
 
CYKLOTURISTIKA 

Spoznávanie Bratislavy a okolia 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 
 

1.) Dátum vykonania: podľa aktuálneho plánu CTK 
Lešťan 

Začiatok akcie:  Bratislava-Vinohrady od 13:00 
hod. 

Ukončenie akcie: Bratislava-Vinohrady do 08:00 
hod. 

 
2.) Vedúci akcie, odborné 
a zdravotnícke zabezpečenie:  MVDr. Michal Ondovčík  
 
3.) K zabezpečeniu plynulého priebehu cykloturistickej akcie je potrebné, 
aby si každý účastník priniesol so sebou nasledovný materiál: 
Výstroj: 
- cyklistický odev a obuv podľa ročného obdobia, pokrývka hlavy, prilba, 

okuliare, 
- náhradný odev (spodná bielizeň, pyžamo, ponožky, náhradný 

cyklistický odev), 
- pláštenka do dažďa, vode-odolný povlak na cyklistické tretry, 
- osobné hygienické potreby, 
- obal na vodu min. 1 l. 
Výzbroj: 
- cyklistický batoh (taška na bicykel) na prenos materiálu, 
- minimálne jedna náhradná duša, 
- lepenie na defekty,  
- pumpa na nafukovanie kolies, 
- montážne kľúče a náhradné súčiastky, 
- nôž, 
- potraviny. 
 
4.) Logistické zabezpečenie: 
- ubytovanie – naplánoval CTK Lešťan v Bratislave a Senci. Platbu za 
ubytovanie uhradí každý účastník akcie.  
- stravovanie – si zabezpečí každý účastník akcie. 
 
5.) Súčasťou týchto organizačných pokynov je informačný materiál. 
 
U účastníkov cykloturistickej akcie sa predpokladá dobrý zdravotný stav. 
Ďalšie organizačné pokyny budú vydané pri zahájení cykloturistickej akcie. 
 

       MVDr. Michal Ondovčík 

 
 

https://potulky.eu/
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INFORMAČNÝ MATERIÁL 
PROGRAM 

DÁTUM ČAS ČINNOSŤ POZNÁMKA 

PRVÝ 

DEŇ 
 
  

 

CESTA vlakom do stanice 
Bratislava-Vinohrady 
PRESUN bicyklom do ubytovne 
OBHLIADKA bicyklom blízkeho 
okolia mesta Bratislava 

- Rača-Pekná cesta, 
- Kamzík-Koliba, 
- Železná studnička, 
- Červený most-Kramáre, 
- centrum mesta-pešia zóna 

DRUHÝ 
DEŇ 

 
 

 
 
 
 
 

   

PRESUN bicyklom do Senca po 
trase presunu mapa - kliknúť na 
link VYPADNI 
 
UBYTOVANIE v Senci 
 
 
 
 
 
  

- Vajanské nábrežie 
- zákutia mŕtvych ramien Dunaja 
- prehliadka hradu Devín 
- múzeum kultúry Chorvátov 
v Devínskej Novej Vsi 
- kaštieľ v Stupave 
- hrad Pajštún 
- pútnické miesto Mariánka 
- Dračí hrádok, 
- hrad Biely Kameň pri Svätom Jure 
- kaštieľ v Svätom Jure 

TRETÍ 
DEŇ 

 

 
 
   

PRESUN bicyklom do Bratislavy po 
trase presunu mapa – kliknúť na 
link VYPADNI 
 
UBYTOVANIE v Bratislave 

- hrad Čeklis Bernolákovo 
- hradné teleso Gabčíkovo 
- mesto Gabčíkovo 
- Šulianské jazero 
- kaštieľ v Rusovciach 
- BA-Petržalka-Draždiak 

ŠTVRTÝ 
DEŇ 

  

PRESUN bicyklom na ˇŽS BA-
Vinohrady, 
CESTA vlakom domov  

https://potulky.eu/
http://www.vypadni.sk/sk/Routes/Detail/1095
http://www.vypadni.sk/sk/Routes/Detail/1095
http://www.vypadni.sk/sk/Routes/Detail/1095
http://www.vypadni.sk/sk/Routes/Detail/1095
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Hrad Devín 
Devín (-normovaný názov od roku 1990)[3] alebo Devínsky hrad (-toto bol aj 
normovaný názov v rokoch 1981-1990)[3] sú zrúcaniny gotického, neskôr 
slohovo prestavovaného hradu, vypínajúce sa majestátne nad 
rovnomennou obcou, mestskou časťou Bratislavy (okres Bratislava IV). 
Zaberajú takmer celé temeno hradnej skaly nad sútokom Dunaja a Moravy. 

Hrad má jedny z najpohnutejších, ale aj najbohatších dejín spomedzi 
hradných sídel na Slovensku. S existenciou niekdajšieho hradiska sa spája 
prítomnosť keltského a neskôr rímskeho etnika na území Slovenska. Hrad 
bol svedkom slávy aj pádu Veľkej Moravy, prvého štátneho 
útvaru slovanských predkov na Slovensku, a bol dôležitou súčasťou sústavy 
pohraničných pevností Uhorského kráľovstva. Spolu s 
neďalekým Bratislavským hradom tvorí dvojicu významných reprezentantov 
slovenskej národnej histórie. 

Význam hradu našiel odozvu aj v početných umeleckých dielach. 

Kaštieľ v Stupave 
Rozľahlý kaštieľ nachádzajúci sa na okraji parku v historickom centre 
Stupavy predstavuje výstavnú rezidenciu niekdajšej vysokej uhorskej 
šľachty, postavenú na mieste starého stupavského vodného hradu. Ako 
mnohé iné kaštiele, i tento bol veľa ráz prestavaný, vždy podľa najnovšieho 
architektonického štýlu. Azda najvýznamnejšou bola prestavba posledných 
šľachtických majiteľov Károlyiovcov, ktorá sa niesla v duchu romantizmu s 
rokokovými prvkami. Romantický pôvab stavby však narušil veľký požiar v 
polovici 20. storočia a následná rekonštrukcia, ktorá pozmenila vzhľad 
budovy. Pôvodná historická architektúra kaštieľa sa zachovala iba v 
niektorých častiach. Dnes stupavský kaštieľ funguje ako domov dôchodcov a 
nie je sprístupnený verejnosti. Rozsiahly kaštieľsky park s jazierkom a 
krásnou pagaštanovou alejou je však voľne prístupný a predstavuje ideálne 
miesto na oddych a rekreáciu. Z parku vychádza turistická trasa do Karpát a 
na hrad Pajštún. 

Hrad Pajštún 
Pajštún (-normovaný názov; iné názvy: Pajštúnsky 
hrad, Borinka, Stupavský kameň, Kvetov)[1] je zrúcanina hradu 
na západnom Slovensku pri obci Borinka, v katastrálnom území 
mesta Stupava. 
Pajštún patril do sústavy pohraničných hradov, ktoré v Malých 
Karpatoch preberali od 13. storočia funkciu ochrany severozápadných 
hraníc uhorského štátu. Začiatky kráľovského hradu siahajú do 2. 
polovice 13. storočia. Doložený je v r. 1273. Najstarší majitelia mali spoločné 
panstvo so Stupavou, kam sa neskôr aj vrátili. Od 14. 
storočia patril grófom zo Svätého Jura a Pezinka nepretržite až do r. 1526, 
keď rod vymrel a majetky sa dostali do rúk Serédyovcov a neskôr Salmovcov. 

https://potulky.eu/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dev%C3%ADn_(hrad)#cite_note-X-3
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dev%C3%ADn_(hrad)#cite_note-X-3
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gotika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hrad
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava_%E2%80%93_mestsk%C3%A1_%C4%8Das%C5%A5_Dev%C3%ADn
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Okres_Bratislava_IV
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dev%C3%ADnska_hradn%C3%A1_skala
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dunaj
https://sk.wikipedia.org/wiki/Morava_(rieka)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kelti
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rimania_(starovek%C3%BD_n%C3%A1rod)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%A1_Morava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovania
https://sk.wikipedia.org/wiki/Uhorsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislavsk%C3%BD_hrad
https://sk.wikipedia.org/wiki/Paj%C5%A1t%C3%BAn#cite_note-1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%A9_Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Borinka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stupava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hrad
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9_Karpaty
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9_Karpaty
https://sk.wikipedia.org/wiki/13._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/Uhorsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hrad
https://sk.wikipedia.org/wiki/13._storo%C4%8Die
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V r. 1592 až 1867 patril Pálfiovcom, neskôr Károliovcom. Hrad vyhorel v 
polovici 18. storočia, čiastočne ho opravili a naďalej používali. Od roku 1809, 
keď ho demolovali napoleonské vojská, leží v ruinách. 

Dračí hrádok 
Dračí hrádok (iné názvy: Dračí hrad, Hadí zámok, Hadí hrad) je 
zrúcanina hrádku na výraznom ostrohu vrchu Úboč nad 
údolím Stupavského (Borinského) potoka, v nadmorskej výške 370 m n. m., 
2 km východne od obce Borinka v najjužnejšej časti pohoria Malé Karpaty. 
Hrádok bol s najväčšou pravdepodobnosťou postavený na základe kráľovskej 
iniciatívy v 13. storočí, keď sa majiteľmi dovtedajšieho kráľovského hradu 
na Pajštúne stali grófi zo Svätého Jura a Pezinka. Kráľovský pôvod tiež 
naznačuje podobnosť veže na Dračom hrádku s vežami na iných kráľovských 
hradoch (Plavecký hrad 10,2x10,2 m, Beckovský hrad 9,5x9,5 m). Michal 
Slivka a Miroslav Plaček stotožňujú Dračí hrádok s objektom Drach-kugel-
schols z Meyerovej rytiny z roku 1563, na ktorej je zachytená korunovácia 
cisára Maximiliána II. v Bratislave. Rytina sa nachádza v Mestskej galérii 
v Bratislave. Tento predpoklad však odmieta Andrej Fiala (1972) a 
tiež Zdeněk Farkaš (1993). 

Hrad Biely Kameň 
Biely Kameň (-normovaný názov[1]; v rokoch 1982-1990 bol normovaný 
názov Biely kameň; iné názvy: Svätojurský hrad, Neštyšský zámok) sú 
zrúcaniny gotického hradu nachádzajúce sa na zalesnenom návrší nad 
mestom Svätý Jur v okrese Pezinok v Bratislavskom kraji. 

Hrad Biely Kameň nad Svätým Jurom vo funkcii opevneného sídla nahradil 
staršie hradisko situované na opačnej strane údolia. Toto hradisko vzniklo v 
9. storočí a svoju funkciu plnilo aj v ďalšom období. V roku 1209 získal 
územie Svätého Jura rod Huntovcov-Poznanovcov, ktorý si za svoje sídlo 
zvolil pôvodnú pevnosť nad hradiskom Neštich. 

V polovici 13. storočia prestal byť rozľahlý areál hradiska vhodnou 
rezidenciou rodu, ktorý začal používať predikát „zo Svätého Jura“. Rodina 
svätojurských grófov, ktorá sa neskoršie v dôsledku vznikajúcich 
majetkových sporov rozdelila na dve vetvy - svätojurskú a pezinskú, dala 
preto na opačnej strane údolia vystavať nový kamenný hrad. Ako vhodné 
miesto vybrali okraj vyvýšeného úbočia strmo klesajúce do údolia. 

Novopostavený hrad sa prvý raz spomína v roku 1271 v súvislosti s nájazdmi 
českého kráľa Přemysla Otakara II. do uhorského pohraničia, a potom v 
roku 1295. V majetku rodu svätojurských zostal až do ich vymretia v roku 
1526. Neskôr sa stal majetkom ďalšieho veľmožského rodu Zápoľských. V 
17. storočí Svätý Jur získal Štefan Ilešházy, ktorý v mestečku pod hradom 
postavil renesančný kaštieľ. Zánik hradu sa predpokladá v roku 1663 v 
súvislosti s tureckým vyplienením Svätého Jura, ale nie je vylúčené ani jeho 
skoršie opustenie už na sklonku stredoveku. 
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Kaštieľ vo Svätom Jure 
Jednou z najkrajších kultúrnych pamiatok historického kráľovského mesta 
Svätý Jur je romantický renesančný kaštieľ rodu Pálffyovcov z prelomu 16. a 
17. storočia. Kaštieľ bol postavený ako luxusná šľachtická rezidencia pre 
miestnych potentátov, ktorým už prestali vyhovovať chladné múry ich 
pôvodného sídla, hradu Biely Kameň. Neskôr však slúžil i iným účelom, 
nachádzala sa tu väznica, stajne, mäsiareň, pálenica či výrobňa vína. Kaštieľ 
je národnou kultúrnou pamiatkou. 

Hrad Čeklíš 
Prvá písomná zmienka o obci Čeklís (od r. 1948 Bernolákovo) je z r. 1209. 
Hrad postavili členovia rodu Hunt-Poznan, písali sa s prídomkom - z Čeklísa. 
Históriu lokality poodhaľuje archeologický výskum od r. 2010. Hrad postavili 
na vyvýšenine 30 m nad okolitou krajinou. Podložie tvorí spraš, čo 
komplikovalo stavbu múrov. Stavitelia použili odľahčovacie oblúky. Vnútorný 
hrad mal rozmery cca 30 x 15 m, múry boli široké 1,8 m. Okolo múrov viedla 
strmá priekopa široká 8 m a hlboká 5 m. Hrad zanikol na konci 15. st. a 
jeho múry boli z väčšej časti rozobrané. 
 
Začiatkom 20. storočia tu postavili vodáreň štylizovanú v tvare hradnej veže. 
 
Z Hradného návršia sú pekné výhľady na Bratislavu a Malé Karpaty. Pre 
romantikov je najlepšie prísť pred západom Slnka. 
 
Pri návšteve lokality je vhodné pozrieť si susedné pamiatky - kostol sv. 
Štefana kráľa, ktorý má románske základy a barokový kaštieľ, ktorý dal 
postaviť Jozef Esterházy na začiatku 18. storočia. 

https://potulky.eu/

