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Úvod 
 

Malé Karpaty jsou pohoří a zároveň chráněná krajinná oblast na Slovenku, nedaleko 
Bratislavy. Vzhledem k tomu že se tato oblast nachází nedaleko hlavního města, je 
velmi přístupná k návštěvě turistů ať už ze Slovenska, nebo z Čech. Napříč pohořím 
vede červená turistická značka a cyklostezka Štefanikova magistrála. Po této trase 
jsem se rozhodl vydat. 

Moje profilová práce je zaměřená na poznávání krásy Malých Karpat. Cílem práce je 
vytvořit po celé trase zhruba 30 zastavení, které mohou být pro turisty – zejména 
rodiny s dětmi- něčím zajímavá.        
 Práce má nadchnout potenciální nadšence, aby se do Malých Karpat také 
vydaly. Vzniklá brožura má sloužit jako návod či doporučení k návštěvě zajímavých 
bodů, které se na trase objevují. Brožura má sloužit, jako prostředek k nalákání lidí 
do Malých Karpat na určitá místa, jako je například zřícenina Plavecký hrad. I 
přestože celkový vzhled Malých Karpat je velmi obtížné vyjádřit 30 body, brožura se 
o to snaží. Vytvořenými body se, co nejlépe snažím vystihnout Malé Karpaty jako 
celek, které jsou úchvatné svojí přístupností, nádhernou přírodou, milými lidmi a 
divokou zvěří.  

 

Obrázek 1 Jedno z nejkrásnějších míst Malých Karpat: hřbet vrchu Somár 

  



3 

 

 

Cíle 
 

Jedním z mých významných cílů je zvládnout cestu přes pohoří Malých Karpat. Svým 
putováním bych chtěl inspirovat lidi, aby se na podobnou trasu také vydaly. Můj 
osobní vnitřní cíl je přidat si, co nejvíce příjemných zážitků do života a díky nim 
nadchnout i další lidi do podobné cesty. Nadchnutí lidí lze různými způsoby: osobním 
povídáním o své cestě s přáteli, vytvořením článku o cestě či cestovatelskou 
brožurou.   

 

Metodika 
K dosažení výsledků mojí práce bylo zapotřebí projít dvěma důležitými kroky. První 
z kroků byl zjistit si, co nejvíce o problematice Malých Karpat. K tomuto účelu nejlépe 
posloužil webový portál sk.e-studanky.eu  díky kterému jsem mohl do své cesty 
začlenit i několik vodních pramenů. Dále jsem se rozhodl inspirovat se větším 
množstvím online průvodců a blogů. V tom mi pomohla zejména stránka treking.cz , 
která je zaměřená na Česko a Slovensko. Díky radám jiných cestovatelů jsem se 
dozvěděl o mnoha nádherných místech v oblasti Malých Karpat. Mým třetím a 
nejdůležitějším zdrojem byl webový portál hiking.sk , díky kterému jsem mohl 
naplánovat celou trasu. Díky turistickým online mapám, které portál poskytuje, jsem 
se mohl dozvědět, kudy vede turistická značka i jaké jsou převýšení na trase. Díky 
hiking.sk jsem se také dozvěděl, kde jsou na trase útulny.     
 Díky všem třem webovým portálům se mi podařilo vytipovat zhruba 10 bodů, 
které jsem se rozhodl navštívit. Už, ale samotný výběr bodů mě donutil zamyslet se 
nad otázkou, které body chci v brožuře mít. Nakonec jsem se rozhodl zaměřit svou 
práci zejména na přírodní úkazy – tedy nádherné výhledy, lesy, stepi- kterých si 
normální cestovatel nevšimne a na webových stránkách je většinou nevyhledá.   

 

Postup práce 
První fáze práce byla fáze přípravy. Ještě před odjezdem do terénu jsem si připravil 
hrubý seznam zajímavých míst vyskytujících se na území Malých Karpat v okolí 
červené turistické značky. Krom toho jsem si vytvořil plán, co všechno chci do 
brožury zapisovat. V tomto plánu bylo několik základní bodů: popis místa, fotka, GPS 
souřadnice, ohodnocení příjemnosti místa (0-5).  

V terénu jsem pak cestu procházel a průběžně zapisoval a fotil zajímavá 
zastavení.  

V Praze jsem výsledky zpracovával do Brožury – Zrádný průvodce Malými 
Karpatami. Do Brožury jsem krom míst zapsal i rady a tipy jak se zorientovat kolem 
Bratislavy + seznam altánků (s popisem zda mají ohniště, odpadkový koš atp.) a 
jejich GPS souřadnicemi. Za předpokladu, že ne všichni budou chtít navštívit trasu 



 

celou, jsem vytvořil seznam TOP míst, kde jsou stru
souřadnicemi, adresou a fotkou. Krom toho jsem všechny vytvo
angličtiny.  

 O cestě Malými Karpatami 
umístil na web www.zradny

Všechna zastavení jsou vypsaná a ozna

Obrázek 2 Ukázka zastavení na mapy.cz

Průběh práce   
Níže na mapě můžete vidět trasu, kterou jsem podnikl. Úsek Štefanikovi magistrály je 
dlouhý 106 km do této trasy nespadají zejména body 22. 23. 21. Moje celková 
s těmito body byla dlouhá 120km.
problém s turistickým značením, 
v Bratislavském lesoparku byl se zna
značení (cyklostezka, turistické zna
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il seznam TOP míst, kde jsou stručně vypsaná místa s
adnicemi, adresou a fotkou. Krom toho jsem všechny vytvořené texty p

 Malými Karpatami jsem napsal do dvou časopisu a finální brožuru 
www.zradny-pruvodce.blogspot.cz/  

Všechna zastavení jsou vypsaná a označená na mapě zde: https://mapy.c

Ukázka zastavení na mapy.cz 

ět trasu, kterou jsem podnikl. Úsek Štefanikovi magistrály je 
km do této trasy nespadají zejména body 22. 23. 21. Moje celková 

mito body byla dlouhá 120km. Celkově práce probíhala velmi dobř
čením, které v kritických bodech trasy chybě

Bratislavském lesoparku byl se značením problém, tam se křížilo ně
yklostezka, turistické značení a jezdecká stezka). 

 vypsaná místa s GPS 
řené texty přeložil do 

asopisu a finální brožuru 

https://mapy.cz/s/YLnQ  

 

t trasu, kterou jsem podnikl. Úsek Štefanikovi magistrály je 
km do této trasy nespadají zejména body 22. 23. 21. Moje celková trasa i 

 práce probíhala velmi dobře až na 
kritických bodech trasy chybělo. Zejména 

ížilo několik různých 



 

 

Obrázek 3 Mapa s body zastavení 

Den 1 (úterý 19.7.)  
Příjezd byl velice náročný, cesta trvala zhruba 4 hodiny a v
žár jsme dorazili na nádraží. Zbytek dne jsme strávili odchodem na kopec Chlmec a 
následně jsme přespali na jeho vrcholu. 

V brožuře jsou místa, která jsme dnes navštívil

Den 2 (středa 20.7.) 
Ráno odcházíme. Míjíme velice p
dříve, k snídani mohla být ovesná kaše a 
k zřícenině Biely kameň. Nakonec spíme nedaleko 
Biely kříž. Když vyjdeme na cestu m
vysoké seschlé trávy. Dole pod námi (je zde p
západem slunce jsme viděli n
těsně okolo nás. Za potok jsme byli velmi vd
pořádně umýt. 

V brožuře jsou místa, která jsme dnes navštívili o

Den 3 (čtvrtek 21.7) 
Ráno jsme vyrazili na Biely kame
Její krása spočívala zejména v
prostor), kam se dalo vlézt. Ve vesnici pod z
vyrazili dál na místo, které jsme si vybrali ke spánku 
však našli lepší alternativu, jen o kus vzdálený rybník. Náš sm
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ný, cesta trvala zhruba 4 hodiny a v poledne, kdy je nejv

žár jsme dorazili na nádraží. Zbytek dne jsme strávili odchodem na kopec Chlmec a 
espali na jeho vrcholu.  

e jsou místa, která jsme dnes navštívili očíslována: 1 -  2.  

)  
Ráno odcházíme. Míjíme velice příjemné altánky a litujeme, že jsme o nich nev

snídani mohla být ovesná kaše a čaj. Naším cílem je dojít, co nejblíže 
. Nakonec spíme nedaleko odbočovací cesty za rozcestím 

íž. Když vyjdeme na cestu můžeme pozorovat nádherný výhled na plochu 
vysoké seschlé trávy. Dole pod námi (je zde příkrý svah) hučí potok. Ješt

ěli několik muflonů. V noci jsme slyšeli celé 
 okolo nás. Za potok jsme byli velmi vděční, mohli jsme se po dvou dnech 

e jsou místa, která jsme dnes navštívili očíslována: 3 -  6.  

tvrtek 21.7)  
Ráno jsme vyrazili na Biely kameň. Překvapilo nás, o jak hezkou zříceninu se jedná. 

ívala zejména v ohromných rozměrech a sklepeních (č
prostor), kam se dalo vlézt. Ve vesnici pod zříceninou (Neštich), jsme nabrali vodu a 
vyrazili dál na místo, které jsme si vybrali ke spánku – Konské hlavy. Na map
však našli lepší alternativu, jen o kus vzdálený rybník. Náš směr trasy se m

poledne, kdy je největší 
žár jsme dorazili na nádraží. Zbytek dne jsme strávili odchodem na kopec Chlmec a 

íjemné altánky a litujeme, že jsme o nich nevěděli 
aj. Naším cílem je dojít, co nejblíže 

ovací cesty za rozcestím 
žeme pozorovat nádherný výhled na plochu 

í potok. Ještě před 
noci jsme slyšeli celé stádo. Běželo 

ní, mohli jsme se po dvou dnech 

říceninu se jedná. 
rech a sklepeních (či propadlých 

íceninou (Neštich), jsme nabrali vodu a 
lavy. Na mapě jsme 

r trasy se mění. 
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Trasa, kterou jsme si vybrali, vedla po hůře značených cestách – odbočila 
z cyklomagistrály. Ztrácíme se v lese. Scházíme velice prudký svah, terén je 
nesmírně náročný. Je zde spoustu popadaných stromů. Dojdeme na cestu, u které 
teče potok a odebíráme vodu na pití (využíváme poprvé a naposledy náš chemický 
čistič vody). Les zde je velice nepříjemný, očividně zde proběhlo kácení. Obrovská 
část lesa je mrtvá. Odcházíme pryč a opět se dostáváme na magistálu. Nacházíme 
dokonalé místo kde se dá rozdělat ohniště, díky tomu máme teplou večeři. Začíná 
pršet a my se snažíme dostat do nedalekého lesa. V lese se nám podařilo postavit a 
pověsit hamaky. Začíná silná bouřka. Plachta promokla a jedna hamaka je úplně 
mokrá. Naštěstí máme rezervní karimatku.  

V brožuře jsou místa, která jsme dnes navštívili očíslována: 7 - 9.  

Den 4 (pátek 22.7.)  
Hned ráno začalo svítit slunce. Všechny věci, které nám včerejší noc zmokly 
(spacák, hamaka, oblečení, plachty) byly suché během několika desítek minut.    
Díky promoklým věcem jsme se tuto noc moc nevyspali. V Penzinské babě si 
dáváme motivační oběd v restauraci.  Na vývěsném štítě mají oběd za přijatelnou 
cenu, všechny ostatní jídla včetně zmrzlinových pohárů či palačinek jsou zhruba 
třikrát dražší. K rybníku jsme se včera nedostaly, dnes se nám to však povedlo. 
Usínáme na cestě vedoucí k Biely Skále.  

V brožuře jsou místa, která jsme dnes navštívili očíslována: 10 - 15.  

Den 5 (sobota 23.7.)  
Brzo ráno (v pět) začíná pršet. Balíme všechny věci a odcházíme. Vybíráme cestu po 
vrstevnicích. Opět se ztrácíme. Krvavý kopec obejde celý dokola a dostáváme se na 
cestu, po které jsme ráno šli. Vzdáváme to a vaříme oběd. Během vaření nás 
navštíví jeden Slovák, ptáme se jej, jestli neví kde jsme. Je podobně ztracený, jako 
my jenže jemu v tomto terénu zapadlo i auto. Pokud dopoledne bylo demotivační 
oběd to vynahradil, snědli jsme jedno z velice těžkých jídel: těstoviny s tuňákem. 
Ulehčili jsme si batohy a opět s dobrou náladou vycházíme směr plavecký hrad. 
K večeru se ještě stihneme vykoupat v potoce za rozcestím Sklená húta. Tento tok je 
velice nádherný, přes kameny tvoří několik menších vodopádů. Spíme na kopci 
Mesáčná 

V brožuře jsou místa, která jsme dnes navštívili očíslována: 16 - 18   

 

Den 6 (neděle 24.7.)  
Opět ráno začíná pršet. V 6h už jsme na cestě. Naštěstí je hned pod kopcem 
altánek. Déšť je velmi silný a tak v něm strávíme následujících několik hodin. Dnes 
dorazíme na vrchol Vápenná a následně stáčíme svoji cestu na obec Plavecke 
Podhradie. V Plaveckem Podhradie jsou velice milý lidé. Z Plaveckého Podhradie 
vyrážíme dál směr zřícenina Ostrý kameň. Nedaleko od ní jsme se rozhodli navštívit 
vodní nádrž Buková s úmyslem se koupat. Nakonec z úmyslu sešlo a lehce 
znechucení jsme se vrátili na původní směr cesty. Při výstupu na Ostrý kameň nás 
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stihl déšť. Na hřebeni nejvyššího vrcholku Karpat vrchu Záruby zesílil natolik, že jsme 
byly donuceni z hřebene slézt. Cesta přes skaliska, která tam vedla byla díky dešti 
velice zrádná. Rozhodli jsme se, že dokud nepřestane pršet anebo nenajdeme altán, 
nezastavíme. Při scházení z hřebene jsme se ztratili, ale povedlo se nám udržet 
směr a bez kilometrových ztrát jsme narazili na červenou značku. Dál jsme 
postupovali v noci. Na červené značce byli nově vybudované „světlušky“ reflexní 
čtverečky, díky kterým jsme se mohli zorientovat. Dnes v noci se nám povedlo ujít 
ještě několik dalších kilometrů a nakonec jsme se utábořili nedaleko města Dolní 
Raková.  

V brožuře jsou místa, která jsme dnes navštívili očíslována: 19 - 21 

 

Obrázek 4 Zřícenina Plavecký hrad 

Den 7 (pondělí 25. 7.)  
Ráno jsme byly donucení vyrazit brzo, protože osídlení bylo až moc blízko. Hned 
dopoledne nás čekalo náročné překročení obrovské silnice připomínající dálnici. 
Červená značka vedla přímo přes ní. Po cestě za ni jsme potkali velice krásnou 
cihlovou kapličku. Opět jsme měli příležitost si rozdělat oheň. Vypadalo to, že začne 
pršet, ale nakonec se obloha projasnila. Spali jsme nedaleko města Dobrá Voda na 
kopci jménem Kopec nedaleko rozcestí Mihalinová.  

V brožuře jsou místa, která jsme dnes navštívili očíslována: 22 - 28 
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Obrázek 5 Kaplička u cesty 

Den 8 (úterý 26. 7.)  
Ráno vyrážíme a přes Dobrou Vodu míříme k cíli naší cesty- městu Brezové pod 
Bradlom. V městě Dobrá Voda opět narážíme na absurdity slovenského červeného 
značení turistické značky, cesta nás totiž vede přes hřbitov. Mimo něj pak míjíme 
starý židovský hřbitov, který je zhruba 500m od města. Zřícenina hradu Dobrá voda 
je opět nádherné zastavení, které navštěvujeme. Dál už pokračuje do Brezové pod 
Bradlom bez obtíží. Jen cestou míjíme několik posekaných smrků s turistickým 
značením, naštěstí nepotřebujeme nikam odbočit, takže nás to neomezuje. 

Dnes se nám podařilo cestu úspěšně dokončit a zdlouhavou cestou přes Bratislavu 
se vydat zpět do Česka.  

V brožuře jsou místa, která jsme dnes navštívili očíslována: 28 – 33 

  



 

Výstupy 
Mým hlavním výstupem je dvojjazy
zhruba 30 míst, které se nacházejí podél trasy. Tato brožura se nachází na 
internetových stránkách: long
verzi. Na těchto stránkách se nacházejí i fotky, 
deník. Brožura má sloužit k
pak upozorňuje na zajímavá zastave
cesty.  

 Dalším mým výrazným výstupem je 
článek do tištěného časopisu 
treking.cz je online verzí tiště
trekingem a vesmírem se zam
kmen je oficiální skautský časopis vycházející zhruba 6x do roka. Je ur
dospívajícím skautům a skautkám, jako motivace, zdroj informací a 
jejich volný čas. 

Článek na webových stránkách treking.cz naleznete zde: 
http://www.treking.cz/regiony/male
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Mým hlavním výstupem je dvojjazyčná brožura (tzv. Zrádný průvodce) s
zhruba 30 míst, které se nacházejí podél trasy. Tato brožura se nachází na 

long-trip6.webnode.cz kde se nachází v české i anglické 
chto stránkách se nacházejí i fotky, které jsem během cesty nafotil a 

Brožura má sloužit k informování turistů o výhodách a nevýhodách cesty, dále 
uje na zajímavá zastavení, jako je hrad, vodní zdroj, nebo jen kapli

Dalším mým výrazným výstupem je článek do online časopisu 
asopisu Roverský kmen (vyjde v jeho 98. vydání)

treking.cz je online verzí tištěného časopisu zabývajícího se turistikou, horami, 
trekingem a vesmírem se zaměřením zejména na Česko a Slovensko. 

je oficiální skautský časopis vycházející zhruba 6x do roka. Je ur
m a skautkám, jako motivace, zdroj informací a 

lánek na webových stránkách treking.cz naleznete zde: 
http://www.treking.cz/regiony/male-karpaty-zajimavosti.htm  

  

 

Obrázek 4  Ukázka mnou vytvořené brožury

vodce) s popisem 
zhruba 30 míst, které se nacházejí podél trasy. Tato brožura se nachází na 

české i anglické 
hem cesty nafotil a 

 o výhodách a nevýhodách cesty, dále 
ní, jako je hrad, vodní zdroj, nebo jen kaplička u 

asopisu treking.cz a 
jeho 98. vydání). Stránka 

abývajícího se turistikou, horami, 
esko a Slovensko. Roverský 

asopis vycházející zhruba 6x do roka. Je určen mladým 
návodů a tipů na 

 

mnou vytvořené brožury 
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Závěr  
Práce předstihla i mé vlastní očekávání. Je vytvořená funkční brožura. Možná jsem 
zapisoval až moc podrobně některá méně významná místa, ale myslím, že se najdou 
lidé, kteří to ocení.  

 Do brožury také přibily dvě velice důležité věcí, které v původním plánu 
nebyly: seznam altánků a seznam Top míst. Myslím, že jsou to velice důležité body, 
které zvyšují hodnotu práce i pro lidi, kteří se nechtějí vydat přímo stopami Zrádného 
průvodce (šéfíka celé brožury). 

 

Poděkování  
Za velkou pomoci při tvorbě práce, účasti na celém projektu a nekonečné dolévání 
kafe chci poděkovat Ester Jančaříkové, bez které by tato práce nemohla v podobném 
rozsahu vzniknout. Dále chci poděkovat mé vedoucí práce, paní učitelce Anežce 
Koutníkové, která mě svým nadšením a podporou neustále posouvá dál.  

 

Zdroje 
Vlastní zkušenost, dále pak: 

sk.e-studanky.eu   

treking.cz 

hiking.sk 

 

V brožuře pak byly využity zdroje z těchto stránek:  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slovensk%C3%BD_r%C3%A1j-
Havrania_skala.jpg 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ostr%C3%BD_Kame%C5%88 

http://www.slovenskehrady.sk/ 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slovakia-Biely_kamen-06.jpg  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ostr%C3%BD_Kame%C5%88  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A1penn%C3%A1_05.jpg  

https://www.flickr.com/photos/peterfenda/2405334025  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C3%A1ruby_vrchol_09.jpg  

 


