
V Trnave a blízkych oblastiach nájdete veľké množstvo cyklotrás, ktoré vás povodia po celom Trnavskom kraji. 
My sme sa tentoraz pozreli na to, ako sa dá z Trnavy čo najrýchlejšie dostať do Karpát a užiť si kopce v okolí 

Brezovej pod Bradlom, Dobrej vody, Chtelnice či Trstína.

Malý Rím
Pre všetkých, ktorí netušia, prečo práve  

„malý Rím“: „Trnava je na Slovensku jedným  

z najdôležitejších centier rímskokatolíckej cirkvi 

a stojí tu množstvo jej kostolov, takže dostala 

túto prezývku“ hovorí Wikipédia. Patrí tiež medzi 

najstaršie na Slovensku (prvá písomná zmienka 

je z roku 1211) a jej história je skutočne bohatá. 

Zároveň je krajským mestom, 7. najväčším  

v krajine a leží v centre Trnavskej pahorkatiny. 

Toľko zopár základných faktov. Bohatá história 

mesta zanechala výrazné stopy – množstvo 

architektonických a kultúrnych pamiatok. 

Napríklad taká prechádzka historickým centrom, 

ktoré tvorí mestskú pamiatkovú rezerváciu, 

poskytuje možnosť zoznámiť sa s pozoruhodným 

architektonickým súborom, ktorý sa tu 

formoval niekoľko storočí. Takmer pravidelný 

pôdorys centra mesta je vymedzený mestským 

Zajazdiť si popod starobylým 
opevnením sa rozhodne 
nedá hocikde.

Trnava je jedným z najdôležitejších 
centier katolicizmu na Slovensku, 
aj preto sa jej hovorí malý Rím.

V meste je množstvo 
jasne vyznačených 
cyklotrás, vďaka ktorým 
ho môžete celé spoznať.

TRNAVSKÝ KRAJ, TRNAVA

Trnava a okolie ponúkajú bohaté 
kultúrne aj športové vyžitie na biku či 
bez neho. Oplatí sa prísť! 

www.xxxxxx.xxxx  

KDE SME?

Text Kubo Stank Foto Miro Pochyba

Chránená
krajinnáoblasť

Záhorie

Malé
Karpaty

Trnava

 Myjava

 Brezová pod
   Bradlom

 Chtelnica
Dobrá voda  

Pezinok  

Trstín  

 Malacky

 Senica 

Hodonín 

SPRIEVODCA 
TRAILOM?

Sprievodca trailom  
je rubrika, v ktorej sa 
vždy zameriavame  
na vybranú lokalitu  
na Slovensku 
(a blízkeho okolia), 
ktorá je podľa nás 
zaujímavá z pohľadu 
bikera. Predstavíme 
vám vždy tri trasy, 
ktoré sú odlišné 
svojou dĺžkou, 
náročnosťou či 
terénom 
a zodpovedajú 
nasledujúcim 
kategóriám: ľahká, 
stredne ťažká a ťažká. 
Každá z nich má 
samostatné celkové 
hodnotenie v rámci 
svojej kategórie, kde 
berieme do úvahy 
fyzickú, časovú 
a technickú náročnosť 
každej z nich. Ku 
každému trailu vám 
v jednoduchých 
bodoch popíšeme 
najdôležitejšie miesta 
na trase, ako aj 
odporúčania 
a upozornenia, ktoré 
by sa vám mohli hodiť, 
spolu s detailnou 
mapou. Dúfame,  
že takto bude vaša 
jazda jednoduchšia, 
príjemnejšia  
a bez zbytočných 
komplikácií.

ČO JE TO

KUBO STANK
P R O F I L

V Bikeri sa okrem testovania 
starám o objavovanie 
nových lokalít a trailov na 
Slovensku a v jeho blízkom 
okolí. Ak vás teda prestane 
baví jazdiť na lokálnych 
trailoch, prinášam vám tipy 
na neopozerané miesta.
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ČO VIAC AKO AKTÍVNU DOVOLENKU 

ČI PRÁZDNINY SI ČLOVEK MÔŽE PRIAŤ?

Super podklad
Suché ihličie a sypký, 

rozdrvený kameň 
všade naokolo 

vyžadujú pri jazde  
veľa sústredenia.

ZRÚCANINA KATARÍNKA

Sú to ruiny starobylého Kostola 
a Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej. 
Katarínka sa nachádza na západnom 
Slovensku v lesoch Malých Karpát  
20 km severne od Trnavy neďaleko obcí 
Dechtice a Naháč. Kláštor sv. Kataríny, 
ktorý patril františkánskemu rádu,  
bol založený v roku 1618 na mieste 
prastarej gotickej kaplnky s cintorínom 
ukrytej hlboko v malokarpatských 
lesoch. Rozsiahly barokový kláštorný 
komplex bol postupne rozširovaný 
a zveľaďovaný a patril 
k najvýznamnejším pútnickým 
miestam Ostrihomskej arcidiecézy. 

www.katarinka.sk

HRAD DOBRÁ VODA

Dobrá Voda je zrúcanina gotického 
hradu ležiaca v strednej časti pohoria 
Malé Karpaty nad obcou Dobrá Voda. 
Názov hradu je odvodený od početných 
vodných prameňov v jeho okolí. Hrad 
postavili na mieste staršieho hradiska 
v prvej štvrtine 13. storočia v hornatom 
teréne na skalnom výbežku na jednej 
z ciest prechádzajúcich hrebeňom 
Malých Karpát. Písomne sa spomína  
v roku 1263. Jeho poloha v blízkosti 
Českej cesty ho predurčovala do úlohy 
strážneho hradu. 

GOLF TRNAVA

Golfový klub Golf Trnava bol založený 
v roku 2011 na účel vybudovania 
golfového tréningového centra. 
Slávnostný začiatok výstavby bol 21. 11. 
2011. Aktuálne sa podarilo vybudovať 
tréningové zázemie pre nácvik krátkej 
a dlhej hry s komfortnou sociálnou 
vybavenosťou. Súčasťou odpaliska  
sú kryté kóje pre možnosť tréningu  
aj za nepriaznivého počasia a automat 
pre výdaj loptičiek.

www.golftrnava.eu

KAŠTIEĽ V DOLNEJ KRUPEJ

Klasicistický kaštieľ z rokov 1793 – 95 
stojaci na mieste staršieho, 
pravdepodobne z prvej polovice  
18. storočia, postavil pre rodinu 
Brunšvíkovcov viedenský staviteľ 
Hausmann. Ku kaštieľu patrí aj 
rozsiahly anglický park z prvej tretiny 
19. storočia. V kaštieli žila aj grófka 
Mária Henrieta Choteková, ktorá tu 
vytvorila známe rozárium. Kaštieľ je 
významnou pamiatkou klasicistického 
stavebného slohu, po renovovaní 1978 
tu sídli Domov slovenských skladateľov 
s hudobným múzeom.

www.muzeum.sk

KATEDRÁLA SV. JÁNA KRSTITEĽA  
V TRNAVE

Prvá ranobaroková stavba na Slovensku 
patrí k najkrajším v Európe. Postavili ju 
talianski architekti Pietro a Antonio 
Spazzovci. Tvorila súčasť univerzitných 
budov. Skvostom interiéru je pôvodný 
celodrevený hlavný oltár z roku 1640, 
vysoký 20,3 m a široký 14,8 m. Oltár  
je bohato zlátený a polychrómovaný, 
tvoria ho tri oltárne obrazy, 27 sôch 
svätých Starého a Nového zákona 
v nadživotnej veľkosti a viacero malých.

www.trnava.sk

KAM ÍSŤ,
ČO VIDIEŤ...

Odporúčané miesta nájdete vyznačené
v mape na str. 111
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opevnením, ktoré kopíruje nádherný parčík.  

Ak teda máte radi kultúru, históriu a pamiatky  

na každom kroku, do Trnavy sa určite oplatí 

zájsť. Váš však určite zaujímajú najmä možnosti 

bikovania a tých je tu skutočne veľa. V Trnave  

(a celom Trnavskom kraji), totiž nájdete stále sa 

zväčšujúcu sieť cyklotrás a cyklochodníkov, takže 

na biku si môžete pozrieť celé mesto, ale aj bližšie 

či vzdialenejšie okolie. 

Na skok do Malých Karpát 
My sme sa rozhodli vyskúšať veľký okruh vedúci 

do Karpát a späť. Zároveň tiež zaujímavú spojnicu 

medzi obcou Kátlovce a Brezovou pod Bradlom 

a nakoniec cyklotrasu vedúcu priamo cez mesto. 

Veľmi dôležitým bodom nášho výletu bola 

dedinka s názvom Dobrá Voda, ktorá má ideálnu 

polohu hneď z viacerých pohľadov. Križujú sa tu 

totiž dve cyklotrasy spomínané vyššie, pričom tu 

máte na výber viacero možností, ako a kam sa na 

biku dostať. V prvom rade sa obec nachádza 

priamo „pod lesom“, takže šliapanie nudných 

kilometrov na začiatku každej trasy týmto 

odpadáva v prípade, že si chcete výlet uľahčiť či 

nádrž Chtelnica, kde sa dá parádne osviežiť... 

Jedným slovom: idylka.

Neveľké kopce = pahorky 
Ako napovedá samotný názov (Trnavská 

pahorkatina), okolie Trnavy je plné menších 

kopčekov, takže pri jazde sa rozhodne nebudete 

nudiť. Aj najdlhší okruh, ktorý vedie z malého 

Ríma do Kaprát, sa vinie pomedzi polia a dedinky 

ponúka množstvo stúpaní a klesaní, ktoré sa 

takmer neustále striedajú. Počas našej návštevy 

prebiehala na poliach žatva, čím bolo jazdenie 

ešte nevšednejšie. Okolo samotných cyklotrás, 

ktoré sú najmä v lesoch veľmi príjemné, nájdete 

množstvo rôznych výnimočných miest, ktoré vám 

rozhodne odporúčame navštíviť. Jedným z týchto 

miest je aj zrúcanina Katarínka, teda ruiny 

starobylého Kostola a Kláštora sv. Kataríny 

Alexandrijskej, ktoré už od roku 1994 reštaurujú 

dobrovoľníci. Okrem samotných stavieb však 

rekonštruujú, respektíve nanovo stavajú aj 

úzkorozchodnú lesnú železnicu, ktorá vyzerá 

skrátiť. Za druhé tu nájdete napríklad pamätnú 

izbu J. Hollého a zrúcaninu Dobrovodského hradu, 

vzdialenú len pár minút, takže ak by ste aj nemali 

chuť na bikovanie či mali so sebou menej 

zdatných členov skupiny, nebudete sa nudiť. Za 

tretie, z Dobrej Vody sa cez kopec dostanete 

priamo do Brezovej pod Bradlom oficiálnou 

cyklotrasou, ktorú si následne môžete ponadpájať 

presne podľa vašej chuti a síl pri ceste naspäť. 

Navyše pri spomínanom hrade budete 

prechádzať aj cez prírodnú rezerváciu Slopy, kde 

sú predmetom ochrany ubovo-hrabové, 

vápnomilné bukové, kvetnaté, skalné a sutinové 

spoločenstvá na krasovom reliéfe Dobrovodského 

krasu. Zmiešané lesy, ktorými sa budete 

pohybovať, ponúkajú v lete nielen miestami 

nebezpečne šmykľavý podklad (suché ihličie 

a pieskovitý terén = v zákrutách noha ven a 

driftom všade!), ale aj unikátnu vôňu, ktorá je 

skrátka odlišná od všetkých ostatných typov lesa. 

Obzvlášť počas extrémne teplých letných dní sa 

budete cítiť ako v nejakom prímorskom letovisku 

– na trailoch sypký a prašný podklad, 

rozvoniavajúca živica ihličnanov a neďaleko vodná 

Lány polí
Okolie Trnavy  

a priľahlých dedín  
je obohnané poliami.  

V období žatvy  
pripomínajú zlatožltý  

oceán.

Niektoré časti 
Dobrovodského hradu
sa dajú zdolať aj na biku 
– nudiť sa tam nebudete. 

Oblasť medzi Trstínom 
a Brezovou pod Bradlom je známa

aj množstvom historických mlynov. 
Tento bol parádne 

zrekonštruovaný a funkčný.

Driftom!
Prach a pieskovitý povrch 

pripomínajú prímorské 
prostredie. Tomu dopomáha 

aj špeciická vôňa  
ihličnanov počas  

leta.

NA RELATÍVNE MALEJ PLOCHE 

TU TOHO MÔŽETE ZAŽIŤ

VSKUTKU VEĽA.
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naozaj perfektne. Je veľká škoda, že nemajú 

väčšiu podporu od štátu, cirkvi či súkromných 

sponzorov – táto lesná železnička má totiž 

potenciál byť pre celú oblasť turistickým 

magnetom. Tak či onak určite toto čarovné miesto 

pri svojej návšteve neobíďte. Ak by ste sa chceli 

dozvedieť viac, prispieť alebo inak pomôcť, 

klikajte na www.katarinka.sk, nájdete tam všetky 

potrebné informácie.

S pridanou hodnotou 
Na tejto časti Trnavského kraja je skvelé, že si 

môžete bikovanie ozvláštniť. Cyklotrasy, aj keď 

dlhšie, nepatria k extrémne náročným 

a prechádzajú rôznorodým a nesmierne 

zaujímavým prostredím. Z bikovačiek si tak 

dokážete urobiť viac ako len športové vyžitie. 

Môžete vďaka nemu spoznať ďalšiu časť 

Slovenska, ktorá doslova v každej dedine ponúka 

niečo výnimočné. Nezáleží na tom, či vás 

zaujímajú zrúcaniny, zachovalé kaštiele, sakrálne 

stavby, múzeá, zreštaurované mlyny alebo máte 

chuť sa po jazdení len tak vyvaliť niekde pri vode. 

Nájdete tu úplne všetko, navyše blízko pri sebe. 

Spojíte tak príjemné s užitočným a z výletu si 

odnesiete oveľa viac ako „len“ odkrútené 

kilometre. Ak by sme mali vypichnúť jednu vec, 

ktorá celú oblasť vystihuje, je to práve schopnosť 

osloviť nesmierne širokú škálu ľudí, ktorí by možno 

bikovať „bez cieľa“ nikdy nešli. Ak ste teda Trnavu 

a jej blízke okolie doteraz nenavštívili, je načase to 

zmeniť. Na relatívne malej ploche tu toho môžete 

zažiť vskutku veľa. A čo viac ako aktívnu dovolenku 

či prázdniny si človek môže priať?  

Pekné prostredie a nenáročné traily 
sú ideálne aj pre fyzicky menej 
zdatných bikerov.

Zrúcanina Katarínka 
je impozantné miesto, ktoré 
určite nezabudnite navštíviť.

Vodná nádrž Chtelnica 
je ideálnym miestom na prestávku 
a osvieženie. Voda je čistá 
a teplota akurátna.

UBYTOVANIE

Hotel Premier***

Haulíkova 4 

917 01 

Trnava, 

e-mail: recepcia@hotelpremier.sk

tel.: 033 534 49 09

www.hotelpremier.sk

Penzión Skalka Dobrá Voda

Dobrá Voda 226

919 54

tel.: +421 903 455 534

web: www.megaubytovanie.sk/
penzion-skalka

Chalupa Alpina

Rajňanská 831

922 05 

Chtelnica

tel.: +421 905 479070

e-mail: jan.hudak@stonline.sk

web: www.chataalpinachtelnica.
webnode.sk

CYKLOSERVIS

Cyklocentrum

predajňa Rybníkova 15

Mestská športová hala Trnava

917 01 Trnava

Tel.: 033 55 05 136, 0907 722 989

predajna@cyklocentrum.info

www.cyklocentrum.info

V OBLASTI 
ODPORÚČAME

V kláštore
Miesto rozjímania ticha 
a pokoja. Napriek tomu, 

že kláštor už dávno 
nestojí, svoju atmosféru 

si rozhodne 
zachoval.

Na značenie si v určitých 
miestach dávajte pozor 
– môže vás občas prekvapiť.

NA BIKU SI MÔŽETE POZRIEŤ CELÉ MESTO,

 ALE AJ BLIŽŠIE ČI VZDIALENEJŠIE OKOLIE. 
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Trasy vhodné na rodinný výlet s deťmi:     nenáročná trasa po rovine     nenáročná trasa s miernym prevýšením     stredne náročná trasa

Trasy pre náročných:     náročná trasa pre zdatných bikerov     extrémne náročná trasa/trať na extrémny biking

(OFICIÁLNA CYKLOTRASA  
Č. 8218)

Štart/Cieľ: Trnava/Biely Kostol

Dĺžka: 9,905 km

Prevýšenie: 11 m

Náročnosť: 1*

Odhadovaný čas: 0,5 – 1 hod.

Ľahká trasa sa začína v Trnave 
naproti železničnej stanici  
a viete sa z nej priamo napojiť  
na najťažší okruh, pokiaľ sa 
vydáte opačným smerom  
(na Malženice). Táto cyklotrasa 
vás prevedie naprieč mestom 
Trnava a vyúsťuje v obci Biely 
Kostol. Ľahko sa z nej viete 
napojiť na ďalšie cyklotrasy 
v meste, ktoré takto môžete  
na biku celé relatívne rýchlo 
a jednoducho spoznať. Za 
zmienku stoja aj Trnavské  
rybníky (ako prípadná zastávka), 
okolo ktorých budete pred 
koncom trasy prechádzať.  
Túto vskutku nenáročnú 
cyklotrasu zvládnete aj 
s ratolesťami a bez akýchkoľvek 
problémov aj na trekingovom  
či cestnom biku. Voľba je iba  
na vás.

Náročnosť: Náročnosť: Náročnosť: 

(OFICIÁLNA CYKLOTRASA  
Č. 2203)

Štart/Cieľ: Trnava

Dĺžka: 72,925 km

Prevýšenie: 794 m

Náročnosť: 3,5*

Odhadovaný čas: 4 – 5 hod.

Najťažšia trasa je vlastne 
okruhom vedúcim z Trnavy  
do CHKO Malé Karpaty ponad 
obec Dobrá Voda. Keďže má  
73 kilometrov, je dôležité  
vyčleniť si naň dostatočný čas. 
Treba tiež rátať s tým, že sa po 
ceste budete pravdepodobne 
viackrát zastavovať. Skvelou 
zastávkou je vodná nádrž 
Chtelnica, kde sa dá počas  
leta kúpať, ďalej pamätná izba  
J. Hollého v Dobrej Vode 
a neposlednom rade klasicistický 
kaštieľ v Dolnej Krupej. Aj keď 
táto trasa patrí k dlhším, má 
prevýšenie len 794 m, takže sa  
na ňu môžu podujať aj fyzicky 
menej zdatní bikeri. Terén nie  
je nijako extrémne náročný  
ani v lese, takže ho bez 
problémov zvládnete aj  
na pevňáku.

(OFICIÁLNA CYKLOTRASA  
Č. 8211)

Štart/Cieľ: Brezová pod 
Bradlom/Kátlovce

Dĺžka: 21,058 km

Prevýšenie: 319 m

Náročnosť: 3*

Odhadovaný čas: 2,5 – 3 hod. 

Aj keď stredne náročná trasa 
vedie oiciálne z Brezovej pod 
Bradlom do Kátloviec, nič vám 
nebráni si ju vychutnať aj 
z opačnej strany (takto sme  
to urobili aj my). Nech sa 
rozhodnete akokoľvek, čaká  
vás pekná cyklotrasa, čo vedie 
krásnym zmiešaným lesom, 
zväčša po spevnenom povrchu 
lesných ciest. Z cyklotrasy  
sa dá jednoducho odbočiť 
k zrúcanine Dobrovodského 
hradu. Keďže sa nachádza 
približne v polovici, je ideálnym 
miestom na prestávku. Dávajte  
si pozor na značenie – „céčka“  
sú občas umiestnené (schované), 
na zvláštnych miestach. 
Nepanikárte, trasa vedie takmer 
po celý čas v priamom smere, 
nemali by ste teda nikde zablúdiť.  

TRNAVA 
– BIELY KOSTOL

TRNAVA 
– DOBRÁ VODA 

BREZOVÁ POD 
BRADLOM – KÁTLOVCE

rasa rasa rasa
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ŠTART

ZRÚCANINA 
KATARÍNKA

GOLF TRNAVA KAŠTIEĽ  
V DOLNEJ KRUPEJ

KATEDRÁLA SV. JÁNA 
KRSTITEĽA V TRNAVE

HRAD DOBRÁ VODA
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