Kálnica, opevnený 
kostol v Novom Meste nad 
Váhom, hrad Èachtice, Park 
miniatúr Podolie, ka�tie¾ 
Koèovce.  

Východisko k lokalite: 
Nové Mesto n/V. - Zelená Voda

Då�ka: 5,2 km
Prevý�enie: 50/20 m
Bicykel: MTB
Nároènos�: REKREA

GPS: N48 47.404 E17 53.884

Nadmorská vý�ka: 210 m n.m.

BICYKLOM K NAJATRAKTÍVNEJ�ÍM LOKALITÁM V PRIHRANIÈNOM REGIÓNE POVA�SKÉHO INOVCA

Prístup bicyklom: 

Výlet zaèíname v rekreaènom stredisku Zelená voda, pri vstupe do areálu na rázcestí èerveno znaèených 
cykloturistických magistrál � Vá�skej è. 002 a Naprieè Pova�ským Inovcom è. 020. Prejdeme na sever rekreaèným 
strediskom Zelená Voda a v pravouhlej zatáèke pokraèujeme priamo, odboèíme do¾ava a vychádzame na hrádzu 
rieky Váh. Na nej je vyjazdený chodníèek pre bicykle. V¾avo teèie rieka Váh, vpravo sú jazerá Zelenej vody a za nimi 
hrebene Pova�ského Inovca. A pred nami pribli�ujúca sa silueta Beckovského hradu. Podídeme dia¾nicu a popri 
futbalovom �tadióne prídeme v obci na �tátnu cestu è. 507. Tu kri�ujeme modro znaèenú cykloturistickú trasu 
è. 2301 a ideme priamo pod hrad. Popri kostole po stúpajúcej ceste prídeme priamo pod hrad, pri pokladni 
zaparkujeme bicykel a vychutnáme si krásny výh¾ad z hradných terás.  



Miniskanzen v Beckove6

Popis lokality: 

Súkromný areál nad�enca Juraja Bubeníka sa nachádza kúsok 
od vstupu do hradu Beckov. V nároènom teréne majite¾ 
vybudoval nieko¾ko terás, na ktorých umiestnil nieko¾ko rôznych 
expozícií. Sú venované histórii obce a hradu Beckov, osobe a 
rodine vojvodu Stibora, archeológii a národopisu Beckova. 
Takisto je tu model historického mesteèka Beckov ako aj hradu 
Beckov, na deti tu èaká obrovský zelený drak. Areál je skåbením 
my�lienok, bohatej histórie a èara miesta.  

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Cez Beckov vedie v koridore Hlohovec � Pie��any � Trenèín 
Vá�ska cyklomagistrála è. 002 a modrá cykloturistická trasa 
è. 2301. Takisto obcou prechádza èerveno znaèená 
cyklomagistrála è. 044 Okolo Pova�ského Inovca. Zaèína tu aj 
zeleno znaèená cykloturistická trasa è. 5330 vedúca 
cez Panskú Javorinu na Kulháò. Novovyznaèený je �ltý 
Beckovský okruh è. 8332. 

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Beckovský hrad, múzeum 
v Ambroveckej kúrii, 
Beckovské kostoly, Náuèné 
chodníky v Beckove, 
Bike Park Kálnica, opevnený 
kostol v Novom Meste nad 
Váhom, hrad Èachtice, Park 
miniatúr Podolie, ka�tie¾ 
Koèovce.  

Prístup bicyklom: 

výlet zaèíname v rekreaènom stredisku Zelená voda, pri vstupe do areálu na rázcestí èerveno znaèených 
cykloturistických magistrál � Vá�skej è. 002 a Naprieè Pova�ským Inovcom è. 020. Prejdeme na sever rekreaèným 
strediskom Zelená Voda a v pravouhlej zatáèke pokraèujeme priamo, odboèíme do¾ava a vychádzame na hrádzu rieky 
Váh. Na nej je vyjazdený chodníèek pre bicykle. V¾avo teèie rieka Váh, vpravo sú jazerá Zelenej vody a za nimi 
hrebene Pova�ského Inovca. A pred nami pribli�ujúca sa silueta Beckovského hradu. Podídeme dia¾nicu a popri 
futbalovom �tadióne prídeme v obci na �tátnu cestu è. 507. Tu kri�ujeme modro znaèenú cykloturistickú trasu 
è. 2301 a ideme priamo pod hrad. Popri kostole po stúpajúcej ceste prídeme priamo pod hrad, pokraèujeme e�te asi 
50 metrov na terasu pod hradom. Na nej odboèíme doprava a po rovine prídeme asi po 100 metroch k vstupu 
do Miniskanzenu.  

Východisko k lokalite: 
Nové Mesto n/V. - Zelená Voda

Då�ka: 5,3 km
Prevý�enie: 60/30 m

Bicykel: MTB
Nároènos�: REKREA

GPS: N48 47.347 E17 53.956

Nadmorská vý�ka: 219 m n.m.

8BICYKLOM K NAJATRAKTÍVNEJ�ÍM LOKALITÁM V PRIHRANIÈNOM REGIÓNE POVA�SKÉHO INOVCA
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Ambrovecká kúria v Beckove7

Popis lokality: 

Na severnom okraji námestia v Beckove, v tieni hradu sa 
nachádza objekt Ambroveckej kúrie. V nej je umiestnená 
expozícia Trenèianskeho múzea, venovaná histórii obce Beckov 
a významných osobností, ktoré sa v Beckove narodili, alebo 
pôsobili. K nim patrí vojvoda Stibor zo Stiboríc, Alojz 
Medòansnký, ktorý napísal dielo Malebná cesta dolu Váhom, 
maliar Ladislav Medòanský, geológ Dionýz �túr a Dr. Ján Ambro 
� známy priekopník v oblasti medicíny a najmä pôrodníctva. 
Z osobností nov�ích dejín je to hlavne Jozef Miloslav Hurban. 
V kúrii je nová krásna expozícia � zahròuje exponáty historického 
nábytku a umelecké diela �¾achtických rodov, obrazy Ladislava 
Medòanského, model zrúcaniny Beckovského hradu i artefakt 
Stiborovho erbu. Na dvore sú vystavené staré koèe a 

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Cez Beckov vedie v koridore Hlohovec � Pie��any � Trenèín 
Vá�ska cyklomagistrála è. 002 a modrá cykloturistická trasa 
è. 2301. Takisto obcou prechádza èerveno znaèená 
cyklomagistrála è. 044 Okolo Pova�ského Inovca. Zaèína tu aj 
zeleno znaèená cykloturistická trasa è. 5330 vedúca cez Panskú 
Javorinu na Kulháò. Novovyznaèený je �ltý Beckovský okruh 
è. 8332. 

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Hrad Beckov, Miniskanzen 
pri hrade, Beckovské 
kostoly, Náuèné chodníky 
v Beckove, Bike Park 
Kálnica, opevnený kostol 
v Novom Meste nad Váhom, 
hrad Èachtice, Park miniatúr 
Podolie, ka�tie¾ Koèovce.   

Východisko k lokalite: 
Nové Mesto n/V. - Zelená Voda

Då�ka: 5,3 km
Prevý�enie: 30/30 m
Bicykel: MTB
Nároènos�: REKREA

GPS: N48 47.497 E17 53.808

Nadmorská vý�ka: 194 m n.m.

BICYKLOM K NAJATRAKTÍVNEJ�ÍM LOKALITÁM V PRIHRANIÈNOM REGIÓNE POVA�SKÉHO INOVCA

Pova�ským Inovcom è. 020. Prejdeme na sever rekreaèným strediskom Zelená Voda a v pravouhlej zatáèke 
pokraèujeme priamo, odboèíme do¾ava a vychádzame na hrádzu rieky Váh. Na nej je vyjazdený chodníèek 
pre bicykle. V¾avo teèie rieka Váh, vpravo sú jazerá Zelenej vody a za nimi hrebene Pova�ského Inovca. A pred nami 
pribli�ujúca sa silueta Beckovského hradu. Podídeme dia¾nicu a popri futbalovom �tadióne prídeme v obci na �tátnu 
cestu è. 507. Tu kri�ujeme modro znaèenú cykloturistickú trasu è. 2301 a ideme priamo pod hrad. Pri soche Svätej 
Trojice odboèíme do¾ava a popod hradným bralom okrajom námestia prichádzame na jeho opaènom konci 
k Ambroveckej kúrii. 

Prístup bicyklom: 

Výlet zaèíname v rekreaènom stredisku 
Zelená voda, pri vstupe do areálu na rázcestí 
èerveno znaèených cykloturistických 
magistrál � Vá�skej è. 002 a Naprieè 



Kostol v Novom Meste nad Váhom 8

Popis lokality: 

Krásny opevnený kostol Narodenia Panny Márie je dominantou 
nielen mesta, ale i celého stredného Pova�ia. Pôvodne 
neskororománsku baziliku z polovice 13. storoèia zaèal 
prestavova� v gotickom �týle vojvoda Stibor zo Stiboríc v rokoch 
1414 � 1423, vzorom mu bol Karlov kostol v Prahe. V kostole sa 
nachádzala aj socha madony, ktorá bola neskôr uschovaná 
pre husitmi na Beckovskom hrade a neskôr sa dostala do obce 
Koryèany. Dnes je umiestnená jej replika v susednom 
prepo�stsve. Madona sa stala symbolom kostola a je aj v erbe 
Nového Mesta nad Váhom. V rokoch 1667 � 1675 bola gotická 
loï kostola prestavaná na barokové trojlodie. V kostole je krí�ová 
cesta od J. B. Klemensa. Kostol je charakteristický mohutnou 
ve�ou s oporami, na ve�i je ochoza. Veèer je ve�a krásne 
nasvietená. 

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Z Nového Mesta nad Váhom vychádza Malokarpatská 
cyklomagistrála è . 002. Cez Èachtice ide do Vrbového a  ïalej 
na Záhorie. Nové Mesto nad Váhom so  Zelenou Vodou spája 
�ltá spojka è. 8301. Cez rekreaèné stredisko Zelená Voda 
prechádzajú dia¾kové cyklomagistrály � Vá�ska è. 002 a 
Naprieè Pova�ským Inovcom 020. Cez Koèovce � Rako¾uby 
vedie v koridore Hlohovec � Pie��any � Beckov - Trenèín 
modrá cykloturistická trasa è. 2301. V Èachticiach vedie 
Kopanièiarska cyklomagistrála è. 022 a zelený Bátorièkin 
cyklookruh è. 5323. 

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Podjavorinské múzeum 
v Novom meste nad Váhom, 
Evanjelický kostol v Novom 
Meste nad Váhom, Zelená 
Voda, Hrad Beckov, Múzeum 
v Ambroveckej kúrii, 
Miniskanzen pri hrade 
Beckov, Bike Park Kálnica, 
hrad Èachtice, múzeum 
v Dra�kovièovom ka�tieli 
v Èachticiach,  Park miniatúr 
Podolie.  

Prístup bicyklom: 

Kratuèký výlet zaèína zo �elezniènej stanici 
v Novom Meste nad Váhom. Zaèína tu  
èerveno znaèená Malokarpatská 
cyklomagistrála è. 003. No my ju hneï 
opustíme, pred stanicou odboèíme doprava 
a popred obchodné stredisko Lídl prídeme 
k budove Okresného úradu. Na kruhovom 
objazde odboèíme v¾avo, kostol u� vidíme 
pred sebou po pravej ruke. Odboèíme 
k nemu do malého parèíku, kde bicykel 
pretlaèíme a� pred vstup do kostola.

Východisko k lokalite: 
Nové Mesto nad Váhom

Då�ka: 0,7 km
Prevý�enie: 10/0 m

Bicykel: cestný
Nároènos�: REKREA

GPS: N48 47.347 E17 53.956

Nadmorská vý�ka: 219 m n.m.

10BICYKLOM K NAJATRAKTÍVNEJ�ÍM LOKALITÁM V PRIHRANIÈNOM REGIÓNE POVA�SKÉHO INOVCA
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9

Popis lokality: 

Turistická chata sa nachádza pod vrcholom Inovca v nadmorskej 
vý�ke 798 metrov. Prvú chatu postavil odbor KÈST Trenèín 
v roku 1934, cez vojnu bola vypálená. V rokoch 1947 � 1949 ju 
znovu postavil KSTL Trenèín. K tejto chate sa neskôr pristaval 
v prednej èasti objekt re�taurácie, terasa a gará�e. Zásadnú 
zmenu za�ila chata v roku 2010, kedy ju súkromný majite¾ 
zásadne prestaval a zmodernizoval. Takisto vybudoval jej �ir�ie 
zázemie, vrátane detského ihriska a horolezeckej steny. Na chate 
je i chutná kuchyòa, chata je kri�ovatkou viacerých 
cykloturistických trás.hospodárske stroje. 

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Okolo chaty prechádza dia¾ková èervená cyklomagistrála 
Hrebeòom Pova�ského Inovca è. 043. Na chatu prichádza 
z Kálnice modrá cykloturistická trasa è. 2313. V pláne sú ïal�ie 
cykloturistické trasy smerujúce na výhod pohoria a jeho 
podhoria. 

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Mesto Trenèín, hrad Trenèín, 
Trenèianske múzeum a 
galéria Bazovského, Chata 
pod Ostrým vrchom, 
Hrebeòovka pohoria, vrchol 
Inovca, vyhliadkové miesto 
Palúch, Beckovský hrad, 
Bohu�ova studnièka, Bike 
Park Kálnica.  

Východisko k lokalite: 
Obec Kálnica

Då�ka: 18 km
Prevý�enie: 860/330 m
Bicykel: MTB
Nároènos�: SPORT

GPS: N48 47.121 E18 02.869

Nadmorská vý�ka: 790 m n.m.

BICYKLOM K NAJATRAKTÍVNEJ�ÍM LOKALITÁM V PRIHRANIÈNOM REGIÓNE POVA�SKÉHO INOVCA

Prístup bicyklom: 

Výlet zaèína v Kálnici od areálu Bike Parku. Odtia¾to ideme Kálnickou dolinou po zeleno znaèenej cykloturistickej 
trase è. 5330.  Na rázcestí pod chatou SVT� odboèíme v¾avo a èaká nás stúpanie, neskôr krátky zjazd a zasa u� len 
tiahle stúpanie Prostrednou dolinou po asfaltovej ceste okrajom chatovej oblasti. Postupne stúpanie rastie, 
pribli�ujeme sa pod hlavný hrebeò pohoria. Pod Ostrým vrchom odboèíme do¾ava a po dobre upravenej zvá�nici 
stále pomaly stúpame. Èoskoro prídeme na rázcestie s modrou cykloturistickou trasou è. 2313 po ktorej 
pokraèujeme ïalej (zelená trasa odboèuje doprava). O chví¾u nás èaká z pohodlnej zvá�nice odboèka doprava a 
prudko vystúpame na hrebeò. Ideme okolo Bohu�ovej studnièky, ochutnáme vodu z nej. Na hrebeni pokraèujeme 
spolu s turistickou znaèkou a èervenou cyklotrasou è. 043 � Hrebeòom Pova�ského Inovca a� pod Rafajovu kótu. 
Tu sa trasy rozde¾ujú, a� na chatu pokraèujeme po modrej cykloturistickej trase è. 2313. Zídeme z hrebeòa a 
následne a� na Chatu pod Inovcom pokraèujeme po dobrých zvá�niciach.  

Chata pod Inovcom



Vrchol Inovec10

Popis lokality: 

Vrchol Inovca s nadmorskou vý�kou 1042 je najvy��ím vrcholom 
pohoria Pova�ský Inovec a zároveò západného Slovenska. 
Je prístupný od chaty pod Inovcom na bicykli skoro a� na vrchol 
po asfaltovej ceste, hoci je prírodnou rezerváciou. Súvisí to 
s tým, �e tesne pod vrcholom je telekomunikaèný vysielaè 
s objektom. Na vrchole je krí� a odpoèívadlo. Vrchol je bohu�ia¾ 
zalesnený a nie je z neho výh¾ad. Ten poskytuje neïaleký vrchol 
Palúcha. 

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Cez Inovec prechádza dia¾ková èervená cyklomagistrála 
Hrebeòom Pova�ského Inovca è. 043. Na Chatu pod Inovcom 
prichádza z Kálnice modrá cykloturistická trasa è. 2313. 
V pláne sú ïal�ie cykloturistické trasy smerujúce na výhod 
pohoria a jeho podhoria. 

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Chata pod Inovcom, Mesto 
Trenèín, hrad Trenèín, 
Trenèianske múzeum a 
galéria Bazovského, Chata 
pod Ostrým vrchom, 
Hrebeòovka pohoria, 
vyhliadkové miesto Palúch, 
Beckovský hrad, Bohu�ova 
studnièka, Bike Park Kálnica. 

Prístup bicyklom: 

Výlet zaèína v Kálnici od areálu Bike Parku. Odtia¾to ideme Kálnickou dolinou po zeleno znaèenej cykloturistickej 
trase è. 5330.  Na rázcestí pod chatou SVT� odboèíme v¾avo a èaká nás stúpanie, neskôr krátky zjazd a zasa u� len 
tiahle stúpanie Prostrednou dolinou po asfaltovej ceste okrajom chatovej oblasti. Postupne stúpanie rastie, 
pribli�ujeme sa pod hlavný hrebeò pohoria. Pod Ostrým vrchom odboèíme do¾ava a po dobre upravenej zvá�nici 
stále pomaly stúpame. Èoskoro prídeme na rázcestie s modrou cykloturistickou trasou è. 2313 po ktorej 
pokraèujeme ïalej (zelená trasa odboèuje doprava). O chví¾u nás èaká z pohodlnej zvá�nice odboèka doprava a 
prudko vystúpame na hrebeò. Ideme okolo Bohu�ovej studnièky, ochutnáme vodu z nej. Na hrebeni pokraèujeme 
spolu s turistickou znaèkou a èervenou cyklotrasou è. 043 � Hrebeòom Pova�ského Inovca popod Jakubovú, 
cez Rafajovu kótu a Kr�elnicu. Èaká nás krátke stúpanie na Palúch, odkia¾ sa otvára krásny výh¾ad na dolinu Váhu a 
pohoria za ním. Zavereèným miernym stúpaním prejdeme do ná�ho cie¾a-  na najvy��í vrchol pohoria � 1042 m n.m. 
vysoký Inovec. Od vrcholového krí�a je mo�nos� odboèi� krátko lesom vpravo a po pohodlnej asfaltke klesnú� 
k turistickej chate pod Inovcom. 

Východisko k lokalite: 
Obec Kálnica

Då�ka: 14 km
Prevý�enie: 870/100 m

Bicykel: MTB
Nároènos�: SPORT

GPS: N48 46.493 E18 02.475

Nadmorská vý�ka: 1042 m n.m.

12BICYKLOM K NAJATRAKTÍVNEJ�ÍM LOKALITÁM V PRIHRANIÈNOM REGIÓNE POVA�SKÉHO INOVCA



11

Popis lokality: 

Drevený dvojramenný krí� � v súèasnosti jediný v pohorí, 
postavila obec Kálnica 1.9. 2007 na hlavnom hrebeni Pova�ského 
Inovca ju�ne od Ostrého vrchu. Krí� je vysoký 12 metrov, rozpätie 
ramien má 3 a 2,5 metra a vá�i 1500 kg. Ku krí�u patrí aj drevené 
trojvr�ie vysoké 3 metre. Krí� sa vyrábal priamo na mieste, 
pri stavbe ho dvíhalo 30 ¾udí za pomoci traktora. Od krí�a je 
krásny výh¾ad do doliny Váhu. Dá sa sem vystúpi� od Útulne 
Izba, pri ktorej je aj prameò pitnej vody. 

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Cez lokalitu prechádza dia¾ková èervená cyklomagistrála 
Hrebeòom Pova�ského Inovca è. 043. Na Chatu pod Inovcom 
prichádza z Kálnice modrá cykloturistická trasa è. 2313, ktorá 
prechádza pod lokalitou okolo Útulne Izba. Tu ide aj zelená 
cykloturistická trasa è. 5330 do Kálnice a Beckova.

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Útulòa Izba, Chata pod 
Inovcom, vrchol Inovca, 
Chata pod Ostrým vrchom, 
Hrebeòovka pohoria, 
vyhliadkové miesto Palúch, 
rozh¾adòa Panská Javorina, 
Bohu�ova studnièka, Bike 
Park Kálnica, Beckovský 
hrad. 

Východisko k lokalite: 
Obec Kálnica

Då�ka: 8,9 km
Prevý�enie: 630/10 m
Bicykel: MTB
Nároènos�: SPORT

GPS: N48 43.838 E17 59.865

Nadmorská vý�ka: 852 m n.m.

Prístup bicyklom: 

Výlet zaèína v Kálnici od areálu Bike Parku. Odtia¾to ideme Kálnickou dolinou po zeleno znaèenej cykloturistickej 
trase è. 5330.  Na rázcestí pod chatou SVT� odboèíme v¾avo a èaká nás stúpanie, neskôr krátky zjazd a zasa u� len 
tiahle stúpanie Prostrednou dolinou po asfaltovej ceste okrajom chatovej oblasti. Postupne stúpanie rastie, 
pribli�ujeme sa pod hlavný hrebeò pohoria. Pod Ostrým vrchom odboèíme do¾ava a po dobre upravenej zvá�nici 
stále pomaly stúpame. Èoskoro prídeme na rázcestie s modrou cykloturistickou trasou è. 2313. Tu odboèíme 
doprava a ïalej pokraèujú zelená a modrá cykloturistická trasa spolu po dobrej zvá�nici. Èoskoro prídu k Útulni Izba. 
Pri nej je aj prameò pitnej vody. V tomto mieste neznaèene odboèíme pri útulni v¾avo a po krátkom stúpaní lesnou 
cestou vyjdeme na hrebeò pohoria priamo ku Kálnickému krí�u.

Kálnický krí�
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Popis lokality: 

Drevená rozh¾adòa na vrchole Panskej Javoriny bola postavená 
v roku 2009 topo¾èianskym zdru�ením Sotdum. Pri jej montá�i 
bol pou�itý i vrtu¾ník. Celková vý�ka rozh¾adne je 17,6 metra, 
vyhliadkovú plo�inu má vo vý�ke 14,1 metra. Je z nej krásny 
kruhový panoramatický rozh¾ad, pod rozh¾adòou je piknikové 
miesto. Je tu i vrcholová turistická kniha. 

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Cez Pankú Javorinu prechádza zeleno znaèená MTB 
cykloturistická trasa è. 5330 z Beckova na Kulháò. V sedle 
pod Panskou Javorinou vedie cyklomagistrála Hrebeòom 
Pova�ského Inovca è. 043. V Kulháni sa zelená trasa napojí 
na Cyklomagistrálu Okolo Pova�ského Inovca è. 044 a modrý 
cyklookruh è. 2101, obe trasy idú na Duchonku.  

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Bezovec, Bike Park Kálnica, 
drevený dvojkrí� pod Ostrým 
vrchom, Bohu�ova 
studnièka, hrad Beckov, 
Zelená Voda, Duchonka, 
Kulháò. 

Východisko k lokalite: 
Obec Kálnica

Då�ka: 10,9 km
Prevý�enie: 750/70 m

Bicykel: MTB
Nároènos�: SPORT

GPS: N48 42.732 E18 00.795

Nadmorská vý�ka: 943 m n.m.
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Rozh¾adòa Panská Javorina12

Prístup bicyklom: 

Výlet zaèína v Kálnici od areálu Bike Parku. Odtia¾to ideme Kálnickou dolinou po zeleno znaèenej cykloturistickej 
trase è. 5330.  Na rázcestí pod chatou SVT� odboèíme v¾avo a èaká nás stúpanie, neskôr krátky zjazd a zasa u� len 
tiahle stúpanie Prostrednou dolinou po asfaltovej ceste okrajom chatovej oblasti. Postupne stúpanie rastie, 
pribli�ujeme sa pod hlavný hrebeò pohoria. Pod Ostrým vrchom odboèíme do¾ava a po dobre upravenej zvá�nici 
stále pomaly stúpame. Èoskoro prídeme na rázcestie s modrou cykloturistickou trasou è. 2313. Tu odboèíme 
doprava a ïalej pokraèujú zelená a modrá cykloturistická trasa spolu po dobrej zvá�nici. Èoskoro prídu k Útulni Izba. 
Pri nej je aj prameò pitnej vody. Pokraèujú spolu e�te na hrebienok pod Ivanov và�ok. Tu sa trasy rozídu, modrá 
klesá do Kálnice a na�a zelená stúpa na hlavný hrebeò na rázcestie pod Ostrým vrchom. Tu sa spojí s èervenou 
cyklomagistrálou è. 043 � Hrebeòom Pova�ského Inovca a spolu pokraèujú a� do sedla pod Panskou Javorinou. 
Posledný úsek je riadne strmý a tak je potrebné bicykel vytlaèi�. Zo sedla odboèíme v¾avo a èaká nás technicky 
nároèný závereèný úsek, ktorý konèí na vrchole Panskej Javoriny s rozh¾adòou. Krásny kruhový výh¾ad v�ak stojí 
za tú námahu, ktorú sme museli vynalo�i�! 
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Popis lokality: 

Drevená rozh¾adòa na vrchole Marhátu bola postavená v roku 
2008. Celková vý�ka rozh¾adne je 17,6 metra, vyhliadkovú 
plo�inu má vo vý�ke 14,1 metra. Je z nej krásny kruhový 
panoramatický rozh¾ad, pod rozh¾adòou je rozsiahle piknikové 
miesto. Pod rozh¾adòou je kovový krí� z roku 1947 s nápisom 
�Bo�e ochraòuj turistov�.  

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

V roku 2014 sa plánuje z Nitrianskej Blatnice vyznaèi� povolená 
�ltá MTB cykloturistická trasa do sedla Gajda. Spolu s 
existujúcim úsekom Cyklomagistrály Okolo Pova�ského Inovca 
è. 044 budeme tak môc� výlet absolvova� kompletne po 
znaèených cykloturistických trasách, s výnimkou krátkej 
odboèke pod rozh¾adòu na Marháte. Popod Marhát bude 
prechádza� aj èerveno znaèená cykloturistická magistrála 
Hrebeòom Pova�ského Inovca è. 043.  

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Obecné múzeum 
v Nitrianskej Blatnici, kostol 
a ka�tie¾ v Nitrianskej 
Blatnici, kostolík Jurko, 
vodná nádr� Striebornica, 
Krahulèie vrchy, Èertova pec, 
kostol a ka�tie¾ v Rado�ine, 
vinohrady Rado�ina, 
hradiská nad Bojnou, Ranè 
pod Babicou Bojná, Pie��any. 

Východisko k lokalite: 
Obec Nitrianska Blatnica

Då�ka: 6,7 km
Prevý�enie: 500/0 m
Bicykel: MTB
Nároènos�: SPORT

GPS: N48 35.696 E17 58.236

Nadmorská vý�ka: 748 m n.m.

Prístup bicyklom: 

Výlet zaèína v obci Nitrianska Blatnica. Z námestia na ceste è. 499 ideme hore obcou a po ¾avej ruke minieme kostol i 
ka�tie¾. Asfaltovou cestou ideme a� na rázcestie, kde natrafíme na èerveno znaèenú cykloturistickú magistrálu Okolo 
Pova�ského Inovca è. 044. Tá nás vedie popri po¾ovníckej chatke postupným stúpaním lesom a� na rázcestie sedlo 
Gajda � Jurko. Tu odboèíme vpravo spolu s èervenou cykloturistickou trasou a� ku kostolíku Jurko. Odtia¾to nás u� 
èaká pomerne nároèné stúpanie lesnými cestami a� do sedla po Marhátom, stále ideme po èerveno znaèenej 
cykloturistickej trase. Zo sedla v�ak pod rozh¾adòu musíme bicykel vytlaèi� po turistickom chodníku.  

Rozh¾adòa Marhát
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Kostolík Jurko14

Popis lokality: 

Kostolík sv. Juraja � prezývaný Jurko sa nachádza v lesoch 
Pova�ského Inovca nad obcou Nitrianska Blatnica a pod 
vrcholom Marhátu. Je rotundou a pod¾a najnov�ích výskumov je 
najstar�ou dochovanou murovanou stavbou, datovanou do doby 
pred Ve¾kou Moravou. Okolo kostolíka bola aj osada, ktorá 
zanikla v 13. storoèí. Kostolík postupne pustol a� ho v roku 1530 
majite¾ka tunaj�ích lesov Mária Turzová dala obnovi� na pamiatku 
svojho man�ela, ktorý v roku 1526 padol v bitke pri Moháèi. 
Av�ak aj po tejto renovácii kostolík pustol, a� ho v roku 1655 
upravili do dne�nej podoby, pristavali k nemu ve�u a pustovòu. 
Nad kostolíkom je krí�ová cesta, pri òom je ve¾ké odpoèívkové 
miesto. Lokalita je pútnym miestom.

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

V roku 2014 sa plánuje z Nitrianskej Blatnice vyznaèi� povolená 
�ltá MTB cykloturistická trasa do sedla Gajda. Spolu s 
existujúcim úsekom Cyklomagistrály Okolo Pova�ského Inovca 
è. 044 budeme tak môc� výlet absolvova� kompletne po 
znaèených cykloturistických trasách. 

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Obecné múzeum 
v Nitrianskej Blatnici, kostol 
a ka�tie¾ v Nitrianskej 
Blatnici, rozh¾adòa 
na Marháte, vodná nádr� 
Striebornica, Krahulèie 
vrchy, Èertova pec, kostol 
a ka�tie¾ v Rado�ine, 
vinohrady Rado�ina, 
hradiská nad Bojnou, Ranè 
pod Babicou Bojná.  

Prístup bicyklom: 

Výlet zaèína v obci Nitrianska Blatnica. 
Z námestia na ceste è. 499 ideme hore 

Východisko k lokalite: 
Obec Kálnica

Då�ka: 4,1 km
Prevý�enie: 220/0 m

Bicykel: MTB
Nároènos�: REKREA

GPS: N48 35.079 E17 57.821

Nadmorská vý�ka: 437m n.m.
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obcou a po ¾avej ruke minieme kostol i ka�tie¾. Asfaltovou cestou ideme a� na rázcestie, kde natrafíme na èerveno 
znaèenú cykloturistickú magistrálu Okolo Pova�ského Inovca. Tá nas vedie popri po¾ovníckej chatke postupným 
stúpaním lesom a� na rázcestie sedlo Gajda � Jurko. Tu odboèíme vpravo spolu s èervenou cykloturistickou trasou, 
v serpentíne prechádzame lesom na lúku a po pravej ruke vidíme pred sebou kostolík Jurko. K nemu u� absolvujeme 
iba krátke odboèenie a mô�eme si oddýchnu� na piknikovom mieste. 
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Popis lokality: 

Upravené ve¾komoravské hradisko Kostolec sa nachádza 
na strmom skalnatom výbe�ku nad obcou Ducové. Stopy 
osídlenia tu pochádzajú u� zo star�ej doby kamennej, no k¾úèovú 
úlohu lokalita zohrala poèas Ve¾kej Moravy v 9. storoèí. Vtedy tu 
vzniklo opevnené vèasnofeudálne ve¾mo�ské sídlo, ktoré tvoril 
dvorec s obytnou zástavbou, rotundou, hospodárskymi 
budovami a pohrebiskom. Miesto sa tak zaraïuje medzi 
najvýznamnej�ie doteraz známe pamätníky Ve¾kej Moravy. 
Èiastoène zrekon�truované palisády chránia zachované artefakty 
hradiska. Sú tu umiestnené náuèné panely. Je odtia¾to krásny 
výh¾ad a pod nami le�í dolina Váhu, za ktorou sa týèia pri¾ahlé 
pohoria.

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Cez Modrovku prechádza modro znaèená cykloturistická trasa 
è. 2301 � vedie v koridore Trenèín � Beckov � Pie��any � 
Hlohovec. Prechádza tu i cyklomagistrála Okolo Pova�ského 
Inovca è. 044. Takisto tu vedie a odboèuje Cyklomagistrála 
Naprieè Pova�ským Inovcom � è. 020, ktorá spája èeské 
cyklotrasy cez Bo�ácku dolinu a Zelenú Vodu so sie�ou 
cykloturistických trás v Pova�skom Inovci. Za Modrovkou 
odboèuje na hrádzu a ïalej do Pie��an �ltá cyklotrasa è. 8202. 

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Pie��any, Bezovec, vodná 
nádr� Såòava, Èervená ve�a, 
sedlo Havran, Lúka �ka�tie¾, 
hrad Tematín.   

Východisko k lokalite: 
Obec Modrovka

Då�ka: 1,2 km
Prevý�enie: 70/0 m
Bicykel: MTB
Nároènos�: REKREA

GPS: N48 37.330 E17 52.354

Nadmorská vý�ka: 210 m n.m.

Prístup bicyklom: 

Výlet zaèína v obci Modrovka na 
rázcestí 2 cyklomagistrál � Okolo 
Pova�ského Inovca è. 044 a naprieè 
Pova�ským Inovcom è. 020. My 
vyrazíme po tej prvej spolu s modrou 
cyklotrasou è. 2301 smerom na juh. 
Èervená cyklotrasa èoskoro odboèí 
vpravo (v súèasnosti �ltá 8202) na 
hrádzu Váhu a pokraèuje do Pie��an. 
Na�a modrá v�ak pokraèuje ïalej 
po �tátnej ceste è. 507 a� do obce 
Ducové. V jej strede je vyznaèená �ltá 
cykloturistická trasa è. 8201, ktorá 
odboèí do¾ava a oblúèikom vedie 
ponad Ducové. V strede oblúèika 
odboèuje do¾ava po¾ná cesta, ktorá 
nás spoèiatku �¾abom, neskôr po¾om 
privedie a� k hradisku Kostolec. 
Z neho je krásny výh¾ad na dolinu 
Váhu a pohoria za òou.

Hradisko Kostolec
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Èertova pec16

Popis lokality: 

Malá priechodná jaskyòa pod názvom Èertova pec sa nachádza 
v Pova�skom Inovci v katastri obce Rado�ina. Je prírodnou 
pamiatkou. Boli v nej nájdené známky jaskynného osídlenia. 
Nachádza sa vo vápencovom brale, je 27 metrov dlhá, priemerne 
6 m �iroká a má maximálnu vý�ku 4,6 metra. V lokalite sa 
nachádza aj zrubová re�taurácia Èertova pec, od ktorej vedie 
k jaskyni chodník. Je tu zriadená i zvieracia obora, z jednej strany 
jelenej a danielej zveri, z druhej hospodárskych zvierat � 
prasiatok a kozièiek. 

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Cez Pie��any prechádza Vá�ska cyklomagistrála è. 002, cez 
Banku zasa modro znaèená cykloturistická trasa è. 2301. Obe 
vedú v koridore Trenèín � Beckov � Pie��any � Hlohovec. 
Prechádza tu i cyklomagistrála Okolo Pova�ského Inovca 
è. 044. Od Kolonádového mosta vedie po hrádzi Váhu smerom 
na Modrovku �ltá cykloturistická trasa è. 8202. 

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Pie��any, Kúpele Pie��any, 
Vodárenská ve�a v Kúpe¾och, 
Kolonádový most, 
Re�taurácia panoráma a 
Furman, sedlo Havran.     

Prístup bicyklom: 

Výlet zaèíname v obci Banka od Krajinského mostu na modrej cykloturistickej trase è. 2301 na ¾avom brehu vodnej 
nádr�e Såòava. Tu opatrne odboèíme z cesty è. 507 a pokraèujeme neznaèene. V tiahlej serpentíne stúpame 
na Èervenú ve�u, míòame zaniknutú kaviareò s rozh¾adòou. Vo vrchole serpentíny je vyhliadková re�taurácia 
Panoráma, z jej terás je krásny výh¾ad smerom na sever � na Teplé rameno, obec Banku a Moravany, Pova�ský 
Inovec a Biele Karpaty. Trasa pokraèuje priamo stúpaním na Bakchus vilu. Pred òou odboèíme kúsok v¾avo, vzápätí 
vpravo a pokraèujeme spolu s modrou turistickou znaèkou popri zvieracej obore a re�taurácii Furman lesom a� 
do sedla Havran. Odtia¾to v�ak u� musíme pokraèova� po ceste è. 499 a èaká nás klesanie a� do lokality Èertova pec, 
ktorá le�í na¾avo pri ceste. 

Východisko k lokalite: 
Obec Banka

Då�ka: 10,3 km
Prevý�enie: 300/220 m

Bicykel: MTB
Nároènos�: SPORT

GPS: N48 33.505 E17 54.969

Nadmorská vý�ka:  241 m n.m.
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Popis lokality: 

Zrúcanina hradu le�iaca nad obcou Podhradie je dominantou 
východnej èasti Pova�ského Inovca. Najstar�ia zmienka pochádza 
z roku 1235, najznámej�ím majite¾om bol Matú� Èák Trenèiansky. 
Hrad bol po�kodený poèas povstania Franti�ka Rákociho II., 
no v polovici 18. storoèia ho e�te opravili. Pustnú� zaèal 
po pres�ahovaní panstva do Továrník. V posledných rokoch sa 
na hrade vykonal obrovský kus práce, zakonzervovali a dostavali 
sa viaceré èasti. Doplnil sa most, pribudla vyhliadková plo�ina 
pod ve�ou. V strednom hrade sa upravilo piknikové a oddychové 
miesto, opravila sa ve�a. Z hradu a najmä hradnej ve�e je krásny 
výh¾ad na okolie. 

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Cez Modrovku prechádza modro znaèená cykloturistická trasa 
è. 2301, ktorá je vedená v koridore Trenèín � Beckov � Pie��any 
� Hlohovec. Prechádza tu i cyklomagistrála Okolo Pova�ského 
Inovca è. 044. Takisto tu vedie a odboèuje Cyklomagistrála 
Naprieè Pova�ským Inovcom � è. 020, ktorá spája èeské 
cyklotrasy cez Bo�ácku dolinu a Zelenú Vodu so sie�ou 
cykloturistických trás v Pova�skom Inovci. Popod Bezovec 
prechádza cyklomagistrála Hrebeòom Pova�ského Inovca 
è. 043. Nad Novou Lehotou vedie zeleno znaèená cykloturistická 
trasa è. 5101.

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Pie��any, kostol Modrová, 
Bezovec, Dastínska Kyselka, 
rozh¾adòa na Panskej 
Javorine, Kulháò, Duchonka, 
hradisko Kostolec, hradiská 
Bojná, Ranè pod Babicou. 

Východisko k lokalite: 
Obec Modrovka

Då�ka: 18,3 km
Prevý�enie: 600/310 m
Bicykel: MTB
Nároènos�: SPORT

GPS: N48 39.503 E18 02.977

Nadmorská vý�ka: 480 m n.m.Topo¾èiansky hrad
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Prístup bicyklom: 

Výlet zaèína v obci Modrovka na rázcestí 
2 cyklomagistrál � Okolo Pova�ského 

Inovca è. 044 a naprieè Pova�ským Inovcom è. 020. My vyrazíme po tej druhej. Postupne prejdeme cez obec 
Modrová s pekným kostolom a od Starej Lehoty nás èaká stúpanie ponad obec do sedla pod Bezovcom. Nasleduje 
krátky zjazd do Novej Lehoty a tu odboèíme po èerveno znaèenej cykloturistickej trase k bývalej horárni Jani�. Tu sa 
spojíme so zeleno znaèenou cykloturistickou trasou è. 5101. Trasy idú spolu za Smutný và�ok, kde sa rozdelia. My 
pokraèujeme po èervenej cyklomagistrále vpravo a èaká nás jazda po lesnej ceste. O chví¾u vyjdeme z lesa a pred 
nami le�í obec Podhradie, nad ktorou sa dominantne týèi Topo¾èiansky hrad. Na námestíèku je neznaèená odboèka 
na hrad, kúsok musíme strmo vytlaèi� bicykel do sedielka so skalnou vyhliadkou pod hradom. Odtia¾to je to u� kúsok 
k vstupu do hradnej brány. 



Vodná nádr� Duchonka18

Popis lokality: 

Vodná nádr� Duchonka sa nachádza na východnom podhorí 
Pova�ského Inovca neïaleko obce Pra�ice. Má rozlohu 17 ha, 
napája ju potok �eleznica. Je rekreaèným strediskom 
s mo�nos�ou kúpania, èlnkovania a rybolovu. Je tu chatová 
osada a re�taurácia. Po priehradnom múre mo�no prejs� 
na pe�o i bicykli. 

Ïal�ie okolité cykloturistické trasy:

Cez Modrovku prechádza modro znaèená cykloturistická trasa 
è. 2301, ktorá je vedená v koridore Trenèín � Beckov � 
Pie��any � Hlohovec. Prechádza tu i cyklomagistrála Okolo 
Pova�ského Inovca è. 044. Takisto tu vedie a odboèuje 
Cyklomagistrála Naprieè Pova�ským Inovcom � è. 020, ktorá 
spája èeské cyklotrasy cez Bo�ácku dolinu a Zelenú Vodu 
so sie�ou cykloturistických trás v Pova�skom Inovci. Popod 
Bezovec prechádza cyklomagistrála Hrebeòom Pova�ského 
Inovca è. 043. Nad Novou Lehotou vedie a� na Duchonku 
zeleno znaèená cykloturistická trasa è. 5101. Pri Duchonke 
vedie modro znaèený okruh è. 2101. Od Kulháòa zaèína 
atraktívna zeleno znaèená cykloturistická trasa è. 5330, ktorá 
vedie k rozh¾adni na Panskej Javorine a ïalej a� do Beckova. 

Ïal�ie zaujímavosti 
v okolí: 

Topo¾èiansky hrad, Bezovec, 
Dastínska Kyselka, rozh¾adòa 
na Panskej Javorine, Kulháò, 
vodná nádr� Nemeèky, 
Topo¾èany � múzeum a 
rozh¾adòa.   

Prístup bicyklom: 

Výlet zaèína v obci Modrovka na rázcestí 2 cyklomagistrál � Okolo 
Pova�ského Inovca è. 044 a naprieè Pova�ským Inovcom è. 020. 
My vyrazíme po tej druhej. Postupne prejdeme cez obec Modrová 
s pekným kostolom a od Starej Lehoty nás èaká stúpanie ponad obec 
do sedla pod Bezovcom. Nasleduje krátky zjazd do Novej Lehoty a tu 
odboèíme po èerveno znaèenej cykloturistickej trase k bývalej horárni 
Jani�. Tu sa spojíme so zeleno znaèenou cykloturistickou trasou 
è. 5101. Trasy idú spolu za Smutný và�ok, kde sa rozdelia. 
My pokraèujeme po èervenej cyklomagistrále vpravo a èaká nás jazda 
po lesnej ceste. O chví¾u vyjdeme z lesa a pred nami le�í obec 
Podhradie, nad ktorou sa dominantne týèi Topo¾èiansky hrad. 
Pokraèujeme klesaním obcou, popod hrad, priamo na rázcestie 
nad Závadou. Tu odboèíme v¾avo a napojíme sa na èerveno znaèenú 
cyklomagistrálu è. 044 Okolo Pova�ského Inovca. Tá nás privedie 
na modro znaèený okruh è. 2101. Obe trasy spolu odboèia na rázcestí 
v¾avo a prichádzajú nad vodnú nádr� a rekreaèné stredisko Duchonka. 

Východisko k lokalite: 
Obec Modrovka

Då�ka: 24,1 km
Prevý�enie: 640/520 m

Bicykel: MTB
Nároènos�: SPORT

GPS: N48 40.242 E18 05.495

Nadmorská vý�ka:  295 m n.m.
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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.

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.Rozhledna U Køí�ku
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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.



Rozhledna Obecnice20

Popis lokality: 

Drevená rozh¾adòa sa nachádza na vrchole Obecnice medzi 
obcami Strání a Korytná 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. Keï�e je postavená na kraji smrekového lesa, je z nej 180 
stupòový obmedzený výh¾ad smerom na sever a severovýchod.  
V tejto lokalite bola rozh¾adòa � vojenská pozorovate¾òa u� 
cez II. svetovú vojnu, pozostatky jej základov sa nachádzajú 
kúsok od teraj�ej rozh¾adne v lese. 

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�. Odtia¾to 
vedie nieko¾ko èeských cyklotrás � 5053 do Èupáku, po ceste 
do Strání a ïal�ia spolu s èervenou turistickou znaèkou 
do sedla Javorina - rázcestie na �tátnu cestu cestu è. 54.   

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�, Holubyho chata, 
Mikulèin vrch. 

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. Z rázcestia sa spustíme na juh a asi po 500 metroch odboèíme z cesty spolu s èerveno znaèenou 
turistickou znaèkou do lesa. O chví¾u vyjdeme na lúky a popod vrchol Dubina prechádzame do lokality Dubina. 
Tu znova na chví¾u vyjdeme na asfaltovú cestu, tú v�ak opú��ame a zasa spolu s èerveno znaèenou turistickou trasou 
stúpame spoèiatku lúkou, neskôr lesom. K rozh¾adni v�ak musíme bicykel vytlaèi� buï okrajom lúky alebo 
od po¾ovníckej chatky doprava lesom. 

Východisko k lokalite: 
Obec Nová Bo�áca

Då�ka: 14,6 km
Prevý�enie: 390/100 m

Bicykel: MTB
Nároènos�: SPORT

GPS: N48 54.855 E17 40.240

Nadmorská vý�ka:  597 m n.m.
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�tastnú cestu!
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Elektronický sprievodca �Bicyklom k najkraj�ím lokalitám v prihraniènom regióne Pova�ského Inovca� 
bol spracovaný v rámci projektu Regiónu Biele Karpaty  �Rekognoskácia, legalizácia a vyznaèenie 
nových MTB cykloturistických trás v pohraniènom území RBK � Pova�ský Inovec�. 

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
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www.erbbk.sk
www.cykloklub.sk
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