
Cyklocesta-Bylnice-Prievidza-Nitra-Pezinok-Břeclav-červen-2014 

Cesty se zúčastnili: Aleš Wenzel, Luděk Dobrovolný, Ivan Straškraba, Zoltán Bagári, Petr Nedoma, Petr Fojtík,              

Libor Holan 

1.den 

Prvním ranním vlakem na Slovensko se vydala první čtveřice, která dorazila do Bylnice počátku cesty. Za pěkného 

slunečného dne jsme přejeli hranici a jeli silnicí k Váhu. Za vesnicí Nemšová jsme polem dojeli k nádraží 

v Trenčianské Teplé, kde jsme se svezli výtahem s koly do podchodu. Výtah řídil Aleš. Z nádraží jsme se vydali polní 

cestou do lázní Trenčianské Teplice. Prošli jsme se po kolonádě a zasedli k turecké kávě před lázeňským domem Sina 

s lázněmi Haman vybudovanými v maurském slohu v r. 1888. V této poklidné atmosféře nás dojel Luděk vyjíždějící ze 

Vsetína později. Po projížďce parkem jsme vyjeli slepou silnicí údolím Tepličky. Nad obcí Omšenie se tyčil Omšenská 

Baba, kuželovitý kopec se skalním vrcholem. Údolí uzavírá obec Dolná Poruba z které jsme museli stoupat pěšky 

prudkým svahem po značce po kuželovitou Homolku. Po levé straně se nám otevřel pohled na jednu z nejhezčích 

slovenských hor Vápeč 955 mnm se skalnatým vrcholem. V sedle pod Homolkou jsme si dali v motorestu polévku 

s pivkem. Po silnici vedoucí z údolí Váhu do údolí Nitry jsme sjeli pár kilometrů a odbočili doleva na polní cestu 

k osadě Durčekovci, z které byl krásný pohled na Strážovské vrchy. Z osady jsme sjeli po polní cestě do údolí a dojeli 

do Lešťan kde jsme si dali po dlouhém sjezdu pivko. Kolem přehrady Nitrianské Rudno jsme zabočili jižním cípem 

Strážovských vrchů k zámku Bojnice. Zámek jsme si obešli a pod ním v zahradní restauraci provedli dovodnění.           

Z Bojnic jsme sjeli do banického města Prievidza, kde jsme měli zajištěný nocleh v levné ubytovně na sídlišti. Večer 

jsme strávili ve středně příjemné sídlištní pizzerii. 

2.den  

Po pohodlné noci jsme si krátce projeli Prievidzi, prohlédli hezký kostel a dali snídani v místní kavárničce. Den byl 

slunečný a vyrazili jsme boční silnicí do města Nováky středisko chemického průmyslu. Kousek za nimi jsme udělali 

první zastávku v obci Zemianské Kostolany na pivko. Při sezení v zahrádce kolem projížděla velká kolona historických 

automobilů. Z obce jsme začali stoupat do pohoří Vtáčnik Bystričianskou dolinou. Stoupání dolinou bylo nepříliš 

prudké a vedlo po lesní cestě. Měli jsme typa z průvodce, že se dá na hřeben vyjet na kole, nicméně žlutá značka, 

kterou jsme museli odbočit v půlce údolí vedla prudkou lesní cestou plnou kamení a spadaných větví. Jízda nebyla 

možná a proto jsme museli 300 m výškových tlačit do sedélka pod skalnatým kopcem Buchlov. Zde jsme povikládali 

s rodinkou na výletě a začali tlačit kola ještě prudším skalnatým kopcem zbylých 200 výškových metrů na Růbaný 

vrch vysoký 1 097 mnm. Stoupání bylo velmi únavné a každý z chlapců dostal za odměnu štamprli slivovice. Klesání 

hřebenem na jih bylo taky velmi dlouhé a pro ruce jedinců bez vidlice namahavé. Pohoří je porostlé hustými 

bukovými lesy a není na něm mnoho vyhlídkových míst. Z lesů jsme vyjeli do horské vesničky Velké Pole kde jsme se 

občerstvili ve zdejší hospůdce. Z vesničky jsme ještě stoupali po silnicí do osady Penhýbel, kde jsme odbočili na lesní 

cestu, kterou jsme dojeli zvlněným terénem do další horské vesničky Malá Lehota z níž jsme již definitivně začali 

klesat na jih. Dlouhým údolím jsme sjeli do Topolčianek se zámkem kde pobýval často T.G.Masaryk. Kousek dál  ve 

Zlatých Moravcích jsme si dali večeři a poté částečně po hlavní silnici dojeli do cíle etapy v Kolíňanech založených 

v roce 1113, kde jsme měli sraz s Fofem a Liborem. Jedná se o vinařskou obec, ale Fof s Liborem žádný vhodný 

sklípek na posezení nenašli a tak jsme strávili večer povalováním na ubytovně. 

3.den                   

Již za horkého rána jsme vyrazili do nejstaršího slovenského města Nitry založeného stejně jako Řím na 7 pahorcích. 

Nejstarší nálezy jsou už ze 6 000 př.n.l. dále pak zde žili Keltové ve 4 st.n.l. a v 5 století sem přišli Slované, v 7 století 

zde bylo centrum Sámovy říše, v 9 století Pribinovo knížectví, který zde vybudoval první křesťanský chrám. V r.863 do 

Nitry přišli Cyril a Metoděj které pozval nitranský kníže Velkomoravský a biskup Svatopluk. Na zdejší pěší zóně jsme 

si dali teplé nápoje se zákusky. Poté jsme vyjeli 80 m stoupáním na vrchol kalvárie s kříži a kapličkou, kde se otvírá 

nádherný výhled na Nitru i okolí. Po složitějším motáním se nám podařilo vymotat z města a vyrazit boční silnicía 

vyrazit boční silnicía vyrazit boční silnicí k obci Jarok od níž jsme pokračovali 4 km polní vložkou do obce Močenok, 

kde jsme si dali pivní přestávku. Po výjezdu se peleton roztrhal tak, že se setkal až večer….Libor, Ned a Luděk 

rozvážně dojeli přes Galantu na Senec a Ivan, Aleš, Zolo a Fof v zajetí své obrovské rychlosti zabočili v Galantě místo 

na Sládkovičovo do Seredi. Zde nasedli na vlak, ale místo na Trnavu se vydali špatným směrem nazpět na Galantu. 

Tam museli vystoupit a jet nazpět přes Trnavu do Pezinoku. Tam jsme si zajeli na místní tenisové dvorce, abychom 



shlédli finále tenisového Roland Garros mezi Djokovičem a Nadalem….vyhrál Nadal. Po přenosu jsme dojeli do 

Slovenského Grobu na nocleh. Slovenský Grób ma chorvatskou menšinu, která se zde přistěhovala před 3 stoletími 

(stejně jako do sousedního Chorvatského Gróbu) a je vyhlášená mnoha restauracemi, kde se peče husacina. Tu jsme 

si samozřejmě museli také dát na večeři s lokšemi. Někteří zapíjeli pivem Corgoň (udatný kovář z Nitry, který házel 

na Turky balvany) a někteří výborné červené z Pezinoku. Po večeři nebylo některým cyklistům z tučné stravy nejlépe. 

4.den 

Poslední den byl zase horký. Přes Pezinok jsme začali stoupat kolem vinic na hřeben Malých Karpat. Stoupání 

v horkém ránu nebylo nic moc a proto sedlo nazývané Pezinská Baba s motorestem nám přišlo vhod. Po doplnění 

tekutin jsme dlouhým sjezdem sjeli do obce Pernek z které jsme borovicovými lesy s vojenským prostorem dorazili 

do Malacek centra Zahorie. V místní reštauračke jsme dali pivko a pokračovali po hlavní silnici do obce Velké Leváre 

kde jsme si dali oběd.V obci jsou chráněné domy s velkými střechami, které zde postavili Habáni(náboženská skupina 

novokřtěnců kteří byli vyhnáni v 16 století z Německa a byla známa především osobitou keramikou). Za obcí se 

nachází rekreační středisko Rudava se štěrkovým jezerem v kterém jsme se příjemně osvěžili a nafotili několik 

erotických fotografií. V Malých Levárech jsme dokoupili tekutiny a vydali se nádhernou cyklostezkou nedaleko řeky 

Moravy na sever. Za velkého horka jsme dojeli k soutoku Moravy a Dyje, které je hranicí Slovenska, Čech a Rakouska 

a je zde památník obětem zastřeleným při ilegálním přechodu hranic. U vesnice Brodské jsme překročili do Čech. 

Ihned za řekou jsme odbočili do lužních lesů směrem k archeologické lokalitě Pohansko. Část výpravy tam dojela 

nejbližší trasou a část méně zavodněná po silnici. Pohansko je archeologická lokalita s vykopávkami z 6-10 století. 

V roce 1811 zde byl postaven empírový zámeček u kterého si dali chlapci poslední pivko. Z Břeclavského nádraží 

odjeli domů….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vlak projíždějící Valašskou Polankou 6,35 hod…..Chlapci pijí na šťastnou cestu slivoviční nápoj….. 

  

To víte že si dáme pozor na hranici, ale za hranicí už nemusíme, protože jsme v bezpečné zemi….. 

 



Čí to chlapci čí to byli, co v tom našem šenku pili, od Váhu od Váhu. od Váhu…..ano most přes Váh 

 

Boční přítok Tepličky projel Aleš bravurně….. 

 



Pánové jak Vám chutná turecká káva před tureckými lázněmi?....... Trenčianské Teplice…… 

 

Homole homolkovitého tvaru, která se samozřejmě jmenuje Homolka se zjevila v celé své kráse….. 

 



Zolo odhodil kolo, boty i oblečení, aby mohl vyfotit jednu z nejkrásnějších slovenských hor Vápeč 955 mnm……  

 

Pohled do údolí Tepličky, kterým jsme přijeli….v dáli Bílé Karpaty v Čehůnsku….. 

 



Sedlo pod Homolkou….myslíte že směnný obchod kolo vpravo za motorku byl výhodný?…..čas ukáže….. 

 

Strážovské vrchy s nejvyšší horou Strážov 1213 mnm……sedlo u osady Durčekovci…… 

 



Přehrada Nitranské Rudno……kam ta chudák voda jen padá….. 

 

Blížíme se k Bojnicím…..v dáli pohoří Vtáčník místo zítřejšího hororu…..  

 



Zámek Bojnice…..rodiště Mirky 

Federerové Vavrinecové…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme mnoho baníkom z Hornonitrianských baní Prievidza a.s. za bohovský noclah….. 

 



Tři staří rutinéři při snídani míchaji, nalévají a zase míchají(a někteří stačí i mobilovat)……Prievidza by morning….. 

 

Chlapci plni ranního optimismu mezi Prievidzí a Nováky…….v dáli Bojnický zámek…… 

 



Nížinné pleso                       

před Nováky                   

s travertýnovým bílým 

splazem směřujícím 

k chaluhám nevzniklo 

ledovcovou činností nýbrž 

lidskou rukou….                        

 

 

Než pomalý Ivan zmáčkl spoušť, přehlídka veteránů byla pryč……Zemianské Kostolany……. 

 



Stále ještě pohoda v mírném stoupání v Bystričianské dolině…….. 

 

Ivan je zděšen co Ned vidí….Jsme 628 mnm a čeká nás 500 m stoupání nikým neprostoupeného bukového pralesa 

 



Potok Bystrica je celoročně chladný, což nám v tomto horkém dni vyhovuje….Ivane soustřeď se ať neuklouzneš…. 

 

Ned osaměl při namáhavé stoupací práci…… 

 



Řeč těl chlapců přesně vypovídá o jejich vyčerpanosti…..pohled do Bystričianskej doliny….opravdu jsme tudy jeli…. 

 

Každý používá jinou techniku…..někdo tlačí, někdo nese a někdo čeká na vrtulník….. 

 



Konec cesty zarůbané na Růbaném vrchu 1097 mnm Luděk provádí identifikaci místa…..  

 

Chlapci už učesaní, umytí a upravení na vrcholovém foto…..Růbaný vrch….. 

 



Nede podívej se jak ta mládež na těch koních pěkně sedí a podívej se na sebe….sjezd jižním úbočím Vtáčníku….. 

 

Konečně civilizace….Velké Pole na dohled….nepodcenit sjezd….ještě nejsme dole…..v dáli Pohronský Inovec…. 

 



Velké Pole 509 mnm….chlapci máme to za sebou….čekají nás jen dvě krátká stoupání….. 

 

Penhýbel 635 mnm……začátek zelené cyklotrasy do Malé Lehoty…..Ned si čte o medvědu hnědém…..chce to odvahu 

 



Nad Malou Lehotou….definivně vjíždíme na asfalt….a teď jen klesání….Zolo nás lokalizoval:GPS57816425745….. 

 

Setkání s Kyklopem v Kolíňanech…..sestavu doplnili Fof s Liborem, kteří přijeli z Piešťan….. 

 



Ráno před ubytovnou v Kolíňanech….kompletní sestava připravena bojovat s horkem…… 

 

Vyjíždíme z Kolíňan…..před námi Zobor nad Nitrou 587 mnm…..technika šlapáni se už usadila… 

 



Ty Luďku já jsem z té mapy Jelen, byl bys tak hodný a poradil mi?…..kávička na nitranské promenádě…… 

 

Kalvárie nad Nitrou…… 

 



Pohled z Kalvárie na Nitru….za městem se zdvíhá pohoří Tríbeč…..vpravo v dáli Pohronský Inovec…. 

 

Za obcí Jarok…..v dáli Zobor…..pánové si zde zalezli do stínku a trhali třešničky bohužel ne z dortu….. 

 



Z obce Jarok jsme jeli 4 km touhle polní cestou…..úrodná Podunajská nížina začíná a horko pokračuje….. 

 

Časovka mezi Galantou a Seredí….místo na západ jedeme na sever…..asi si myslíme že tak unikneme horku……  

 



Ivan krátce po prodělaném úžehu ukazuje, jak jsme se projížděli vlakem Sereď-Galanta a nazpět….den plný chyb….. 

 

Slovenský Grób…..obec s 28 hospodami s husacinou….jídlo pro Zola či Luďka? Nemůžu to přesně poznat…..  

 



Parta vinařů…… 

 

A parta pivařů….

 



Zaplatili jsme clo a můžeme začít stoupat přes Malé Karpaty…… 

 

Pezinská baba……vrchol Malých Karpat…….10 karátový Zlatý bažant na stole….. 

 



Habánské domy ve Velkých Levárech…..domy si zde stavěli protestanští uprchlíci z Německa v 17 století….. 

 

Jezero u Malých Levár…..Leonardo da Vinci by tedy měl co tesat při pohledu na tyto sošná těla….. 

 



Záhorská nížina…za Malými Leváry…...báječná cyklostezka……co říkáš Aleši?.... 

 

Soutok Dyje a Moravy…..vlevo Rakousko, vzadu Česko a my i nohy na Slovensku ještě…… 

 



Obora pod Lanžhotem…….kdo nejlépe fotí čápy z naší party?...... 

 

Pohansko u Břeclavi…… 

 



Konec cesty Břeclav…… 

 

Ogaři jedem dom…… 

 



Cyklocesta-Bylnice-Prievidza-Nitra-
Pezinok-Břeclav-červen-2013           

    Km 
km 
celkem 

do kopce 
m z kopce m poznámka 

1 den             

Bylnice Trenčianské Teplice 28 28 150 150 
po silnici+lesní 
cesta 

Trenčianské Teplice Dolná Poruba 12 40 250 50 po silnici 

Dolná Poruba Homolka 3 43 300 0 lesní pěšina 

Homolka Durčekovci 5 48 100 200 
po silnici+lesní 
cesta 

Durčekovci Nitrianské Rudno 20 68 100 450 
po silnici+lesní 
cesta 

Nitrianské Rudno Prievidza 16 84 100 100 po silnici 

2 den     84 1000 950   

Prievidza Zemianské Kostolany 19 19 100 100 po silnici 

Zemianské Kostolany Rúbaný vrch 14 33 900 50 lesní cesta+pěšina 

Rúbaný vrch Velké Pole 10 43 100 700 lesní cesta+pěšina 

Velké Pole Malá Lehota 12 55 300 200 lesní cesta+ silnice 

Malá Lehota Zlaté Moravce 25 80 100 500 po silnici 

Zlaté Moravce Kolíňany 16 96 200 150 po silnici 

3 den     96 1700 1700   

Kolíňany Nitra 15 15 100 150 po silnici 

Nitra Jarok 14 29 150 150 po silnici 

Jarok Šala 19 48 50 50 po silnici + polem 

Šala Sereď 20 68 0 0 po silnici 

Sereď Pezinok   68     vlak 

Pezinok Slovenský Grób 7 75 0 0 po silnici 

4 den     75 300 350   

Slovenský Grób Pezinská Baba 20 20 450 50 po silnici 

Pezinská Baba Malacky 20 40 100 500 po silnici 

Malacky Velké Leváre 8 48 0 0 po silnici 

Velké Leváre soutok Dyje a Moravy 18 66 0 0 cyklostezka 

soutok Dyje a Moravy hranice ČR-Slovensko 10 76 0 0 cyklostezka 

hranice ČR-Slovensko zámek Pohansko 15 91 0 0 cyklostezka 

zámek Pohansko Břeclav 5 96 0 0 cyklostezka 

      96 550 550   

    celkem 351 3550 3550   

 

 

 

 

 

 

 

 


