
Oblasť Serede, Galanty a Šale ponúka množstvo nenáročných cyklotrás, ktoré sa kľukatia 
pomedzi polia, lužné lesy a malé dedinky a prevedú vás popri toku Váhu a jeho slepých ramenách, 

ale aj okolo dominanty oblasti – vodnej nádrže Kráľová.

Keď sa skončí leto
Letné prázdniny sú minulosťou a s nimi sa 
v podstate skončilo aj leto. Netreba však 
zúfať! Štatistiky a skúsenosti z minulých rokov 
hovoria jasne – začiatok jesene, obzvlášť 
september a začiatok októbra prinášajú veľmi 
pekné počasie, čo znamená jediné – čaká nás 
množstvo parádneho jazdenia! Jeseň sa však 
vyznačuje aj stupňujúcou sa únavou. Minimál-
ne v našom prípade. Máme už v danom čase 
(od začiatku sezóny) natočených pekných pár 
stoviek/tisícov kilometrov – záleží od snahy, 
nadšenia a jazdca. Zároveň sme sa stihli 
zúčastniť viacerých pretekov a spoznať nové 
spoty v zahraničí. Medzitým trávime v lete 
veľa času na domácich trailoch, kde „tlačíme 
na pílu“ a predbiehame sa v získavaní PR-iek 
a KOM-ov na Strave. Preto aj keď nás jesenné 
počasie láka (lebo veď je predsa stále teplo 
a pekne = jazdiť treba), často nám chýba ener-
gia na veľké kopce alebo náročné,  

Zajazdiť si pod starobylým 
opevnením sa rozhodne 
nedá hocikde.

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

TRNAVSKÝ KRAJ, OKRES GALANTA

Mestá Sereď, Galanta a Šaľa  
sa nachádzajú v strednej časti 
juhozápadného Slovenska  
a predstavujú centrum  
podunajského regiónu.

www.galanta.sk  

KDE SME?

Text Jakub Stank Foto Marek Kikinder

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.

Ak ste veriaci, alebo vás zaujímajú 
historické pamiatky, neprehliadnite 
kostol Sv. Jakuba v Dolnej Strede..

Aj jadza po hrádzi
môže byť sem-tam zábavná.

JUZANSKÁ POHODA
Trnava

 Nitra

 Hlohovec

Šurany  

Šaľa  
 Galanta

 Sereď 
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JUH ZÁPADNÉHO SLOVENSKA

JE IDEÁLNY NA

„EXPEDIČNÉ“ JAZDENIE.

ZaskáCte si
Na križovatke dvoch 

ľahších cyklotrás 
nájdete aj dirtové 

skoky a pumptrack  
– nudiť sa nebudete.

Odporúčané miesta nájdete vyznačené
v mape na str. 113

VODNÉ DIELO KRÁĽOVÁ

Vodná priehrada Kráľová, 
postavená na rieke Váh, poskytuje 
možnosti windsuringu, jachtingu 
a vodného lyžovania a tiež 
rekreačného rybolovu. Vodné dielo 
Kráľová, nazývané aj Kaskády, sa 
nachádza medzi Sereďou a Šaľou 
na riečnom kilometri 44,2 – 78,6. 
Dielo bolo dokončené v roku 1985 
s cieľom energetického využitia 
Váhu, protipovodňovej ochrany 
priľahlého územia, na ťažbu 
štrkopieskov, ako zásobník 
zavlažovacej vody, na splavnenie 
daného úseku Váhu, na chov rýb 
a ako prostredie na rekreáciu 
a vodné športy. Je súčasťou 
Vážskej vodnej cesty. 

www.travelguide.sk

GALANDIA TERMÁL 
CENTRUM

Celkový areál Termál centra 
Galandia priamo nadväzuje  
na už existujúce plochy športu 
a rekreácie mesta Galanta, čím 
vytvára v rámci pobytu možnosti 
komplexnejšieho využitia. 
Centrom termálneho komplexu 
s celoročnou prevádzkou je hlavný 
objekt, v ktorom z pohľadu 
návštevníkov hrá rozhodujúcu 
úlohu bazénová hala so štyrmi 
antikorovými vnútornými bazénmi 
s celkovou rozlohou 513 m2.  
V rámci haly je možné využiť aj 
služby samoobslužnej reštaurácie, 
na galérii sú umiestnené šatne pre 
mužov a ženy spolu s hygienický-
mi zariadeniami. K dispozícii sú aj 
základné relaxačné služby  
– masáže.

TC Galandia je od 11. 12. 2015 
zatvorená z dôvodu rekonštrukč-
ných prác.

www.galandia.sk

KAM ÍSŤ,
ČO VIDIEŤ...

Odporúčané miesta nájdete vyznačené
v mape na str. XX
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technické traily. Na jeseň preto obľubujeme 
skôr nenáročné jazdenie, kopanie a opravu 
trailov a spoznávanie nových lokalít. A práve 
na takéto „expedičné“ jazdenie, ktoré vedie 
viac-menej po rovine, je ideálny juh západného 
Slovenska. Sereď, Galanta alebo Šaľa sú mestá 
v okolí vodnej nádrže Kráľová a sú rozmiest-
nené v povodí Váhu. Celá oblasť je rovinatá, 
popretkávaná cyklochodníkmi a poskytuje 
množstvo aktivít, ktoré s vodou úzko súvisia. 
Ak sa teda radi presúvate bicyklom a spozná-
vate takto nové miesta, juhozápad Trnavského 
kraja vás očakáva s otvorenou náručou. 

Kráľová je kráľovská! 
Jeden z nami prejdených okruhov je oficiálna 
cyklotrasa vedúca okolo vodnej nádrže 
Kráľová. Táto sa nachádza priamo medzi 
Sereďou a Šaľou a v našich končinách ide 
v určitom zmysle o unikát. „Trojkombo“ 
s kódovým označením voda, slnko, vietor z nej 
totiž robia presne to, čo Tomáš Hafner nazýva 
rajom (wind)surferov. Ak sú vám čo i len trošku 
blízke vodné športy, na tomto mieste sa 
budete cítiť skutočne kráľovsky. Či už 

preferujete spomínané surfovanie, člnkovanie, 
kúpanie, jazdu na vodnom skútri, alebo stále 
modernejšie SUP (stand up paddle), prídete si 
na svoje. Dôležitým bodom, ktorý by ste pri 
svojom výlete nemali obísť, sú Kaskády  
– oddychové centrum a hotel. Kaskády sa 
nachádzajú neďaleko dediny Váhovce, asi päť 
kilometrov východne od Galanty. Na brehu 
kamennej pláže plnej okruhliakov nájdete v 
tejto časti nádrže kotviť malé loďky alebo 
súkromné člny: oblasť nesie nádych malých 
prímorských mestečiek. 
Náhradným lákadlom sú vtáčie ostrovy, na 
ktoré sa treba vybrať s ďalekohľadom. Asi päť 
kilometrov od Kaskád je termálne kúpalisko 
Galandia, v rovnakej vzdialenosti, no v južnom 
smere sa ukrýva farma Humanita – akási 
súkromná zoo a oáza pokoja.

Vodný hrad 
Okrem Váhu a vodnej nádrže Kráľová vás dve 
kratšie cyklotrasy prevedú mestom Sereď a jej 
okolím. Väčšina ľudí si toto mesto spája 
s pečivárňami Sedita a povinnou výbavou 
každého turistu – Horalkami. Sereď toho však 

V prístave
Na Kaskádach nájdete  

malý, umelý prístav 
približne v polovici  

nádrže – pekné miesto..

Všetky cyklotrasy 
v oblasti sú jasne 
a dobre vyznačené.

Vodná nádrž Kráľová 
je dominantou oblasti a tiež 

nesmierne fotogenickým miestom. 
Poteší cyklistov, korčuliarov, nadšencov 

vodných športov, ale aj fotenia.

Whip it!
Aj na rovine sa občas  

dajú nájsť malé prírodné  
skoky. Necháme na vás,  

čo s nimi vymyslíte..

Odporúčané miesta nájdete vyznačené
v mape na str. 113

RANČ NA STRIEBORNOM 
JAZERE

Pri Galante nájdete vynikajúco 
vybavený areál na výcvik  
a ustajnenie koní. Ranč  
na Striebornom jazere sa zaoberá 
chovom amerických plemien koní, 
ktoré sa vyznačujú pokojnou 
povahou, charakterom a aj krásou. 
Môžete tu vidieť kone rôznych 
vekových kategórií, od žriebätiek 
cez školské až po športové kone. 
Výukové hodiny jazdy na koni 
vhodné pre začiatočníkov aj 
pokročilých si môžete vyskúšať  
po celý rok. Čím sa tento ranč 
odlišuje od ostatných rančov  
na Slovensku, je stádo dobytka 
určené na tréning. Na ranči sa 
koná množstvo zaujímavých 
podujatí.

www.rancgalanta.sk

VODNÝ HRAD ŠINTAVA

Lokalizácia hradu Šintava bola 
počas dlhého obdobia predmetom 
rôznych úvah a názorov. Až v roku 
1983 sa pri pamiatkovom výskume 
kaštieľa v Seredi zistilo, že tento 
klasicistický kaštieľ uprostred 
parku je prestavaný hrad – pev-
nosť Šintava. Stredoveký hrad  
bol v 17. storočí premenený  
na modernú renesančnú pevnosť  
a neskôr na kaštieľ. Zmena koryta 
rieky Váh spôsobila, že sa dostal 
z ľavého brehu na pravý a preto ho 
teraz môžeme nájsť v Seredi, a nie 
v susednej obci Šintava.

www.slovenskehrady.sk

MÚZEUM HOLOKAUSTU 
V SEREDI

Je súčasťou SNM – Múzea 
židovskej kultúry v Bratislave. 
Vzniklo v priestoroch bývalého 
pracovného a koncentračného 
tábora v Seredi. Počas druhej 
svetovej vojny boli z neho 
deportovaní slovenskí židia. 
Putovali odtiaľ do nacistických 
koncentračných a vyhladzovacích 
táborov zriadených na okupova-
nom území Poľska. Múzeum 
holokaustu v Seredi slúži aj ako 
vzdelávacie stredisko. Ponúka 
odborné prednášky a vzdelávacie 
semináre pre školy.

Základné vstupné: 5,00 €, 
zľavnené vstupné: 2,00 €/2 
kultúrne poukazy, žiaci a študenti 
(s platným preukazom ISIC, do 26 
rokov, preukaz študenta SŠ alebo 
VŠ), seniori od 70 rokov.

www.muzeum.sk

KAM ÍSŤ,
ČO VIDIEŤ...

Odporúčané miesta nájdete vyznačené
v mape na str. XX
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ponúka výrazne viac. Rozhodne vám odporú-
čame obzrieť si Šintavský vodný hrad, resp. 
klasicistický kaštieľ, na ktorý bol neskôr 
prestavaný. S ním je spojených hneď niekoľko 
zaujímavostí: „Až v roku 1983 pri pamiatkovom 
výskume kaštieľa v Seredi sa zistilo, že tento 
klasicistický kaštieľ uprostred parku je 
prestavaný hrad – pevnosť Šintava. Stredove-
ký hrad bol totiž v 17. storočí premenený 
na modernú renesančnú pevnosť a neskôr 
na kaštieľ. Zmena koryta rieky Váh spôsobila, 
že sa dostal z ľavého brehu na pravý, a preto 
ho teraz možno nájsť v Seredi, a nie v susednej 
obci Šintava,” píšu na stránke www.slovenske-
hrady.sk. Rozsiahly anglický park, ktorý ho 
obkolesuje, obchádza hneď niekoľko cyklotrás 
– je teda výborným miestom na prestávku. 
Žiaľ, stav tohto výnimočného historického 
sídla je zlý napriek snahám o jeho rekonštruk-
ciu. Na druhej strane, okolie pamiatky je 
zachované (vrátane pôvodných hradieb) a nie 
je nijako narušené modernou výstavbou. Toto 
je na Slovensku skutočne výnimočné – v Brati-
slave by už bola podobná pamiatka prestavaná 

NeVáhajte!
Váh patrí medzi slovenské veľtoky – predsa len 
vzniká sútokom Bieleho (pramení v Nízkych 
Tatrách) a Čierneho Váhu (premení vo Vysokých 
Tatrách) v Kráľovej Lehote a za Komárnom sa vlieva 
do Dunaja. V oblasti našich cyklotrás – teda dolnej 
časti povodia má rieka mnohé mŕtve ramená  
a okolie je lemované ostrovčekmi lužného lesa. 
Práve tieto sú ako stvorené na príjemné posedenie, 
chytanie rýb či dokonca kempovanie, ktoré bolo 
v oblasti oddávna veľkým lákadlom. Na to poslúži  
aj zrenovovaný autokemping Ostrov lásky, ktorý sa 
nachádza priamo v Seredi. Bikovanie nemusí byť 
vždy len o adrenalíne, zdolávaní výškových metrov 
alebo o hecovaní sa do stále náročnejších technic-
kých trailov. Občas je príjemné bike využiť len ako 
dopravný prostriedok a vychutnať si úplne odlišné 
aktivity, ktoré počas náročnej (zväčša aj pretekár-
skej) sezóny nemajú u väčšiny bikerov miesto. Okres 
Galanta toho ponúka skutočne veľa, či už z hľadiska 
histórie, kultúry, alebo voľnočasových aktivít. Ak ste 
počas leta nestihli dovolenku a vodnými športmi si 
radi spestríte bikový výlet, neVáhajte a choďte to 
tam skontrolovať.

na garáže, bufet alebo gýčovú barokovú 
záhradu odliatu z betónu... Pri bočnom vstupe 
do parku okrem toho nájdete „workoutové“ 
ihrisko (ľudovo nazývané aj preliezky), dirtový 
park s pumptrackom, ktorý by však potreboval 
menšiu údržbu, a parádny skatepark, ktorý je 
však ešte len vo výstavbe. Na svoje si teda 
príde každý, pričom ide opäť o možnosti, ako si 
spestriť výlet.

V parku pri kaštieli nájdete 
aj Pamätník Obetiam holokaustu. 
Je to pietne miesto, ktoré 
si zaslúži úctu.

Anglický park v okolí kaštieľa 
s obrovskými stromami ponúka 

skvelé mieto na oddych..

Pamätník vojakom Červenej armády 
na námestí Slobody dnes slúži najmä 
ako miesto tréningu a súbojov 
pokémonov miestnej mládeže.

Na trasách uvidíte nádherné 
bažiny a slepé ramená Váhu, 
kde to žije. V tejto sme napríklad
 videli pomerne veľkú korytnačku. 

UBYTOVANIE

Penzión Mlyn

J. Majku 211

925 63

Dolná Streda

Tel.: 0903 419 103/0911 306 605

e-mail: bartekmilos@stonline.sk

web: www.penzionmlyn.sk

Hotel Centrál

Nám. sv. Trojice 3

Šaľa

927 01

tel.: 0907 524 833

e-mail: rezervacia@hotelcentral.sk

web: www.hotelcentral.sk

Camping Sereď

Starý most 3 091

Sereď

tel.: 0903 934 506

e-mail: info@campingsered.sk

web: www.campingsered.sk

V OBLASTI 
ODPORÚČAME

Vodný hrad
Hrad, na ktorého 

zákaldoch dnes stojí 
klasicistický kaštieľ žiaľ 
chátra, no vidieť snahy  

o jeho renováciu..

Pohoda, slnko, rovina 
- ako stvorené na nenáročné,
jesenné potulky na biku.

VÄČŠINA Z NÁS SI SPÁJA SEREĎ

S PEČIVÁRŇAMI SEDITA A HORALKAMI,

TOTO MESTO VŠAK PONÚKA VÝRAZNE VIAC.

Sprievodca trailom vznikol  
v spolupráci s Trnavským 
samosprávnym krajom.
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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. 8 232 A 8 233)

Štart/Cieľ: Horný Čepeň 
/Dolná Streda

Dĺžka: 8.236 km

Prevýšenie: 30 m

Náročnosť: 1*

Odhadovaný čas: 0,5 – 1 hod.

Najľahšia trasa má len o niečo 
viac ako 8 kilometrov. Ak máte 
doma bikerov juniorov, je pre vás 
ideálna. Vedie totiž mimo všetky 
hlavné ťahy či rušné ulice. Ide 
o peknú trasu, najmä v úseku  
od Horného Čepeňa do Serede, 
ktorý vedie po lesnej ceste popri 
rieke. Pretína viacero slepých 
ramien rieky, ktoré ponúkajú 
naozaj bohatú faunu a lóru.  
Trasa poteší aj všetkých lenivcov, 
ktorých by ste inak na bike 
nedostali. Je zaujímavá, 
rôznorodá a najmä nenáročná 
a krátka = ideálna kombinácia.  
Aj v tomto prípade platí, že 
nepotrebujete žiadnu špeciálnu 
výbavu či bicykel. Stačí sa len 
odhodlať a vychutnať si príjemnú 
jazdu lužnými lesmi popri rieke. 

Náročnosť: Náročnosť: Náročnosť: 

(OFICIÁLNA CYKLOTRASA  
Č. 2 207)

Štart/Cieľ: Sereď

Dĺžka: 40,380 km

Prevýšenie: 58 m

Náročnosť: 2,5*

Odhadovaný čas: 3,5 hod.

Ani jeden z okruhov nepatrí medzi 
technicky či fyzicky extra náročné, 
okruh okolo Kráľovej je však 
najdlhšou prejdenou trasou. 
Začína sa v Seredi pri parku, 
odkiaľ sa vydáte po dobre 
značenej cyklotrase po prúde 
Váhu, cez Váhovce a Kráľovú  
nad Váhom až do Šale. Tam 
prejdete mostom ponad Váh  
a pri prvej možnosti odbočíte 
doľava. Následne prejdete cez 
Dlhú nad Váhom, Štrkovec 
a Šoporňu, až sa vrátite späť  
do Serede. Cyklotrasa vedie 
najmä po hrádzi na brehoch rieky, 
takže bike do terénu rozhodne 
nepotrebujete – úplne postačí 
treking či mestský bike so širšími 
plášťami. Ako sme spomínali,  
v okolí Kráľovej citeľne fúka,  
buďte na to pripravení. 

(OFICIÁLNA CYKLOTRASA  
Č. 5 211)

Štart/Cieľ: Sereď

Dĺžka: 19.338 km

Prevýšenie: 23 m

Náročnosť: 2*

Odhadovaný čas: 2,5 – 3 hod. 

Na seredskom okruhu prejdete 
všetkými časťami a dedinkami 
v okolí mesta. Tak ako v prípade 
najnáročnejšej trasy, aj tento 
okruh sa začína pri seredskom 
parku, vyštartujete však 
v opačnom smere, po hladkom 
novopoloženom cyklochodníku. 
Prejdete cez Dolný a Horný Čepeň 
(dajte si pozor najmä pri prejazde 
dvoch železničných priecestí), 
Nový Majer, Dolnú Stredu 
a následne sa budete vracať  
proti prúdu Váhu do Serede.  
Táto trasa je veľmi vhodná  
aj pre seniorov či menej zdatných 
(víkendových) bikerov a postačí tu 
bežný bicykel – celá trasa vedie 
po spevnenom povrchu. Po 
ukončení výletu určite navštívte 
park so spomínaným klasicistic-
kým kaštieľom.

HORNÝ ČEPEŇ – DOLNÁ 
STREDA

OKRUH OKOLO V. N. 
KRÁĽOVÁ 

OKRUH OKOLO  
SEREDE

rasa rasa rasa

200 m n. m.

0 m n. m.

PROFILY TRÁS

33 km22 km11 km 44 km0 km

1 km 2 km

ŠTART

MÚZEUM HOLOKAUSTU 
V SEREDI

VODNÝ HRAD 
ŠINTAVA

GALANDIA TERMÁL 
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RANČ NA STRIEBORNOM 
JAZERE

VODNÉ DIELO 
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