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O Mě (Zrádný průvodce) 
Zdravím přátelé. Jsem průvodce Malými Karpatami a 

chci vás provést po trase dlouhé zhruba 120 km. Tato 

trasa vede povětšinu doby po Štefanikově magistrále, 

velké cyklostezce s převážně zajímavým turistickým 

značením, ale o tom později. Jsem určen nadšencům do 

přírody, kteří se nebojí někam vyrazit. A věřte, že spolu 

s mými pisateli vám cesta uběhne příjemněji.  

  Malé Karpaty jsou zajímavé sami o sobě a věřím, 

že ve chvíli, kdy držíte v rukou tuto brožuru, tak už tušíte, 

že právě to je to místo, kam chcete jet.  

Pár poznatků o Malých Karpatech, které se hodí vědět 

ještě před začátkem cesty:  

 Malé Karpaty jsou kopcovitá krajina s převahou 

listnatých lesů. Příroda Malých Karpat je 

zajímavá zejména v severní části.  

 V okolí Bratislavy se nachází tzv. Bratislavský 

lesní park, oblast, která je přizpůsobená návštěvě 

chodců, cyklistů i rodinám s dětmi. Na území 

parku se nachází množství altánků, odpadkových 

košů atp. Vše doporučuji si podrobně prostudovat 

a mapku si vytisknout ještě před cestou.  

 Na mnoha místech je turistická značka velice 

nepředvídatelná, tak si určitě nezapomeňte 

mapu, trpělivost a dobrou náladu. 

 Nejzajímavějšími místy k návštěvě jsou 

zejména zřícené hrady, které udivují svými 

obrovskými rozměry.  
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Obrázek 1 Turistické značky jsou na mnohých místech opravdu 
zrádné. 

Jak pracovat s tímto průvodcem:  
Pokud budete procházet stejně jako já, trasu po 

Štefanikově magistrále od vlakového nádraží 

v Bratislavě směrem na sever, je práce s tímto 

průvodcem usnadněná – zastavení jsou 

chronologicky seřazená s popisem a podle GPS si 

je můžete vyhledat a navštívit.  

Celou trasu s vyznačenými body naleznete zde: 

https://mapy.cz/s/YLnQ 

Pokud plánujete trasu jinak, koukněte se do kapitoly 

TOP MÍSTA, kde doporučuji nejlepší místa z této 

cesty.  

https://mapy.cz/s/YLnQ
https://mapy.cz/s/YLnQ
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TOP místa:  
 
Ohodnocení – příjemnost daného místa, dle 

zrádného průvodce.  

 

1. TOP: Mohyla M. R. Štefanika 
Ohodnocení:/*/*/*/*/*/ 

Památník 

Brezová pod Bradlom, okres Myjava, 

Trenčiansky kraj, Slovenská republika 

GPS: 48.6796192N, 17.5596236E 

 

Obrázek 2 Mohyla M. R. Štefanika 
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2. TOP: Zřícenina hradu Dobrá voda 
Ohodnocení: /*/*/*/*/*/ 

Zřícenina 

Dobrá Voda, okres Trnava, Trnavský kraj, 

Slovenská republika 

GPS: 48.6093342N, 17.5286894E 

 

Obrázek 3 Zřícenina hradu Dobrá voda 
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3. TOP: Zřícenina Plavecký hrad 
Ohodnocení: /*/*/*/*/*/ 

Zřícenina  

Plavecké Podhradie, okres Malacky, Bratislavský 

kraj, Slovenská republika 

GPS: 48.4938364N, 17.2686444E 

 

Obrázek 4 Zřícenina Plaveckého hradu 
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4. TOP: Nejvyšší vrchol Malých 

Karpat: Záruby 
Ohodnocení: /*/*/*/*/*/ 

Výškový bod: 768m 

Buková, okres Trnava, Trnavský kraj, Slovenská 

republika 

GPS: 48.5235464N, 17.3934714E 

 

 

Obrázek 5 Vrchol Záruby 
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5. TOP: Rozhledna Vápenná 
Ohodnocení : /*/*/*/*/ / 

Rozhled 

Sološnica, okres Malacky, Bratislavský kraj, 

Slovenská republika 

GPS: 48.4602206N, 17.2746667E 

 

Obrázek 6 Rozhledna Vápenná 
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6. TOP: Vrch Skalnatá  
Ohodnocení: /*/*/*/*/*/ 

Rozhled, vrch  

Skalnatá (704 m), Kuchyňa, okres Malacky, 

Bratislavský kraj, Slovenská republika 

GPS: 48.3813697N, 17.2279633E 

 

Obrázek 7 vrch Skalnatá 
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7. TOP:  Vrchol Somár 
Ohodnocení: /*/*/*/*/ / 

Příroda,rozhled, vrch 

Somár (649 m), Zahorie, okres Malacky, 

Bratislavský kraj, Slovenská republika 

GPS: 48.3101678N, 17.1558569E 

 

Obrázek 8 Vrchol kopce Somár 
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8. Altánky na červené značce 
Každého občas zastihne v lese déšť. Schovat se před 

ním můžete právě v jednom z mnoha altánků, které se 

na trase nacházejí. Následující seznam obsahuje 

altánky, které se směrem od Bratislavy do Brezové pod 

Bradlom nacházejí.  

Altánky na červené značce  nacházející se pouze 

v Bratislavském lesoparku, odkaz na mapu zde: 

https://mapy.cz/s/YDIM  

1. Místní název: Americké namestie 

Ohodnocení: /*/*/*/*/ /  

GPS: 48.1799569N, 17.0874242E 

Vybavení: Altánek, ohniště, odpadkový koš  

 

2. Místní název: Neznámý  

Ohodnocení: /*/*/*/ / /  

GPS: 48.1845067N, 17.0993975E 

Vybavení: Altánek, nedaleká hospoda 

 

3. Místní název: Cvičná luka 

Ohodnocení: /*/*/*/ / /  

GPS: 48.1821425N, 17.1002558E 

Vybavení: Altán, ohniště, odpadkový koš 

 

4. Místní název: Cvičná luka 

Ohodnocení: /*/*/*/ / / 

GPS: 48.1827792N, 17.1008567E 

Vybavení: Altán, 2x ohniště, nedaleká hospoda, 

nedaleká bobová dráha 

  

https://mapy.cz/s/YDIM
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5. Místní název: Júlia Pavilon 

Ohodnocení: /*/*/*/*/ / 

GPS: 48.1881728N, 17.0987753E 

Vybavení: Altán, ohniště 

 

6. Místní název: U- cesta 

Ohodnocení: /*/*/*/ / / 

GPS: 48.1889736N, 17.1029381E 

Vybavení: Altán, ohniště 

 

7. Místní název: Neznámý 

Ohodnocení: /*/*/*/*/ / 

GPS: 48.1980139N, 17.1065644E 

Vybavení: Altán, ohniště 

 

8. Místní název: Neznámý 

Ohodnocení:/*/*/*/*/ /  

GPS: 48.2000450N, 17.1077875E 

Vybavení: Altán, ohniště 

 

9. Místní název: Neznámý 

Ohodnocení: /*/*/*/ / /  

GPS: 48.2174978N, 17.1122078E 

Vybavení: Altán 

 

10. Místní název: Neznámý 

Ohodnocení: /*/*/*/ / / 

GPS: 48.2155247N, 17.1154694E 

Vybavení: Altán, ohniště, odpadkový koš 
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11. Místní název: Červený kříž 

Ohodnocení: /*/*/*/ / / 

GPS: 48.2295739N, 17.1266703E 

Vybavení: Altán, ohniště, odpadkový koš 

 

 

12. Místní název: Himligárka 

Ohodnocení: /*/*/*/ / / 

GPS: 48.2336906N, 17.1260372E 

Vybavení: Altán, ohniště, vodní zdroj – pramen 

 

13. Místní název: Podkova 

Ohodnocení: /*/*/*/ / /  

GPS: 48.2370314N, 17.1303397E 

Vybavení: Altán, ohniště, vodní nádrž 

 

14. Místní název: Neznámý 

Ohodnocení: /*/*/*/ / /  

GPS: 48.2446947N, 17.1393839E 

Vybavení: Altán 
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Obrázek 9 Altánek u cesty 

 

Cesta hezky od začátku 
Pokud půjdeš podobnou cestou, jakou jsem se 

vydal já, je zbytek brožury určen pro tebe. 

Chronologicky za sebou máš sepsaná všechna 

zastavení, která mě na cestě uchvátila. 

Užij si svou cestu. 

PS. Mrkni na tento odkaz a pořádně prostuduj mapu 

Bratislavského lesoparku.  

Ze stránky: http://www.ba-lesy.sk/ 

 

http://www.ba-lesy.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=451035&id_dokumenty=3495
http://www.ba-lesy.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=451035&id_dokumenty=3495
http://www.ba-lesy.sk/
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Obrázek 10 Brouk nalezený u cesty 
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1. Zastavení: Křížek na památku 

padlých vojáků z roku 1866 
Místo, které se na českých mapách nazývá: Kamzík 

lúka, není nijak významné. Avšak, právě tady se 

napojujeme na červenou turistickou značku, která 

nás provede téměř celým pohořím Malé Karpaty. 

Přímo na rozcestí se nachází informační tabule od 

Bratislavského lesoparku, doporučujeme si jejich 

kreslenou mapu zakreslit i do mapy vlastní. Bude se 

vám to hodit zejména v případě deště- když   budete 

zoufale hledat altánek, kde se v suchu posadíte. 

Nebo když budete chtít rozdělávat oheň. 

Místo které je zde zajímavé, se nachází hned vedle 

parkoviště. Jedná se o prostý památník – kříž- na 

památku padlým v roce 1866. Tento kříž je za 

ohrádkou na loučce, která je schovaná za většími 

balvany (průměr cca 0.8 m). Ke křížku vede od 

velké cesty dlážděná cestička. Místo je to zajímavé, 

ale vlivem silnice tu je docela velký ruch.  

Ohodnocení: /*/ / / / / 

GPS: 48.1826897N, 17.0983892E 
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Obrázek 11 Památník na památku padlých vojáků 

 

2. Zastavení: Vysoká mýtina a posed 
Tato mýtina se nachází na cestě mimo červenou 

značku, nalézt ji můžete podle GPS souřadnic. 

Nachází se nalevo od cesty mezi kopci Chlumec a 

Krásný vrch. Dominují jí tři ohromné vysoké buky.  

 Mýtina vypadá jako by ji před pár desítkami 

let zasáhla prudká bouře se silným větrem a blesky. 

Mnohé stromy jsou pokroucené a zlámané a mezi 

nimi dnes rostou náletové břízy. Pokud se budete 

brodit vysokou trávou, narazíte na další rostliny 

jakou je například kopřiva dvoudomá, bez černý, 

jeřáb červený, jetel plazivý, strha říznačka a 

množství ostružin.  

Ohodnocení: /*/*/ / / /  

GPS: 48.2062194N, 17.1034103E 
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Obrázek 12 Druhé zastavení - mýtina 

3. Zastavení: Mariin pramen 
Hned u cesty, schován za křovím, se nachází Mariin 

pramen. Pramen je skryt pod kamenem a vytékající 

voda je zakryta dřevěnou stříškou. Pokud slezete po 

úzké pěšince z cesty a půjdeme k prameni, sejdete 

zhruba 4 metry po prudkém svahu. Dole u pramene 

se nachází plošinka i se stolem a lavicí.  

 Podle cedulky, kterou zde vytvořili lidé píšící 

na webovém portálu sk.estudanky.eu je voda 

nepitná. Rozbor vody se dělal naposledy v květnu 

2011. Voda z pramene však vypadá čistě, je 

průzračná a velmi chladná. Pod stříškou se též 

nachází hrneček. Dle zrádného průvodce (a jeho 

třech zkušebních králíků) je voda pitelná. Místo je 

velice příjemné.  

Ohodnocení: /*/*/*/ / / 

GPS: 48.2178731N, 17.1051697E 
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Obrázek 13 Mariin pramen 

4. Zastavení: pramen Zbrojnička 
Pramen Zbrojnička se nachází na přímo u rozcestí tří 

turistických cest, přesto však je odlehlý a působí velice 

příjemně. Je to tím, že se nachází zhruba deset metrů 

pod cestou. K prameni se dá dostat po kamenných 

schodech. Voda vytéká z kovových trubek, není 

zastřešená. U pramene se nachází posezení, ohniště a 

informační tabule Bratislavského lesoparku.  Nedaleko u 

něj se nachází ohniště a altánek. 

Ohodnocení:/*/*/*/*/ /  

GPS: 48.2292094N, 17.1234733E 

5. Zastavení: rozcestí Biely kříž 
Biely kříž je název rozcestí, kde se kříží tři asfaltové 

cesty. Je to první zastavení, které se už 

nenachází v Bratislavském lesoparku. U tohoto 
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rozcestí se nachází malá loučka, hřišťátko pro děti a 

„horský“ bufet. Je to střed největších cest, takže je 

to místo poměrně rušné a je tu velké množství lidí, 

kteří jsou ubytování v penzionu – horní patro budovy 

s bufetem i na louce. Na rozcestí se nachází 

památný křížek, okolo něj jsou čtyři vzrostlé staré 

lípy. Vedle líp pak stojí i jírovec maďal.   

Ohodnocení: /*/ / / / / 

GPS: 48.2483028N, 17.1443517E 
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Obrázek 14 Kříž na rozcestí Biely kříž 
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6. Zastavení: podmáčená step 
Zhruba 200m od rozcestí Biely kříž, dál po červené 

značce, odbočuje malá pěšinka směrem doprava. 

Pokud se vydáte po této pěšince, můžete navštívit 

krásný výhled do okolí. Přímo před vámi se 

rozprostře výhled na obrovskou plochu – vysoká 

suchá tráva dosahující výšky až 1.5 metru. 

Z vyvýšeného místa, kde stojíte, můžete pozorovat 

nezřídka se vyskytující stáda muflonů a jiných 

divokých zvířat. Příjemný stín buků vám může 

posloužit k odpočinku. Pokud nechcete pozorovat 

přírodu, můžete v dálce sledovat Bratislavu, kde 

naše cesta začala.  

Ohodnocení: /*/*/*/ / /  

GPS: 48.2492744N, 17.1465617E 

 

Obrázek 15 Výhled na Bratislavu 
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7. Zastavení: Zřícenina Biely kameň  
Pokud se vám pod pojmem zřícenina vybaví lehce 

rozbořený hrad s placeným vstupem a prodejny 

zmrzliny, tak na takovou představu můžete rovnou 

zapomenout. Biely kameň je totiž opravdická 

zřícenina. Zřícený hrad se nachází nad městem 

Svätý Jur. Cesta k hradu vede z dolní vesnice 

Neštich po žluté značce. Pokud půjdete stejně jako 

my směrem od Bratislavy na sever po červené, též 

se musíte napojit na žlutou značku, s kterou dojdete 

až ke hradu. Na cestě, kterou jsme šli my, se 

nachází několik zastavení – křížků na památku 

biblických osobností (např. Sv. Josefa). Hrad sám o 

sobě je již značně rozbořený, ale i tak jsou na první 

pohled jasné jeho obrovské rozměry. Velikost hradu 

mají za následek zejména dostavby pánů ze 

Svätého Jura v 13. století. Hrad vznikl v 9. století a 

nahradil opevněné sídlo na druhé straně údolí. Více 

se o hradu můžete dočíst na informační tabuli, 

z které jsem čerpal (nachází se u hlavního vstupu 

do hradu), nebo na internetu např. na stránkách: 

http://www.hrady.cz/?OID=2412. 

I přestože se hrad nachází blízko města, nevypadá 

příliš navštěvovaně, ale je návštěvám přizpůsoben – 

v hradišti se nachází dvě značně velká ohniště. 

Pokud si hradiště dostatečně prohlédnete, 

naleznete i dvě sklepení, do kterých se dá vlézt.

  Upozornění od zrádného průvodce: 

http://www.hrady.cz/?OID=2412
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Dostat se k samotné zřícenině je náročné, protože 

cesta vede velmi prudce do kopce.  

Ohodnocení: /*/*/*/*/ /  

GPS: 48.2612967N, 17.1951097E 

 

Obrázek 16 Biely kameň, foto z https://commons.wikimedia.org/ 

 

Obrázek 17 Biely kameň, foto z https://commons.wikimedia.org/ 
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8. Zastavení: Rozcestí Kozí Chrbát 

(557m)  
Místo, kde se na naší trase poprvé vyskytují 

jehličnany, konkrétně smrky. Kozí Chrbát je velice 

příjemné místo, kde spolu hraničí dva biotopy– 

listnatý a jehličnatý les. Smrky, které se tu vyskytují, 

jsou staré zhruba 30 a více let a vypadá to, že zde 

byly vysazeny uměle. Smrkový les je značně 

poškozený, část stromů je popadaná a nechaná na 

místě, kam dopadly. Stromy též vypadají jako po 

napadení  škůdce, který způsobil, že kůra stromů se 

značně loupe a odpadává v obrovských kusech.  

Ohodnocení: /*/*/*/ / / 

GPS: 48.2944275N, 17.1530525E 

 

Obrázek 18 Smrky na rozcestí Kozí Chrbát 
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9.  Zastavení:  Vrchol Somár 
Ráz přírody se od rozcestí Kozí Chrbát výrazně 

změnil. Na hřebeni kopce se nachází moře trav– na 

pohled velice suchomilných rostlin. Slunce na 

hřebeni kopce žhne obzvlášť silně.   

     Cestou na kopec 

Somár minete ceduli upozorňující na hranice 

vojenského území Zahorie. Příroda tam je jiná, 

stromy jsou ponechané na místě, kde dopadly a les 

jako celek vypadá méně obhospodařovaný. 

Postupem dál na vrchol, sejdete z výše popsané 

„Savany“. Na podobně vypadající se dostanete až 

přes výše zmiňovaný les. A právě po finálním 

vystoupání na vrchol se opět objeví obrovská 

savana. Samotné rozcestí Somár skýtá nádherný 

výhled do dálky na zalesněné kopce. Stromů je na 

hřebenu kopce minimum, většinou se jedná o nízké 

listnáče. Přímo u rozcestí se nachází vysoké, ale 

velmi poškozené buky. Na vrcholu kopce musí 

očividně stromy odolávat velkému náporu větru, 

který je poškozuje.  

Ohodnocení: /*/*/*/*/ /  

GPS: 48.3100144N, 17.1558422E 
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Obrázek 19 Hřeben kopce Kozí Chrbát 

 

Obrázek 20 Cesta na vrchol od rozcestí Somár 
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Obrázek 21 Výhled z kopce Somár 

 

10. Zastavení: Výhled na kopci 

Čmelok  
Kopec Čmelok, skýtá nádherný výhled na okolní 

kopce, mimo jiné i vrchy Penzinská Baba a Somár. 

Na kopci Čmelok se též nachází vojenský objekt.  

Ohodnocení: /*/*/*/ / / 

GPS: 48.3627061N, 17.1985428E 
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Obrázek 22 Výhled na lesy z vrchu Čmelok 

 

11. Zastavení: Bučiny a výhled na 

Čertově kopci. 
Po výšlapu na Čertův kopec se rádi na chvíli 

zastavíte. Stromy jsou zde zdravé, nezlámané ani 

nijak nepoškozené.  

Ohodnocení: /*/*/*/ / / 

GPS: 48.3806094N, 17.2115033E 
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12. Zastavení: Před vrchem Skalnatá 
Těsně před výstupem na vrch Skalnatá, je výhled na 

část obzoru, kterou přímo z vrcholku neuvidíte. 

Proto se můžete zastavit i tady. Výhled, který se 

vám naskýtá je směrem na město Pernek a město 

Modrá. A na čtyři kopce z leva : Černá skála, Velká 

Cajianska homola, město Modrá, kopec Živá, Suchý 

vrch, město Pernek.  

Ohodnocení: /*/*/*/*/ / 

GPS: 48.3796403N, 17.2263519E 

13. Zastavení: Vrch Skalnatá (744m) 
Vysoký, ale zato krásný kopec, který nabízí 

nádherný výhled na okolní krajinu. Vrch Skalnatá 

nabízí výhled na nejvyšší kopce Malých Karpat, 

kopec Vysoká, Vápenná či Záruby. Na vrcholku 

kopce rostou modříny a javory, které jsme dříve na 

trase nepotkali. Přímo na vrcholku kopce stojí 

označený javor se schránkou, ve které je turistický 

bloček, do kterého se lidé mohou zapsat.  

Ohodnocení: /*/*/*/*/*/ 

GPS: 48.3809800N, 17.2288411E 
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14. Zastavení: Pramen Čerňák 
Pramen se nachází nedaleko příjemného 

turistického posezení s ohništěm a loučky, kde se 

dají stavět stany. Je dobře udržovaný a cedulka 

informující o rozboru vody říká, že voda je pitná. 

Pramen se nachází hned u rozcestí a proto je zde 

docela dost lidí. 

Ohodnocení: /*/*/*/ / /  

GPS: 48.3845569N, 17.2472947E 

15. Zastavení: Pri Rybníku 
Zastavení Při rybníku se nachází hodně mimo červenou 

značku. My jsme se na toto místo dostali kombinací 

ztracení a nadšení z možnosti koupání. Je to místo, 

které rozhodně stojí za navštívení. Jedná se o malý 

rybníček voda zde je čistá, ale dno bahnité.  

Ohodnocení: /*/*/*/*/ /  

GPS: 48.4063700N, 17.2665636E 
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16. Zastavení: Skalka u rozcestí 

Skalka 
Pokud u rozcestí Skalka ujdete zhruba 15m po 

modré značce směrem na sever, pochopíte proč se 

rozcestí Skalka, nazývá Skalka. Hned u rozcestí se 

nachází zhruba dva a půl metru vysoká skála, 

připomínající zkamenělou vydru či tuleně. Ničím 

jiným rozcestí významné není, ale pokud skrz něj 

půjdete rozhodně se na skálu podívejte. 

Ohodnocení: /*/*/*/ / / 

GPS: 48.4289994N, 17.2454494E 

17. Zastavení: Pramen nedaleko 

rozcestí Sklená Huta 
Nádherný pramen nacházející se nedaleko rozcestí 

Sklená Huta. K pramenu vede ukazatel, voda pět 

minut. U pramene je stříška, která jej chrání před 

znečištěním. Voda je průzračně čistá a velmi 

studená. U pramene se nenachází žádná cedulka, 

informující zda pramen je nebo není pitná, ale 

zkušební králíci zrádného průvodce byli i po 

ochutnání průzračného lektvaru ze studánky 

schopní pokračovat dál. 

Ohodnocení: /*/*/*/*/ /  

GPS: 48.4423744N, 17.3071186E  
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18. Zastavení: Potok nedaleko 

rozcestí Sklené Huta 
Po modré značce od rozcestí Sklená Huta se 

nachází potok, který směrem po proudu nabírá na 

síle. Potok je v nejhlubší části zhruba půl metr 

hluboký. Na toku se tvoří několik menších 

vodopádů. Pod největším z nich hučí voda a jen 

těžko se odhaduje, jak může být dno hluboko. 

Koryto potoka je široké zhruba dva až tři metry. Přes 

něj jsou napadané stromy, které drží zejména nad 

hlavním z vodopádů. Voda je poměrně čistá a může 

posloužit jako zchlazení pro poutníky.  

Ohodnocení:/*/*/*/*/ / 

GPS: 48.4451500N, 17.3081917E 
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19. Zastavení: Pramen u rozcestí 

vedle kopce Mesáčná. 
U rozcestí u kopce Mesáčná se modrá značka 

odpojuje ze silnice. Nedaleko rozcestí se nachází 

pramen. Pramen tvoří malou tůňku, která je 

schovaná pod dřevěnou stříškou. Voda z pramene 

je průzračně čistá a studená. V potůčku, který 

z pramene vytéká, žijí blešivci. Čistá a chladná voda 

se míchá s o dost teplejší a špinavější vodou 

potoka, který pramen obtéká, a spolu s ním 

pokračuje dál.  

Ohodnocení: /*/*/*/ / /  

GPS: 48.4523233N, 17.3014753E 

20. Zastavení: Nádherná příroda na 

rozcestí Mesačná luka 
Na rozcestí Mesačná luka se červená značka 

potkává se zelenou. Na tomto rozcestí se nacházejí 

nádherné bodláky s květy velkými, jako menší pěst, 

poskytující nektar desítkám čmeláků a nádherné 

divizny vysoké přes metr a půl. 

/*/*/*/*/ / 

GPS: 48.4641769N, 17.2877425E 
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21. Zastavení: Rozhledna Vápenná 

(Roštún)  
Vápenná je třetí nejvyšší vrchol Malých Karpat. Na 

jejím vrcholku se nachází zhruba pětimetrová 

rozhledna, místními nazývaná Roštún (dříve název 

celého vrchu). Rozhledna je poměrně netypická, 

jedná se o betonovou stavbu s železným žebříčkem 

a vrchním podlažíčkem, odkud je nádherný výhled. 

U rozhledny se nachází schránka s blokem, kam se 

mohou turisti zapsat. Výhled na Vápenné rozhodně 

stojí za navštívení.  

/*/*/*/*/ / 

GPS: 48.4602783N, 17.2746961E 

22. Zastavení: Klášter v Plaveckém 

Podhradie 
Klášter byl postavený v 17. století Mikulášem 

Pálffym. Objekt byl v 18. století upraven ve stylu 

baroka a okolí upraveno na park. Klášter je 

čtvercového půdorysu s jedním hlavním schodištěm. 

Vchod je kamenný. U kláštera jsou patrné 

renesanční rysy slovenských kostelů.  

Ohodnocení: /*/*/*/ / /  

GPS: 48.4830828N, 17.2587531E 
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23. Zastavení: Plavecký Hrad 
Na modré značce, dostupně od obce Podhradie se 

nachází zřícenina Plavecký hrad. Jedná se o 

původně velkou stavbu stavěnou střídáním 

materiálu cihel a kamene. Nachází se přímo na 

vrcholu kopce, přesto však přímo z obce Podhradie 

není vidět. Hrad sám o sobě má velký rozhled do 

dálky. V kronice je poprvé zmíněn v roce 1273 

anonymním notářem krále Bela IV. Dnes je z hradu 

pouze zřícenina, která však stojí za návštěvu.  

Ohodnocení: /*/*/*/ / / 

GPS: 48.4940122N, 17.2685592E 

 

24. Zastavení: Zřícené domy před 

rozcestím Brezinka 
U lesní zpevněné cesty, před rozcestím Brezinka se 

nachází několik polorozbořených domů. Tyto 

kamenné opuštěné stavby působí zvláštním klidným 

dojmem.  

Ohodnocení:/*/*/ / / /  

GPS: 48.5223092N, 17.3580164E 
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25. Zastavení: Vodní nádrž Buková 
Vodní nádrž Buková je dobře dostupná, jak 

z Malých Karpat – po žluté turistické značce, tak 

z města Plavecky Peter, buď po žluté turistické 

značce, nebo silnici. Vodní nádrž je z jedné strany 

obklopená dřevěnými chatičkami. Z druhé strany je 

prostor pro zaparkování obytných aut nebo 

postavení stanů. Na straně k Pohoří se nachází letní 

bufet. Vodní nádrž, slouží zejména pro rybaření. 

Voda v ní je špinavá. Za prvními stromy od nádrže 

se můžete, ale nechcete najít neblahý vliv člověka, 

a to jak na loučce, tak i na cestě kudy vede 

turistická značka. 

Ohodnocení: /*/ / / / / 

GPS: 48.5333292N, 17.3579089E 
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26. Zastavení: Zřícenina hradu Ostrý 

kameň  
Hrad byl postaven v 13. století se speciální úlohou 

hlídat dálkovou obchodní cestu. Tato cesta vede 

z Budína přes západní Slovensko a je známá jako 

tzv. Česká cesta. Jméno hradu je nejspíš odvozeno 

od tvaru skály, na které se nachází. V 17. století 

vedla Česká cesta i přes Bratislavu a hrad ztratil 

svou funkci. Od 18. století hrad pustl a dnes je z něj 

pouze zřícenina. Z hradu je nádherný výhled na 

zalesněné kopce.  

Ohodnocení: */*/*/*/ / 

GPS: 48.5217283N, 17.3711564E 

27. Zastavení: vrchol Záruby 
Od zříceniny hradu pokračuje červená turistická 

značka přes hřeben. Pokud se po ní vydáte, vyjdete 

i na nejvyšší vrchol Malých Karpat – Záruby. Na 

vrcholku stojí dřevěný kříž, rozcestí a schránka, kam 

můžou turisté napsat své zážitky z výšlapu. Výhled 

je zde omezen vysokými buky, ale můžeme 

dohlédnout třeba na vrch Vápenná, nebo Veľka 

homoľa. Na vrcholu kopce se nachází hodně 

zajímavých rostlin, všimnout si můžete i nádherných 

rozchodníků.  

Ohodnocení: /*/*/*/*/*/ 

GPS: 48.5202056N, 17.3950522E  
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28. Zastavení: Havranie skala 
Havranie skala je velmi strmý vrch s výraznými 

vápencovými výchozy. Nachází se tři kilometry od 

města Trstín. Je zajímavá svým vzhledem a 

velikostí (1156m nad mořem). Skála v sobě ukrývá 

množství jeskyň.  

Ohodnocení: /*/*/*/*/ / 

GPS: 48.5252083N, 17.4240631E 

29. Zastavení: Kaplička u cesty 
Z cihel postavená kaplička na červené značce. U 

kapličky je několik svíček a umělých květin. Kaplička 

působí mile. Před kapličkou je malý prostor 

k pozastavení a zklidnění.  

Ohodnocení:/*/*/*/*/ /  

GPS: 48.5747172N, 17.4869769E 

30. Zastavení: Kuriózní vedení 

červené značky 
Kousek za městem Dobrá voda, po červené značce 

směr na sever se nachází hřbitov. Tento hřbitov stojí 

přímo na trase červené značky a tak červená vede 

přímo skrz něj.  

Ohodnocení:/*/*/*/*/*/ 

GPS: 48.6018411N, 17.5350636E 



39 
 

31. Zastavení: Bývalý židovský 

hřbitov 
Kousek za městem Dobrá voda (zhruba 300m) se 

nachází několik židovských hrobek. Je to jen pár 

náhrobků s textem v hebrejštině. Kolek hrobek je 

umístěno několik kamínků na památku mrtvým. 

Hřbitov je hodně starý a zpustlý. 

Ohodnocení:/*/*/*/*/ / 

GPS: 48.6046097N, 17.5314586E 

32. Zastavení: Zřícenina hradu Dobrá 

voda 
Zřícenina hradu Dobrá voda stojí zhruba 1200m od 

stejnojmenné obce.  Hrad byl postaven v 13. století. 

Už na pohled je jasné, že se jedná o velký hrad. 

Svojí rozlohou 0,84 hektaru se řadí k největším 

hradům na Slovensku. V 18. století jej postihl požár 

a od té doby chátrá.  

Ohodnocení: /*/*/*/*/*/ 

GPS:  48.6093308N, 17.5286422E 
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33. Zastavení: Mohyla M. R. Štefanika 
Bílá a velice výrazná mohyla Milana Rastislava 

Štefanika stojí na vrchu Bradlom mezi městem 

Brezová pod Bradlom a vesnicí Košáriská. Jedná se 

o obrovskou terasovitou stavbu seskládanou 

z velkých bloků bílého kamene ( travenit).Po čelních 

a bočních schodištích se dá vyjít až k samotnému 

hrobu velikána Československých národních dějin, 

kde jsou na náhrobku v pořadí jih-východ-sever-

západ umístěné tyto čtyři nápisy: 

Čs. minister a generál dr. Milan R. Štefánik 21. 

júla 1880 4. mája 1919 

Zahynul pádom lietadla dňa 4. mája 1919 pri 

Bratislave 

S ním kráľ. taliansky serg. U. Merlino a sol. G. 

Aggiunti 

Veľkému synovi oslobodený národ 

československý 

 

Mohyla je monumentální stavba, která jistě stojí za 

návštěvu.  
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Trochu informací o M.R. Štefanikovi  

Narodil se 21. července 1880 ve vesnici Košariská. 

Byl členem Národní rady v Paříži a posléze 

československým ministrem války. Je spolu s 

Tomášem Garriguem Masarykem a Edvardem 

Benešem považován za zakladatele 

Československa. Generál Štefánik tragicky zahynul 

4. května 1919 při letecké havárii a o týden později 

ho pohřbili spolu s italskou posádkou jeho letadla 

poblíž jeho rodných Košarisek na Bradle. Pět let po 

jeho smrti byl položen základní kámen památníku 

navrženého architektem Dušanem Jurkovičem. 

Mohyla byla dokončena v září 1928. 

Ohodnocení:/*/*/*/*/*/ 

GPS: 48.6794664N, 17.5636667E 
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