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jedinečné, bizarné, rozmanité, ma-
júce vlastný príbeh či osobitého 
ducha... Atraktívnosť a príťažlivosť 
majú za normálnych poveternost-
ných podmienok, avšak denné či se-
zónne modifikácie osvietenia a fa-
rebnosti pozorovanej krajiny sú tiež 
potešujúcou pridanou hodnotou.

Pri tvorbe koncepcie knihy sme 
zavrhli model katalógu vybraných 
vyhliadok. Radšej sme zvolili ich 
zakomponovanie do výletných trás. 
Z päťdesiatky výletov za vyhliad-
kami je 39 skôr pre peších turistov 
(hoci viaceré z nich, okrem vysoko-
horských, by zdolali aj zdatnejší hor-
skí cyklisti)  a 11 odporúčame absol-
vovať na bicykli. Vybrané vyhliadky 
zväčša prezentujú prírodnú kraji-
nu Slovenska, do ktorej nevtieravo 
a harmonicky vstúpil človek v podo-
be hradov, kaplniek, kalvárií, tech-
nických pamiatok a stavieb ľudo-
vej architektúry. Výber trás odráža 
mimoriadnu pestrosť a rozmanitosť 
krajinných typov vyskytujúcich sa 
na Slovensku v nesmierne koncen-
trovanej a diverzifikovanej podobe. 

Milí čitatelia,
príjemným spestrením potuliek 

po krajine bývajú pekné vyhliadky. 
Na radosť túlajúcich sa obdivova-
teľov prírodných i kultúrnych krás 
je ich na Slovensku mnoho. Zväč-
ša kopcovitá krajina je poskladaná 
z pahorkov, kopcov, vrchov, hrebe-
ňov a zo štítov, na ktorých nám les 
ani iná prekážka nebránia rozhliad-
nuť sa navôkol a pokochať sa blízky-
mi aj vzdialenými horizontmi. Z ti-
sícok miest s výhľadom sme vybrali 
vyše dvesto najkrajších predstavu-
júcich najpôsobivejšie a najfotoge-
nickejšie scenérie na Slovensku.

Čo rozhodovalo o ich výbere? 
Dalo by sa očakávať, že najdôleži-
tejším parametrom vyhliadky je 
vizuálny rozsah výhľadu. Uvidieť 
zo Zobora Alpy či zo Silickej plani-
ny Tatry je síce ohromujúci úkaz, 
ale, pravdupovediac, je zriedkavý. 
Pri výbere vyhliadok treba siahnuť 
po iných vlastnostiach, ktorými nás 
obdaria oveľa častejšie. Naše mies-
ta s výhľadom predstavujú záku-
tia a scenérie, ktoré sú nevšedné, 
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Na navrhovaných výletoch vstúpi-
me do vysokohorského prostredia 
najvyšších pohorí, bizarnej kraji-
ny bradlového pásma a dávno vy-
hasnutých vulkánov. Svoje miesto 
tu má aj často zaznávaná, pritom 
však prekvapujúco atraktívna tzv. 

kotlinová turistika. Nečakané je aj 
to, že za vyhliadkami sa dá vybrať aj 
v nížinnej krajine Slovenska.

A tak hor' sa na cestu za vyhliad-
kami, z ktorých pohľad poteší srdce 
každého z nás!

Ján Lacika
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Aj keï vyhliadky zo západných a z juhozápadných svahov Devínskej Kobyly 
smerujú do susedného Rakúska, právom sa považujú za najkrajšie slovenské 
vyhliadky. Turistov obdarúvajú udivujúcimi poh¾admi na bizarné pieskové steny 
Sandbergu èi oèarujúcu siluetu devínskeho hradného brala.

1

Pod Sandbergom

Hrad Devín zo Sandbergu

Devínska Kobyla
Z vrcholu Devínskej Kobyly 

sa žiaden turista nerozhliadne do 
okolia, pretože dobrým výhľadom 
z najvyššieho miesta na území Bra-
tislavy bráni les. Kým tam neposta-
via rozhľadňu, za vyhliadkami sa 
treba vydať na západné a juhozá-
padné svahy, ktoré sa strmo zvažu-
jú ku korytám Moravy a Dunaja te-
čúcim o vyše 300 výškových metrov 
nižšie. Zákonom chránenou lesoste-
pou striedajúcou sa s teplomilným 
lesom vedú značkované turistické 
chodníky a náučný chodník s via-
cerými vyhliadkami s pozoruhod-
nou estetickou kvalitou.

Na Sandberg
Na peší výlet, ktorý zvládnu 

aj menej zdatní turisti, vyrazíme 
z bratislavskej mestskej časti De-
vínska Nová Ves. Po modrej turis-
tickej značke vystúpime hore ulicou 
Slovinec k poslednému domu. Kú-
sok nad ním na nás v spodnej čas-
ti Sandbergu (1) čaká krásna vy-
hliadka. K dolnej vyhliadke treba 
odbočiť doprava na chodník obtá-
čajúci sa okolo vodárne. Z chodní-
ka sa otvára pozoruhodná panorá-
ma s dožlta sfarbenými pieskovými 
útvarmi, ktoré skrývajú vzácne pale-
ontologické poklady – fosílie rastlín 
a živočíchov obývajúcich pobrežie 

Malé Karpaty

Devínske 
vyhliadky
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Za hornou vyhliadkou (2) 
treba vystúpiť nad žltú stenu Sand- 
bergu po žlto značkovanom chod-
níku obchádzajúcom pieskovisko 
z ľavej strany. Výhľad z hornej hra-
ny lomovej steny má ešte veľkole-
pejšie rozmery a kvality ako výhľad 
od vodárne. Za priaznivého poča-
sia sa na západnom horizonte dajú 
rozpoznať výškové stavby Viedne 
a vzdialené končiare rakúskych 
Álp. Smerom na juh v úžasnej pa-
noráme ako magnet oko turistu pri-
ťahuje rieka Morava a silueta hra-
du Devín, ku ktorému sa postupne 
priblížime.

treťohorného mora. Obídením ná-
vršia, na ktorom kedysi stálo veľ-
komoravské hradisko, sa nám po-
stupne predstavia vyhliadkové 
bonbóniky. Pod skalným útvarom 
sa trbliece hladina pohraničnej 
rieky Morava. Za ňou sa dá dobre 
rozpoznať noblesná architektúra 
dolnorakúskeho zámku Schlosshof, 
viac vpravo vidieť Cyklomost slo-
body umožňujúci pohodlný prístup 
k zámku z Devínskej Novej Vsi pešo 
alebo na bicykli. Prehliadkové defilé 
ukončuje krásna panoráma južnej 
časti Záhoria siahajúceho vľavo až 
po svahy Malých Karpát.

BraunsbergHundsheimer Bg.Dunaj

Rieka Morava zo západného svahu Devínskej Kobyly

Kostol  
sv. Kríža

Devín z juhozápadného svahu Devínskej Kobyly
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vyhliadka z terasy pri hradnej stud-
ni. Jej ozdobou je pôvabná Panenská 
veža týčiaca sa nad sútokom Dunaja 
s Moravou. Za treťou vyhliadkou 
treba zájsť k veľkomoravským pa-
miatkam. Z terasy dolného hradu sa 
ponúka impozantný výhľad do De-
vínskej brány, cez ktorú si mohutný 
Dunaj našiel cestu cez Malé Karpaty 
do Podunajskej nížiny.

K hradu Devín
Chodník pretína rozložitý západ-

ný svah Devínskej Kobyly. Za ka-
meňolomom nasleduje krátky lesný 
úsek, ktorý sa končí na lúke s vy-
hliadkou (3). Z lúčneho svahu sa 
otvára úchvatná devínska panorá-
ma s hradným bralom, niekdajším 
zemepanským mestečkom Devín, 
dunajským korytom a krajinný-
mi dominantami okolo rakúskeho 
mestečka Hainburg. Modro značko-
vaný chodník zostupuje do Devína. 
Oplatí sa však strmou lúkou vystú-
piť o niečo vyššie na červeno znač-
kovaný chodník s ešte famóznejším 
výhľadom.

Za poslednou vyhliadkou tre-
ba vstúpiť do areálu hradu Devín 
(4). Starodávny hrad ponúka nie-
koľko vyhliadok, pričom každá má 
inú kvalitu. Najkrajšia z nich bude 
k dispozícii po opätovnom sprístup-
není citadely na najvyššom mieste 
hradného brala. K pekným patrí aj 

1Malé Karpaty

hrad 
Devín

most pri  
Bad-Deutsch Altenburgu

Odporúčame
Výlet na Devínsku Kobylu možno absolvovať v každom ročnom období, 
avšak najzaujímavejší je na jar, keď je umocnený kvitnúcim kobercom 
lúčnych kvetov. Ozdobou národnej prírodnej rezervácie je žlto kvitnúci 
hlaváčik jarný. Najlepšie svetlo na fotografovanie najkrajších panorám 
je ráno a podvečer, keď na devínske hradné bralo dopadajú slnečné 
lúče z bočných strán, cez deň je hrad presne oproti slnku. Auto možno 
nechať doma, štart a cieľ je komfortne dostupný mestskou hromadnou 
dopravou, pešo alebo na bicykli.

4
3

21
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Záhorská strana Malých Karpát pomerne ostro vystupuje nad Borskú nížinu, 
a preto okrajové vrchy pohoria poskytujú krásne vyhliadky na roz¾ahlú nížinnú 
krajinu v najzápadnejšej èasti Slovenska (pravda, ak nie sú zalesnené). Miesta 
s ïalekým výh¾adom nájdeme na nenároènej pešej turistickej trase najmä medzi 
dvoma záhorskými dedinami s prívlastkom „plavecký“.

2

Plavecké predhorie
Severozápadný okraj Pezinských 

Karpát vytvára Plavecké predhorie. 
Tvorí ho úzky nesúvislý pás vrchov 
vklinený medzi Borskú nížinu a Bu-
kovskú brázdu (pozdĺžnu vnútro-
horskú depresiu). V jej strede leží 
obec Buková a rovnomenná vodná 
nádrž. Okrem vyhliadok je Plavec-
ké predhorie turisticky príťažlivé aj 
vďaka historickým a archeologic-
kým pamiatkam a krasovým útva-
rom v oblasti Plaveckého krasu.

K Plaveckému hradu
Východiskom pešieho výletu 

za vyhliadkami Plaveckého pred-
horia je Plavecké Podhradie. Zo 

Malé Karpaty

záhorskej obce so zachovaným re-
nesančným kaštieľom (verejnosti 
neprístupný) vystúpime po modro 
značkovanej turistickej trase, ktorá 
je zároveň aj náučným chodníkom, 
na skalnatý vrch nesúci zrúcaniny 
Plaveckého hradu (1). Hradný 
vrch nie je vysoký, neďaleká Vá-
penná ho prevyšuje o 350 m. Pôso-
bí však mohutne, pretože sa dvíha 
priamo od úpätia pohoria ležiaceho 
o 200 m nižšie. Kamenné hradby 
stredovekého hradu z 13. storočia 
poskytujú famózny výhľad ponad 
rozľahlý zelený koberec Boru pre-
krývajúci piesky naviate na plo-
chý povrch Borskej nížiny. Na zá-
padnom horizonte sa črtá silueta 

Plavecký hrad

Plavecké 
vyhliadky

Záhorská nížina z Plaveckého hradu
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rakúskeho pohoria Leiser Berge, 
vpravo v diaľke vidieť Pavlovské vr-
chy a na severe Biele Karpaty. V su-
sedstve hradného vrchu sa dvíha 
o necelých 100 m vyšší vrch Pohan-
ská. V prvej polovici 20. storočia bol 
tiež vyhliadkovým vrchom, avšak 
dnes výhľadu bráni les, v ktorom sa 
dajú rozpoznať nepatrné stopy po 
jednom z najväčších predhistoric-
kých hradísk na Slovensku.

Do Plaveckého krasu
Modrý turistický chodník nás 

povedie miernym stúpaním na 

Baborskú s obmedzeným, ale kra-
jinársky pekným výhľadom na 
Malé Karpaty a Borskú nížinu. Na 
Amonovej lúke odbočíme doľava 
a po červenej turistickej trase sa 
pohodlne dostaneme k poľovníc-
kej chate Mon Repos. Krátke odbo-
čenie po zelenej značke do Mokrej 
doliny nám síce neponúkne nijakú 
vyhliadku, avšak oplatí sa ju uro-
biť pre krasové útvary Plavecké-
ho krasu. Na pravej strane doliny 
leží jaskyňa Tmavá skala a na ľavej 
Deravá skala. Obe jaskyne sú zná-
me ako významné paleontologické 

Veľký Peterklín

Mokrá dolina z Kršlenice

Výhľad z Kršlenice

PohanskáVajarská
Plavecký 

hrad
Malacky
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bližšie ležiace vizuálne ciele. Vŕšky 
na okraji pohoria vrátane spomí-
naného hradného vrchu sú spestre-
ním vyhliadky. Z Kršlenice nás čaká 
záverečný úsek výletu – zostup po 
žltej turistickej značke do Plavecké-
ho Mikuláša.

a archeologické lokality a vynikajú 
rozmernými vstupnými portálmi. 
Od jaskýň sa vrátime na rázcestie 
pri chate Mon Repos.

Na Kršlenicu
Červená turistická trasa, ktorá 

je známa ako Štefánikova magis-
trála, nás priblíži k ďalšej vyhliad-
ke. Asi na polceste k nej odbočíme 
na rázcestí Pod Červenou skalou 
doľava a po žltej turistickej značke 
prídeme na Kršlenicu (2). Skal-
natý vápencový hrebeň sa tu str-
mo zvažuje k dedine na úpätí. Ab-
sencia hustejšieho lesného porastu 
umožňuje krásny výhľad na blízku 
i vzdialenejšiu krajinu. Vyhliadka 
na Kršlenici má trochu inú kvali-
tu ako z Plaveckého hradného vr-
chu. Je viac vsunutá do pohoria, čo 
mierne obmedzuje výhľad do nížiny 
a na vzdialenejšie pohoria na hori-
zonte. O to zaujímavejšie sú však 

Odporúčame
Východisko a cieľ výletu nie sú identické, preto treba riešiť dopravný 
prístup. Optimálne je využiť autobusovú dopravu premávajúcu po zá-
padnom úpätí Malých Karpát. Výlet sa dá absolvovať za poldeň, preto 
sa na zvyšok dňa ponúka ešte jedna bonusová vyhliadka pri Rozbehoch. 
K horskej dedinke, ktorá je dnes miestnou časťou Cerovej, vedie takisto 
autobusová linka. Blízko osady stojí rozhľadňa. Výhľad z nej je obrátený 
dovnútra pohoria na Bukovskú brázdu s priehradou a najvyšší malokar-
patský vrch Záruby. Kúsok od rozhľadne sa nachádza zrúcanina hradu 
Korlátka.

2Malé Karpaty

Plavecký 
Mikuláš

Holá hora Bor

2

1
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dajú vhodne spojiť do jedného pe-
šieho výletu.

Na Molpír
Od farského kostola v Smoleni-

ciach sa vydáme po trase náučného 
chodníka. V miernom stúpaní sa-
dom sa nám za chrbtom postupne 
otvorí nížinné okolie dediny. Škoda, 
že svah postupne zarastá náletový-
mi drevinami a pripravuje turistov 
o krajšie a viac otvorené výhľady 
do krajiny. Nevšedné lokálne vy-
hliadky na Smolenický zámok treba 
v húštine hľadať, našťastie, zopár 
ich ešte zostalo. Stúpaním sa dosta-
neme na vrch Molpír (1), kde sa 
zachovali stopy po výšinnom hra-
disku stredoeurópskeho významu. 

Úchvatná malokarpatská krajina okolo Smoleníc dáva turistom nieko¾ko mož-
ností vnoriś sa do hustej buèiny, poèúvaś šplechot padajúcej vody vodopádu èi 
vniknúś do podzemia a obdivovaś nevšednú krásu kvap¾ovej jaskyne. Osloví však 
aj milovníkov krásnych vyhliadok a rozprávkových krajinárskych scenérií.

Smolenické  
vyhliadky

3

Smolenický zámok z Molpíra

Smolenice z hlavnej veže Smolenického zámku

Okolie Smoleníc
Okolie Smoleníc a Smolenic-

kého zámku patrí medzi turistic-
ky najatraktívnejšie časti Malých 
Karpát. V tomto priestore pohorie 
dosahuje najväčšie výškové rozdie-
ly – od styku s Podunajskou níži-
nou reliéf stúpa o viac ako 500 m 
po vrchol Zárub, ktorý je najvyšším 
bodom v Malých Karpatoch. Ta-
káto výšková členitosť je hlavným 
predpokladom prítomnosti atrak-
tívnych vyhliadok. Máme tu však 
aj limitujúci faktor – vyšší stu-
peň zalesnenia. Prevažne bukový 
les sa miestami predsa len otvára 
a umožňuje rozhliadnuť sa po kra-
jine na pomedzí pohoria a nížiny. 
Krajinársky hodnotné vyhliadky sa 

Malé Karpaty
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