
Pešia turistika

Biele Karpaty spolu s Myjavskou pahorkatinou patria do oblasti Slovensko-
moravských Karpát. Charakteristické pre ne je striedanie lesných úsekov s peknými 
lúčinami s oddychovými miestami, ktoré spríjemňujú pešie putovanie. Stredne 
náročné turistické trasy po dobre značkovaných chodníkoch sú vhodné pre turistov 
všetkých vekových kategórií. Biele Karpaty sú vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť 
a spolu s Myjavskou pahorkatinou majú mnoho prírodných krás. Nachádza sa tu 
viacero prírodných rezervácií, chránených prírodných výtvorov, chránených nálezísk 
a prírodných pamiatok. Turistov lákajú dobré vyhliadkové body, zrúcaniny hradov, 
architektonické pamiatky, ale aj ľudová kultúra.  

Zoznam a popis značených trás:

Pešie značené turistické trasy

0701
Štefánikova magistrála - Cesta hrdinov 
SNP

2041 Vrbovce /žel.st./ - Kubíkov vrch 
2413 Myjava - Podbranč
2416 Lubina - Veľká Javorina
2420 Nová Bošáca - Veľký Lopeník
2433 Vrbovce /št.hr./ - Kněžské hory 
2437 Stará Turá - Višňové
2441 Brezová p.B. – Pustá Ves
2443 Vrbové - Čachtický hrad
5109 Stará Turá - Bradlo
5116 Poriadie - Dibrovov pomník
5117 Myjava - Vrbovce
5119 Lubina - Čachtice
8111 Topolecká - Krúžok
8112 Stará Turá - Veľká Javorina
8125 Myjava - Kamenné vráta
8143 Košariská - Bradlo
8145 Polianka – Pustá Ves /Lajdovci/

8146
Brezová p.B. – Výtok - Chodník Ondreja 
Senku

Trasa č. 0701 / červená/  Štefánikova magistrála - Cesta hrdinov SNP

Cesta hrdinov SNP je hlavnou turistickou magistrálou na území Slovenska, ktorá 
začína na Devíne a končí na Dukle. V 90-tych rokoch bol úsek Bratislava – Bradlo 
premenovaný na Štefánikovu magistrálu, ostatná časť zostala pod pôvodným 
názvom. Táto trasa je zároveň súčasťou európskej turistickej trasy E8. Do 
Kopaničiarskeho regiónu vstupuje z Dobrej Vody do Brezovej p.Bradlom, vystupuje 
na Bradlo, cez Polianku opúšťa Myjavskú pahorkatinu a vstupuje do Myjavy. Odtiaľ 
vstupuje okolo Starej Myjavy do oblasti Bielych Karpát a vystupuje na najvyšší bod 
Bielych Karpát – Veľkú Javorinu. Odtiaľ červená turistická značka pokračuje po 
hrebeni Bielych Karpát do Českej republiky. Prechádza cez Mikulčin Vrch a Veľký 
Lopeník a späť sa vracia na slovenskú stranu nad Drietomou.
Celá trasa poskytuje veľa zaujímavých výhľadov na rázovitý kopaničiarsky kraj. 

Výhľady: 
- Bradlo /543m/ – najvyšší vrch Myjavskej pahorkatiny, široký rozhľad na 

Brezovské Karpaty, Myjavskú pahorkatinu, Biele Karpaty a okolité kopanice. 
- Polianka /410m / - z cesty v najvyššie položenej časti obce je kruhový rozhľad 

na všetky strany 



- Sovinec – U Klasovitých /441/ - od pamätníka kruhový rozhľad po rázovitom 
kraji

- Uhliská /484/ - posledný výhľad na rázovité kopaničiarske usadlosti pred 
vstupom do lesov Bielych Karpát

- Veľká Javorina /970m/ - kruhový rozhľad, v prípade dobrej viditeľnosti je 
možné vidieť Západné Tatry, Malú Fatru a vo večerných hodinách aj 
osvetlenie Viedne.

Zaujímavosti na trase:
- Mohyla gen. M.R.Štefánika na Bradle, dielo architekta Dušana Jurkoviča
- Múzeum SNR v Myjave
- Pamätník U Klasovitých – pamätník bojov r. 1848
- Stará Myjava – rekreačné a turistické stredisko, vodná nádrž, lyžiarske vleky
- Dibrovov pomník – na hrebeni Bielych Karpát
- Prameň Myjavy – vľavo pod Šibenickým vrchom
- Pamätník bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine      
- Holubyho chata na Veľkej Javorine

Trasa š. 2041 / modrá /  Vrbovce – Kubíkov vrch

Trasa začína na železničnej stanici Vrbovce a svojim charakterom vytvára hraničnú 
turistickú trasu po hrebeni Bielych Karpát. Celá trasa je takmer bez výhľadov, 
vyhľadávaná je prevážne v zimnej sezóne lyžiarmi pre nenáročný profil.   

Trasa š. 2413 / modrá / Myjava – Podbranč

Trasa začína na železničnej stanici v Myjave, prechádza celým mestom až do Turej 
Lúky a odtiaľ vedie vlnitým kopaničiarskym krajom až k zrúcaninám hradu Branč. 

Výhľady:
- Drienovec – výhľad na Myjavu a okolité kopanice
- Lúky pod Brančom – výhľad na zrúcaniny hradu
- Hrad Branč – kruhový rozhľad 

Zaujímavosti:
- Múzeum SNR v Myjave, Gazdovský dvor - Myjava, Turá Lúka
- Hrad Branč – čiastočne zakonzervované zrúcaniny hradu, na hrade pamätník

Trasa š. 2416 / modrá /  Lubina – Veľká Javorina – chodník kpt. Miloša Uhra

Trasa začína v centre Lubiny, prechádza cez lokalitu Rybníčky a stúpa k pamätníku 
na vrchu Roh. Odtiaľ jediný raz klesá do Cetuny a potom stúpa asfaltovou cestou až 
na Veľkú Javorinu. Táto trasa je zároveň súčasťou európskej turistickej trasy E8.

Výhľady:
- Roh – kruhový rozhľad od pamätníka a od amfiteátra
- Veľká Javorina /970m/ - kruhový rozhľad, v prípade dobrej viditeľnosti je 

možné vidieť Západné Tatry, Malú Fatru a vo večerných hodinách aj 
osvetlenie Viedne.

Zaujímavosti:
- Lubina – Rodný dom Samuela Štúra
- Pamätník na Rohu – na počesť padlých v SNP
- Holubyho chata na Veľkej Javorine



Trasa š. 2433 / modrá /  Vrbovce – Kněžské hory

Trasa, ktorá spája Javorinskú hornatinu so Žalostinskou vrchovinou. Je mierne 
namáhavá, od obce Vrbovce výhľady na kopaničiarsky kraj v masív Veľkej Javoriny.

Trasa š. 2437 / modrá /  Stará Turá - Višňové

Trasa začína na železničnej stanici v Starej Turej, prechádza okolo vodnej nádrže 
Dubník I. a príjemným nenáročným lesným terénom schádza až do Vaďoviec. Odtiaľ 
mierne stúpa na Dubravicu, odkiaľ je impozantný pohľad na Čachtický hrad. Trasa 
končí v strede obce Višňové.

Výhľady:
- Brezina nad Dubníkom – výhľad na obce Kostolné a Vaďovce
- Dubravica – kruhový rozhľad

Zaujímavosti:
- Dubník I. – turistické a rekreačné stredisko, vodná nádrž, lyžiarsky vlek
- Dubravica – studnička

Trasa š. 2441 / modrá /  Brezová p. Bradlom – Pustá Ves

Trasa prechádza Brezovskými Karpatami po stopách ťažkých bojov z obdobia SNP. 
Väčšinou vedie hustými lesmi bez výhľadov, je mierne až stredne náročná

Zaujímavosti:
- Brezová p.Bradlom - Bradlo - Mohyla gen. M.R. Štefánika
- Pamätník SNP pri chate Dvoly a v Pustej Vsi
- Lopušná – prameň
- Jaskyňa Klenová

Trasa š. 2443 / modrá /  Vrbové – Čachtický hrad

Trasa nezáživne prechádza po asfaltovej ceste do Šípkového, ale potom prechádza 
do veľmi zaujímavého terénu Čachtických Karpát. Pokračuje cez horský prechod 
Ošmek a plynulé stúpa na najkrajší kopec v tomto pohorí – Veľký Plešivec. Traduje 
sa výhľad za dobrej viditeľnosti na šesť okolitých hradov – Branč, Tematín, 
Čachtický, Beckov, Trenčín a Vršatec.
V súčasnosti čiastočne vo výhľadoch prekážajú rýchlorastúce nánosové dreviny. 
Chodník je vyhľadávaný predovšetkým v jarných mesiacoch, lebo má vápencový 
podklad a je prvým suchým chodníkom po zime. Krasový ráz predurčuje výskyt 
teplomilných rastlín.

Výhľady:
- Veľký a Malý Plešivec – kruhový výhľad na Považie od Piešťan po Trenčín
- Čachtický hrad – výhľady na masív Veľkej Javoriny, Považského Inovca

Zaujímavosti:
- Čachtický hrad – zrúcaniny a bohatá história, chránené územie

Trasa š. 5109 / zelená /  Stará Turá - Bradlo



Trasa začína na železničnej stanici v Starej Turej, pokračuje okolo vodnej nádrže 
Dubník II. až na Hrašné.  Odtiaľ pokračuje cez osadu Polákov vrch na Babulicov vrch 
a do osady u Borovských, kde križuje cestu z Krajného do Myjavy. Lesnou asfaltovou 
cestou pokračuje až na Dlhý vršok a cez Široké Bradlo až k mohyle gen. 
M.R.Štefánika na Bradle. Profil trasy je nenáročný, značená trasa vedie príjemným 
kopaničiarskym prostredím, jedinou nevýhodou je takmer po celej trase asfaltový 
povrch, čo využívajú predovšetkým cyklisti.

Výhľady:
- Hrašné – výhľad na masív Veľkej Javoriny
- Babulicov vrch – pohľad na rázovité kopaničiarske osídlenia v Myjavskej 

pahorkatine
- Bradlo /543m/ – najvyšší vrch Myjavskej pahorkatiny, široký rozhľad na 

Brezovské Karpaty, Myjavskú pahorkatinu, Biele Karpaty a okolité kopanice. 

Zaujímavosti:
- Stará Turá – Dubník II. – zaujímavé zákutia a pestrá flóra a fauna
- Mohyla gen. M.R.Štefánika na Bradle

Trasa š. 5116 / zelená /  Poriadie – Dibrovov pomník

Trasa začína na železničnej stanici na Poriadi, ponad železničný tunel prichádza so 
osady Šlahorová a pokračuje hore potokom Kostolník. Prechádza cez Krivosudy, kde 
sa nachádza pamätník založenia II. stalinovej partizánskej brigády a upravené 
partizánske zemľanky. Ešte kúsok pokračuje hore dolinou, prekračuje potok a mierne 
stúpa na turistickú križovatku Prídolie. Tu miernym stúpaním v lese vystupuje na 
hrebeň Bielych Karpát k Dibrovovmu pamätníku. Trasa pokračuje ďalej na českú 
stranu do Filipovského údolia. 

Výhľady:
- Poriadie – výhľady na rázovité kopaničiarske osídlenie a masív Veľkej 

Javoriny
- Prídolie – výhľad na masív Veľkej Javoriny a dolín Bielych Karpát

Zaujímavosti:
- Krivosudy – pamätné miesto bojov v SNP, Zbojnícka studnička
- Prameň Kostolníka – potok, ktorý zásobuje vodou vodné nádrže Dubník I. a II.
- Dibrovov pomník – tu padol veliteľ II. stalinovej partizánskej brigády gen. Ilja 

Danilovič Dibrov
-

Trasa š. 5117 / zelená /  Myjava - Vrbovce

Trasa spája Myjavskú pahorkatinu so západnou časťou Bielych Karpát –
Žalostinskou pahorkatinou. Vedie z centra Myjavy po asfaltovej ceste smerom na 
Poľanu. Pri osade Majtánovci začína trasa stúpať k roztrúseným kopaničiarskym 
osídleniam. Za turistickou orientáciou pod Ostrým vrchom začína klesať a okolo 
vodnej nádrže klesá do Vrboviec.

Výhľady:
- Majtánovci – z cesty výhľad na Myjavu a priľahlé osídlenia  
- Ostrý vrch /602m/ - široký kruhový rozhľad, zrúcaniny hradu Branč

Trasa š. 5119 / zelená /  Lubina - Čachtice



Trasa začína v centre obce Lubina, križuje cestu I. triedy a vstupuje do obce 
Hrušové, kde začína oblasť Čachtických Karpát. Celý čas vedie zalesnenou dolinou 
bez výhľadov. Pri vstupe do Višňového sa odkrýva panoráma Čachtického hradu. 
Chodník križuje železnicu a strmšie stúpa na hrebeň Čachtického krasu, odkiaľ po 
príjemnom chodníku vedie až k vstupu do Čachtického hradu. Z prechádzaného 
hrebeňa je nádherný kruhový výhľad od masívu Veľkej Javoriny až po Považský 
Inovec. Odtiaľ chodník klesá asfaltovou cestou do centra Čachtíc. Táto trasa je 
zároveň súčasťou európskej turistickej trasy E8.

Výhľady:
- Čachtický hrad – výhľady na masív Veľkej Javoriny, Považského Inovca
- Holé vrchy / 326m/ - nádherný výhľad na Čachtický hrad a Čachtickú dolinu

Zaujímavosti:
- Čachtický hrad – zrúcaniny a bohatá história, chránené územie
- Uhoľné jamy – pozostatky ťažby uhlia medzi Hrušovým a Višňovým

Trasa š. 8111 / žltá /  Topolecká - Krúžok

Trasa začína na konečnej SAD v Topoleckej, prechádza okolo památníka SNP 
v osade Nárcie a stúpa k turistickej križovatke Prídolie. Spolu so zelenou značkou 
klesá do doliny potoka Kostolník a opäť stúpa na Hrabinu. Odtiaľ klesá lyžiarskou 
zjazdovkou do doliny rieky Myjava. Prechádza okolo vodnej nádrže Stará Myjava, 
prudko točí doprava a stúpa až na hrebeň Bielych Karpát, kde končí na križovatke 
s modrou trasou č. 2041.

Výhľady:
- Prídolie – výhľad na masív Veľkej Javoriny a dolín Bielych Karpát

Zaujímavosti:
- Nárcie – pamätník SNP, osada vypálená počas SNP
- Prameň Kostolníka – potok, ktorý zásobuje vodou vodné nádrže Dubník I. a II.
- Stará Myjava – rekreačné a turistické stredisko, vodná nádrž

Trasa š. 8112 / žltá /  Stará Turá – Veľká Javorina

Trasa začína na železničnej stanici v Starej Turej. Prechádza hore celým mestom 
smerom na Súš. Ďalej pokračuje cez osadu Trávniky a Brezinou stúpa do osady 
Salaše, odkiaľ je veľmi pekný rozhľad na rozľahlé kopaničiarske osídlenia. Potom 
vstupuje do hustých lesov Bielych Karpát a najbližšie výhľady sú až na križovatke 
s asfaltovou cestou tesne pod vrcholom Veľkej Javoriny. Trasa končí pri Holubyho 
chate na hrebeni Bielych Karpát.

Výhľady:
- Salaše - veľmi pekný rozhľad na rozľahlé kopaničiarske osídlenia
- Veľká Javorina /970m/ - kruhový rozhľad, v prípade dobrej viditeľnosti je 

možné vidieť Západné Tatry, Malú Fatru a vo večerných hodinách aj 
osvetlenie Viedne.

Zaujímavosti:
- Holubyho chata – ubytovanie a občerstvenie po celý rok



Trasa š. 8125 / žltá /  Myjava – Kamenné vráta

Vhodná výstupová trasa z Myjavskej pahorkatiny na hrebeň Bielych Karpát 
v západnej časti Javorinskej hornatiny. Trasa začína v centre Myjavy a pokračuje 
asfaltovou cestou do obce Brestovec. Za obcou prudko stúpa na hrebeň Bielych 
Karpát, kde medzi Novou horou a Kamennými vrátami križuje modrú turistickú 
značku č. 2041. Trasa pokračuje ďalej na českú stranu do Filipovského údolia.

Výhľady:
- Brestovec – horná časť -  pohľad do doliny Brestovca

Zaujímavosti:
- PKO Trnovce – amfiteáter, dejisko folklórnych slávnosti

Trasa š. 8143 / žltá /  Košariská - Bradlo

Trasa začína v Horných Košariskách pri pamätníku SNP. Za obcou prudko stúpa 
lesom po starej ceste na Bradlo, kde sa medzi Zadným vŕškom a mohylou gen. 
M.R.Štefánika pripája na zelenú turistickú značku č. 5109.

Výhľady:
- Bradlo /543m/ – najvyšší vrch Myjavskej pahorkatiny, široký rozhľad na 

Brezovské Karpaty, Myjavskú pahorkatinu, Biele Karpaty a okolité kopanice.

Zaujímavosti:
- Košariská – múzeum gen. M.R.Štefánika
- Mohyla gen. M.R.Štefánika na Bradle, dielo architekta Dušana Jurkoviča

Trasa š. 8145 / žltá /  Polianka – Pustá ves

Trasa začína v strede obce Polianka, prechádza mnohými kopanicami cez 
Podlipovec do osady Dlhý vršok, kde križuje zelenú turistickú značku č. 5109 a klesá 
cez Podmlynárovu k Mosnákom. Odtiaľ popod kopec Galovec cez polia, lúky a lesy 
trasa klesá do osady Fajnorovci. Trasa končí v osade Lajdovci na križovatke 
s modrou turistickou značkou č. 2441

Výhľady:
- Polianka /410m / - z cesty v najvyššie položenej časti obce je kruhový rozhľad 

na všetky strany
- Dlhý vŕšok – výhľad na masív Bradla a okolitých kopaníc
- Galovec /412m/ - výhľad na sever na roztrúsené kopaničiarske osídlenia

Zaujímavosti:
- Pamätník SNP v Pustej Vsi

Trasa š. 8146 / žltá /  Brezová p.Bradlom – Výtok / Chodník Ondreja Senku/

Trasa začína v meste Brezová p. Bradlom a vytvára turistickú spojku do 
Dobrovodského krasu. Vedie hustými lesmi a dolinami bez výraznejších výhľadov.



Cykloturistika

Hustá sieť štátnych ciest II. a III. triedy, množstvo asfaltovaných účelových 
komunikácií vytvára  mimoriadne vhodné podmienky pre cykloturistiku.  

Zoznam a popis značených cyklotrás:

Značené cyklotrasy

020

Štiavnická cyklomagistrála (časť Nová 
Bošáca - Zemianske Podhradie -Nové Mesto 
nad Váhom)

022 Kopaničiarska cyklomagistrála
2302 Hrachovište - Brezová p. B. – Plavecký Peter
5302 Brezová p. B. - Myjava – Vrbovce - Senica
5303 Papraď - Dolné Srnie
8303 Košariská - Priepasné
8304 Hrnčiarové - Veľká Javorina
8309 Brezová p.B. - Podbranč
8310 Krajné - Podolie
8311 Trenčianske Bohuslavice - Haluzice

TRASA č. 022 / červená /KOPANIČIARSKA CYKLOMAGISTRÁLA 

Považany-Senica, dĺžka 61 km, prevyšenie 500 m, kategória SPORT
Povrch: asfalt po celej trase-medzi Považanmi a Čachticami betón
Vhodnosť pre bicykle: cestné, treking
Vedenie trasy:
1. miestne a účel. komunikácie - Považany /Váh / - Čachtice                            7 km
2. cesta III. triedy č. 50423  - Čachtice – Višňové – Hrachovište                        8 km
3. cesta III. triedy č. 5818 - Hrachovište – Stará Turá – Myjava/centrum/         22 km
4. cesta II. triedy č.499  - Myjava/centrum/ - Šimkovci                                      3.5 km
5. cesta III. triedy č.49949  - Šimkovci – Bašnárovci                                         
6. cesta III. triedy č.50017  - Bašnárovci – Bukovec                                            7 km

Cyklomagistrála začína pripojením na Vážsku cyklomagistrálu na hrádzi derivačného 
kanála v Považanoch. Smeruje krátko proti prúdu a na konci obce odbočí doľava. 
Križuje cestu I. triedy a ďalej pokračuje po betónovej miestnej komunikácii cez 
železničné priecestie až do Čachtíc. Tu križuje Malokarpatskú cyklomagistrálu 
a pokračuje z námestia popri kostole z ľavej strany do Čachtickej doliny. Prechádza 
cez Višňové, Hrachovište a Vaďovce do Starej Turej. Na križovatke pri Hoteli Lipa 
odbočí doprava hore mestom a pri Mestskom úrade odbočí doľava. Náročnejším 
stúpaním a klesaním prechádza cez Papraď a Poriadie do Myjavy. Z námestia 
pokračuje ďalej smerom na Brezovú p. Bradlom. Po tiahlom stúpaní hneď za 
autobusovou zastávkou U Šimkovcov odbočí doprava. Prechádza cez kopaničiarske 
usadlosti do Bukovca. Trasa nevstupuje do obce Bukovec, ale od autobusovej 
zastávky pred Bukovcom pokračuje priamo dlhým plynulým zjazdom až do Prietrže 
a Senice, kde sa napája na Záhorskú cyklomagistrálu. 

TRASA č. 2302  / modrá /         

Hrachovište - Jablonica – Plavecký Peter, dĺžka 43 km, prevýšenie 200, kategória SPORT
Povrch: asfaltový po celej trase
Vhodnosť pre bicykle: cestné, treking



Vedenie trasy:
1. cesta III. triedy č. 50423 - Hrachovište – Krajné                             4 km
2. cesta III. triedy č. 49924 - Krajné – Podkylava – Košariská          10.5 km  
3. cesta II. triedy č.499 - Košariská – Brezová p. Bradlom                5.5 km
4. cesta II. triedy č. 501 – Brezová p. Bradlom – Jablonica              

Cyklotrasa začína na križovatke v Hrachovišti, kde sa napája na Kopaničiarsku 
cyklomagistrálu. Pokračuje ďalej cez Krajné, Podkylavu a Košariská do Brezovej p. 
Bradlom. Profil trasy je členitý s častým stúpaním a klesaním. Z námestia v Brezovej 
p. Bradlom pokračuje doľava smerom na Jablonicu. Končí na križovatke pred obcou 
Plavecký Peter pri odbočke na Bukovú, kde sa napája na Malokarpatskú 
cyklomagistrálu. 

TRASA č. 5302  / zelená /

Brezová p.B.-Senica, dĺžka 48 km, prevýšenie 300 m, kategória SPORT
Povrch: asfaltový po celej trase
Vhodnosť pre bicykle: cestné, trekingové
Vedenie trasy:
1. cesta II. triedy č.499 / 3 km/ - Brezová p. Bradlom – Minárčiny                  3 km
2. cesta III. triedy č. 49932 - Minárčiny – Jandova dolina – Priepasné           4 km
3. cesta III. triedy č. 49921 - Priepasné – Polianka – Myjava                         7.5 km
4. cesta II. triedy č. 499 - Myjava – U Sabotu / št. hranica/                            9 km
5. cesta II. triedy č. 500 - U Sabotu – Vrbovce – Sobotište                           

Cyklotrasa začína na námestí v Brezovej p. Bradlom. Pokračuje cestou do Myjavy 
a v osade Minarčiny odbočí doprava. Cez Jandovu dolinu prechádza do Priepasného 
a tiahlym stúpaním až do Polianky. Odtiaľ plynulým zjazdom vchádza na námestie 
v Myjave, kde križuje Kopaničiarsku cyklomagistrálu. Pokračuje tiahlym stúpaním 
kolo štvrti Kopánka smerom na Poľanu. Odtiaľ plynulým klesaním prechádza popri 
hraničnom priechode do Vrboviec. Ďalej pokračuje dolinou do Sobotišťa, obchádza 
priehradu Kunov z ľavej strany a v Senici sa pripája na Kopaničiarsku 
cyklomagistrálu a Záhorie.

TRASA č. 5303  / zelená /

Dolné Srnie - Papraď, dĺžka 30 km, prevýšenie 200 m, kategória REKREA
Povrch: asfaltový po celej trase
Vhodnosť pre bicykle: cestné, treking
Vedenie trasy:
1. cesta III. triedy č. 58113 - Dolné Srnie - Bzince p.J.                            6.5 km
2. cesta III. triedy č. 58114 - Bzince p.J. – Cetuna – Stará Turá             14 km
3. miestne a účelové komunikácie - Stará Turá– Dubník – Drgoňova dolina – Papraď  
9,5 km

Cyklotrasa odbočuje v Dolnom Srní zo Štiavnickej cyklomagistrály a spája ju cez 
rázovitý kopaničiarsky kraj s Kopaničiarskou cyklomagistrálou v Starej Turej. 
Z križovatky v Dolnom Srní pokračuje do Moravského Lieskového a križovaním cesty 
1. triedy prechádza do Bziniec p. Javorinou. Ďalej pokračuje miernym stúpaním do 
Cetuny, odkiaľ náročnejším tiahlym stúpaním a následne klesaním prechádza cez 
Barinu do Hrnčiarového. Od Bariny po Hrnčiarové ide súbežne so žltou cyklotrasou 
č. 8304. V Hrnčiarovom odbočí doprava a mierne zvlneným terénom schádza do 
Starej Turej. Z križovatky pri Hoteli Lipa odbočí doprava v smere Myjava. Za 
benzínovou pumpou odbočí doľava a topoľovou alejou vchádza do rekreačnej oblasti 
Dubník I. Po krátkom zjazde pred hrádzou prudko odbočí doprava a popri vodnej 
nádrži a autokempingu opäť vychádza na hlavnú cestu smer Myjava. Po 200 m 
odbočí doprava k chatovej osade a popri vodnej nádrži Dubník II. prechádza cez 
Drgoňovú dolinu na Papraď, kde sa pripája ku Kopaničiarskej cyklomagistrále.



TRASA č. 8303  / žltá /

Priepasné-Košariská, dĺžka 5 km, prevýšenie 125 m, kategória EXTREM
Povrch: asfaltový po celej trase
Vhodnosť bicykla: cestný, treking, MTB
Vedenie trasy: cesta III. triedy č. 49921 - Košariská – Dlhý vŕšok –
Priepasné

Cyklotrasa vytvára spojku medzi modrou cyklotrasou č. 2302 a zelenou cyklotrasou 
č. 5302. Z križovatky v Priepasnom začína plynulé stúpať až na Dlhý Vŕšok 
a následné klesá do Košarísk. Z vrcholu Širokého Bradla je možné odbočiť doprava 
na neznačenú asfaltovú cestičku a dostať sa k pamätníku Gen. M.R.Štefánika na 
Bradle. 

TRASA č. 8304 / žltá /

Hrnčiarové-Veľká Javorina, dĺžka 9 km, prevýšenie 600 m, kategória EXTREM   
Povrch: asfaltový po celej trase
Vhodnosť bicykla: cestný, treking, MTB
Vedenie trasy: cesta III. triedy č. 58120 - Hrnčiarové - Barina – Veľká 
Javorina

Cyklotrasa začína pri hostinci v Hrnčiarovom, odkiaľ súbežne so zelenou cyklotrasou 
č. 5303 vedie až po Barinu. Tu odbočí doľava a ďalej pokračuje asfaltovou cestou až 
na Veľkú Javorinu. Končí pri Holubyho chate.

TRASA č. 8309  / žltá /

Brezová p. B.- Prietrž, dĺžka 21 km, prevýšenie   , kategória SPORT
Povrch: asfaltový, lesný terén 
Vhodnosť bicykla: cestný, treking, MTB /Podhorie-Podbranč/ 
Vedenie trasy: cesta II. triedy č. 501 – Brezová p.Bradlom - križ. Dolný 
Štverník

Cyklotrasa vedie z námestia v Brezovej p.Bradlom súbežne s modrou cyklotrasou č. 
2302 až po križovatku Dolný Štverník. Tu odbočí cez most doprava a pokračuje 
mierne zvlneným terénom cez Prostredný Štverník do Prietrže. Odtiaľ plynulé stúpa 
k osade Podhorie. Lesným terénom sa prejde do osady Svrčkov Jarok a trasa končí 
v Podbranči tesne pod hradom Branč.

TRASA č. 8310 / žltá /

Podolie - Krajné, dĺžka 8 km, prevýšenie 200 m, kategória SPORT
Povrch: asfaltový po celej trase
Vhodnosť bicykla: cestný, treking, MTB
Vedenie trasy: cesta III. triedy č. 50427 - Podolie – Ošmek - Krajné
Popis:
Cyklotrasa vytvára spojnicu medzi Malokarpatskou cyklomagistrálou a modrou 
cyklotrasou č. 2302. Začína na križovatke za obcou Podolie a plynulé stúpa cez 
Korytnianské kopanice až do sedla Ošmek a odtiaľ po menej kvalitnej asfaltovej 
ceste schádza do Krajného.

Zdroj: Slovenský cykloklub Stará Turá
Kontakt: SNP 266/1, 916 01  Stará Turá, Ing. Peter Ištoňa, tel.: 032 / 776 4533, 0907 
702 767, peter_istona@chirana.biz

Viac informácií pozri aj: www.kstst.sk


