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Milí itatelia,
po viacerých úspešných cyklo-

turistických publikáciách vydava-
te stva Dajama je tu alšia, ktorá 
formou cyklistických okruhov ma-
puje najkrajšie trasy a lokality na 
Slovensku. Po viacerých regionál-
nych tituloch sme sa rozhodli pri-
pravi  „celoslovenskú“ publikáciu, 
pretože cyklisti podnikajú nielen 
výlety do svojho bezprostredného 
okolia, ale radi objavujú aj vzdia-
lenejšie kon iny. Cykloturistika sa 
v poslednom období rozvíja naozaj 
nevídaným spôsobom a na cestách 
po celom Slovensku stretávame stá-
le viac a viac cyklistov. Tí vyrážajú 
na bicykli nielen za športovým vý-
konom, ale aj za poznávaním jed-
notlivých kútov našej krajiny. 

Slovensko je skuto ne ideálnym 
priestorom na cyklistické výlety i
už na cestných, trekingových alebo 
horských bicykloch. Každý cyklis-
ta si tu príde na svoje, pretože slo-
venská krajina ponúka z h adiska
cyklistiky takmer všetko – jazdu na 
hrádzach riek a v lužných lesoch, 
rovinaté a nížinné cesty, lesné cesty 
i hrebe ovky, ako aj adrenalíno-

vé zážitky v podobe horských trai-
lov. Poznávanie jednotlivých kútov 
Slovenska umož uje aj hustá sie
pozemných komunikácií, z kto-
rých už nieko ko tisíc kilometrov 

tvoria zna kované cykloturistické 
trasy. Chýbajú však najmä tie, kto-
ré sú ur ené len pre cyklistov, t. j. 
že cyklista neprichádza do kontak-
tu s inými ú astníkmi cestnej pre-
mávky. Každý rok však pribúdajú 
nové a dúfajme, že raz sa budeme 
teši  aspo  z iasto ne porovnate -
nej infraštruktúry a podmienok pre 
cyklistov, ako je to v susednom Ra-
kúsku i ne alekom Nemecku.

Ke  si náš autorský kolektív 
prvýkrát sadol nad témou Najkraj-
šie cyklookruhy Slovenska, z ale-
ka sme netušili, ko ko zaujímavých 
okruhov možno da  v kone nom
prípade dokopy. Spracova  trasy 
Slovenska, ktoré sa dajú absolvo-
va  vo forme okruhov, je výzvou pre 
každého autora cyklistu. Dôvodov 
je hne  nieko ko. Takmer pre kaž-
dého cyklistu je pod a nášho názo-
ru zaujímavý návrat nie po tej istej 
trase z úvodu cyklistickej túry, ale 
cez inú lokalitu. Neh adiac na to, 
že ke  sa vydáme za cykloturisti-
kou alej od domova, je z h adiska
dopravy ove a jednoduchšie za a
a skon i  na tom istom mieste. a -
ší dôvod je snaha vymyslie  smero-
vanie trás tak, aby cyklista po as jej 
absolvovania videl o najviac a po-
hyboval sa v najrôznejších terénoch 
a prostrediach. V neposlednom rade 
je nezanedbate ný aj fakt ponúknu
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Cyklista si tak môže vybra  pod-
a kondície a chuti. D žky základ-

ných trás sa pohybujú v rozmedzí 
od 34 až do 107 km a vä šinou pat-
ria k náro ným a ve mi náro ným
cyklistickým podujatiam. Naopak,  
alternatívne trasy sú podstatne 
kratšie (od 16 do 62 km) a menej ná-
ro né. Pri ich výbere sme uplatnili 
základné kritériá ako atraktívnos ,
bezpe nos  a geografická poloha.

Najatraktívnejšími územiami 
Slovenska z h adiska cykloturistiky 
sú nepochybne pohoria a pahor-
kovité územia, hrádze i lužné lesy 
v blízkosti riek. Práve na tieto mies-
ta sme situovali vä šinu okruhov. 
Bolo naozaj ažké ur i  z množstva 
pekných zákutí Slovenska 25 + 25 
okruhov. Snažili sme sa, aby kaž-
dá trasa viedla k najzaujímavejším 
miestam tej-ktorej lokality a neza-
budnú  pritom ani na žiadnu vý-
znamnú kultúrnu i prírodnú pa-
miatku. Samozrejme, že náš výber 
je subjektívny a snažil sa zoh adni
predovšetkým okruhový charakter 
trás v spojení s turisticky atraktív-
nymi miestami. Nie je prioritne 
o športových výkonoch, hoci viaceré 
trasy patria medzi náro nejšie cyk-
loturistické podujatia a skuto ne
je na nich potrebné vyda  pomer-
ne ve a síl. Vždy však existuje nie-
ko ko možností, ako si trasu upra-
vi , skráti i pred ži , alebo doplni
o odbo ky pod a predstáv každé-
ho z vás. Pri každej trase nechýba 
okrem výškového profilu, asového
rozvrhu, d žky, nastúpaných met-
roch a prevýšenia aj známkovanie 
náro nosti (od 1 – ve mi ahká, po 
5 – ve mi ažká).

Na úvod mi dovo te zažela  vám 
príjemné bicyklovanie a vyjadri
prosbu, že ak si tú „svoju“ najkraj-
šiu trasu v tejto knihe nenájdete, 
nenadávajte na autorov. Vedzte, 
že v druhom diele si ju už možno 
nájdete a ke  nie celú, tak aspo  to 
„svoje“ zamilované miesto.

cyklistovi v každom regióne na vý-
ber náro nejšiu, ale aj ahšiu trasu, 
príp. navzájom ich prepoji .

Hustá sie  cestných a lesných 
komunikácií Slovenska poskytuje 
ve ké možnosti na cykloturistiku 
rôznej d žky a náro nosti. Našou 
ambíciou bolo vybra  a napláno-
va  50 najkrajších okruhových trás 
(z toho 25 náro nejších základných 
trás a 25 menej náro ných, alter-
natívnych okruhov vo vzájomnej 
blízkosti) rozmiestnených pomer-
ne rovnomerne na celom území 
Slovenska. Drvivá vä šina úsekov 
v nich vedie po vyzna ených cyk-
loturistických trasách, kde je men-
šie riziko kolízie s inými ú astník-
mi cestnej premávky. Tieto trasy 
sú v teréne vyzna ené špeciálnymi 
tabu kami a zna kami. Na druhej 
strane však aj viaceré nezna kova-
né úseky poskytujú vhodné mož-
nosti na cykloturistiku po bežných 
alebo ú elových komunikáciách. 
Pod a možnosti sa vyhýbame hlav-
ným a frekventovaným cestným a-
hom, ktoré bývajú nepríjemné hus-
tou premávkou a hlukom. Základné 
trasy (ozna ené v mapách na konci 
každej kapitoly ervenou farbou) sú 
náro nejšie, avšak každá z nich má 
ahšiu alternatívu (modrá trasa). 
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1

Na štátnej hranici s Rakúskom pri Bergu 

Na petržalskej hrádzi

Slovensko-rakúske
pohrani ie
Okolie Bratislavy je jedným 

z nemnohých kútov Európy, kde 
možno na trase dlhej doslova pár 
kilometrov prejs  územím troch 
štátov. alším unikátom je, že do 
roku 1918 boli sú as ou jedného 
celku. Napriek mnohým spolo ným
rtám daných históriou možno však 

pri bicyklovaní v pohrani í pozo-
rova  ur ité rozdiely medzi jednot-
livými krajinami. V trojuholníku 
Rakúsko – Ma arsko – Slovensko 
je cyklistická infraštruktúra jedno-
zna ne najlepšie vybudovaná v Ra-
kúsku. Sie  kvalitných a dobre zna -
kovaných trás umož uje cyklistom 

Podunajská rovina

relatívne bezpe nú jazdu mimo 
ostatnej cestnej premávky. Asi 
najznámejšou cyklistickou trasou 
v strednej Európe je Dunajská cyk-
listická cesta, avšak populárne sú aj 
trasy okolo Hainburských vrchov 
s návštevou vínnych pivníc i tra-
sa k Neziderskému jazeru. Na obi-
dve trasy sa možno napoji  v Bergu 
alebo Kittsee. Kvalita cestnej siete 
je vysoká a na trase sa nachádza 
viac miest ur ených na odpo inok
a ob erstvenie. Ve ký, ako aj malý 
okruh slovensko-rakúsko-ma ar-
ským pohrani ím možno zaradi
k príjemným cyklistickým výletom 
bez prevýšenia, rozdielnym len svo-
jou d žkou.

Bicyklovanie v slovensko-rakúskom pohranièí ponúka netušené možnosti a má 
špecifické èaro. Prienik rôznych kultúr láka odboèi  do susedných krajín a porov-
na  ¾udí, obce, cesty, služby a vôbec všetko, èo môže zauja  turistu putujúceho 
na bicykli.

Slovensko-rakúskym 
pohranièím
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K Trojmedziu
Trasa na úvodnom a závere -

nom úseku sleduje pravý breh Du-
naja a patrí k nenáro ným cyklis-
tickým výletom. Ke že takmer na 
celom úseku vedie po cestách s as-
faltovým povrchom, je najvhod-
nejšia pre cestné alebo trekingo-
vé bicykle. Náro nos  môže zvýši
veterné po asie, po as ktorého sa 
cyklisti pri jazde proti vetru na ší-
rej rovine alebo na dunajskej hrádzi 
poriadne potrápia. Trasa vä šinou
vedie po cyklistických chodníkoch 
a cestách mimo cestnej premávky, 
takže je vhodná aj pre deti.

Od Starého mosta
Trasa sa za ína na dunajskom 

nábreží pri parkovisku pod Mostom 
SNP na petržalskej strane Dunaja. 
Prvý úsek je sú as ou Dunajskej 
cyklistickej cesty ( . 001a) a vedie 
po hrádzi. Prejdeme na Viedenskú 
cestu s pruhmi pre cyklistov a po-
kra ujeme po nej západným sme-
rom medzi nábrežím po pravej 

strane a Sadom Janka Krá a po a-
vej strane.

Prejdeme popod Most SNP a po 
pár metroch odbo íme z Viedenskej 
cesty na hrádzu, ktorá vedie lužným 
lesom k mostu Lafranconi. alšia
as  trasy vedie okolo Pe nianskeho

lesa, v ktorom je ukrytých nieko ko
vojenských bunkrov. Prvý s názvom 
B-S-4 Lány uvidíme po nieko kých
sto metroch vpravo. Pokra ujeme

Vojenský bunker B-S-4 Lány

Zámok v Kittsee
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V Pame zídeme zo zna kovanej
cyklistickej cesty R1 a pokra ujeme
východným smerom, kde pri styku 
štátnych hraníc Rakúska, Sloven-
ska a Ma arska leží alšia z ma-
lých obcí severného Burgenlandu 
a zárove  najvýchodnejšia obec Ra-
kúska – Deutsch Jahrndorf. K naj-
významnejším pamiatkam patrí 
pútnická kaplnka v miestnej asti
Zeiselhof, okolo ktorej pôjdeme, 
a dva kostoly. Naša trasa pokra uje

po hrádzi  a onedlho prídeme k hra-
ni nému priechodu, za ktorým 
odbo íme do ava po zna kovanej
cyklistickej ceste (R1). Prejdeme 
okolo pomníka venovaného Arne-
mu Karlssonovi a onedlho príde-
me na odpo ívadlo v Bergu, kde 
stojí protitanková betónová kocka. 
Z Bergu pokra ujeme smerom na 
Kittsee po tej istej cyklistickej ceste 
(ozna uje sa aj ako Entdeckertour 
Donau-Neusiedler See), ktorá vedie 
cez marhu ové sady.

V Kittsee by sme nemali vyne-
cha  návštevu barokového zám-
ku, ktorý postavili v roku 1668. Od 
roku 1973 je sídlom Etnografického
múzea. Zámok obklopuje prekrás-
ny park, ktorý strážia dva kamenné 
levy. Z centra Kittsee pokra ujeme
smerom na Jarovce, avšak pred 
železni ným priecestím odbo í-
me doprava na Pamastrasse. Pre-
jdeme popod dia nicu, za ktorou 
odbo íme prudko do ava, po chvíli 
doprava a pozd ž železni nej trate 
pohodlne prídeme do Pamy, alšej
dedinky v Burgenlande. Od 16. sto-
ro ia sa po dosídlení chorvátskym 
obyvate stvom udomácnil aj jej ná-
zov Bijelo Selo (Biela dedina). Chor-
vátske tradície a najmä piesne po-
máha udržiava  zmiešaný spevácky 
zbor Radost.

1

Trojmedzie
Turistickou pozoruhodnos ou
okolia Deutsch Jahrndorfu je tzv. 
Dreiländerecke (v doslovnom pre-
klade „kút troch krajín“ alebo po 
slovensky Trojmedzie). Leží pri ra-
kúsko-slovensko-ma arskej štát-
nej hranici, kde po páde tzv. želez-
nej opony v devä desiatych rokoch 
20. storo ia umiestnili pozoru-
hodné plastiky domácich i zahra-
ni ných umelcov. K tomuto miestu 
vedie z unova erveno zna kova-
ná turistická trasa vhodná aj pre 
bicykle. Popri rakúsko-ma arskej
hranici naši susedia vyzna kovali
turistický chodník, ktorý kopíruje 
líniu bývalej železnej opony.

Podunajská rovina

Pútnická kaplnka v Zeiselhofe
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zna ky cesty ( . 8009) smerujúcej do 
unova. Prejdeme okolo zábavného 

Action parku a onedlho sa ocitneme 
na Hrani iarskej ulici v unove. Po-
stupne odbo íme do ulíc Ražná a Na 
hrádzi a do jednej slepej ulice, až sa 
dostaneme k dunajskej hrádzi. Tu sa 
napojíme na Dunajskú cyklistickú 
cestu ( . 001a) a popri regula nom 
kanáli a neskôr po hrádzi prídeme 
do cie a trasy v Petržalke. 

východným smerom najskôr po 
ceste s asfaltovým a neskôr s ne-
spevneným povrchom k styku troch 
štátnych hraníc. 

Z Trojmedzia sa vrátime po tej 
istej trase a na križovatke odbo í-
me do ava na štrkovú cestu vedúcu 
do ma arskej Rajky. Po moste pre-
jdeme ponad frekventovanú medzi-
národnú cestu a prídeme na okraj 
obce, z ktorej sledujeme cyklistické 

K Trojmedziu ( ervená trasa v mape na s. 13)
 po et km (vzdialenos ),  po et m (stúpanie)

 Petržalka (135 m)  10 km,  26 m 
 Kittsee (138 m)  17 km,  5 m 
 Trojmedzie (131 m)  7 km,  5 m 

unovo (129 m)  17 km,  0 m
 Petržalka (135 m)
Spolu: 51 km (z toho terén 1 km). Stúpanie: 36 m. Náro nos : 2.
Prevýšenie medzi najnižším a najvyšším bodom: 11 m.
Mapa trasy: http://www.cykloserver.cz/f/be76148789/
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K vojenským bunkrom
ahký cyklistický výlet vedie 

po pohodlných asfaltových cestách 
bez prevýšenia s kvalitným cyklis-
tickým zna ením. Cyklistom umož-

uje bezpe nú jazdu mimo ostatnej 
cestnej premávky k dvom najvä ším
bunkrom, ktoré v roku 1938 osobne 
navštívil aj ríšsky kancelár Adolf 
Hitler. Ke že celá trasa smeruje po 
cestách s asfaltovým povrchom, od-
porú ame použi  cestné alebo tre-
kingové bicykle.

Od Sadu Janka Krá a
Trasa sa za ína od Mosta SNP 

na dunajskom nábreží Petržal-
ky. Spod mosta odbo íme k areálu 
výstaviska Incheba Expo a popri 
jeho oplotení pokra ujeme južným 
smerom. Po cyklistickom chodní-
ku zeleno zna kovanej cyklotrasy 
( . 5009) sa dostaneme na Einstein- 
ovu ulicu k hlavnému vchodu do 
areálu, pred ktorým prechádza po-
nad dia nicu most pre peších a cyk-
listov. Prejdeme po om, obídeme 
z pravej strany nákupné stredis-
ko Billa a pokra ujeme po príjem-
nom cyklistickom chodníku, ktorý 
nás privedie k železni nej stanici 

B-S-8 H bitov
Bunker vybudovali v roku 1937 
a pri jeho stavbe použili viac ako 
1 300 m3 betónu. Patril k najsilnej-
šie vyzbrojeným bunkrom a pred 
ním sa nachádzali protitankové 
priekopy. Základ výzbroje tvorili 
dve protitankové delá, hlavný ka-
nón a dve ažké gu ometné dvoj-
atá v pancierových zvonoch. Po-

sádku tvorilo 33 vojakov. Pred 
elnou stenou bunkra sa nachá-

dza protitanková stena. Bunker, 
nad ktorého vchodom sa na sivej 
fasáde skvie nápis BUNKER BS-8 
a pod ním ... TAK PRISAHÁME!, 
zrekonštruovala skupina nadšen-
cov vojenskej histórie. Zriadili 
v om múzeum, ktoré je otvorené 
pre širokú verejnos .

Bratislava-Petržalka. Opä  nás aká
pohodlný dlhý úsek po novovybu-
dovanom cyklistickom chodníku 
pozd ž celej Kop ianskej ulice, kto-
rá nás popod dia nicu vyvedie von 
z Bratislavy. Menší bunker, maketa 
hrani nej zátarasy a hrani ná zá-
vora nám pripomenú, že sa nachá-
dzame na mieste bývalej železnej 
opony. Na ne alekom odpo ívadle
nás smerové tabule upozornia, že 
odbo kou doprava sa asi po 1 km 
dostaneme k vojenskému cintorí-
nu a najvä šiemu dvojpodlažnému 
bunkru v Bratislave s dvoma pan-
cierovými zvonmi.

Ved a bunkra sa nachádza 
v roku 2010 vkusne zrekonštruo-
vaný vojenský cintorín a pamät-
ník padlých z obdobia prvej sveto-
vej vojny. Po prehliadke pietneho 
miesta sa vrátime na odpo ívadlo
a odbo kou vpravo pokra ujeme po 
Pressburger Strasse do Kittsee. Na 
hlavnej ulici odbo íme ku kostolu, 
za ktorým odbo íme doprava a sle-
dujeme zna ky cyklistickej cesty R1. 
Po príjemnej cyklistickej asfaltovej 
ceste, vedúcej okolo marhu ových
sadov, prídeme do Bergu na cyklis-
tické odpo ívadlo, pri ktorom stojí 

alší nemý svedok druhej svetovej 

1Podunajská rovina



12

Lány. Tento dvojpodlažný bunker 
s dvoma pancierovými zvonmi je 
len o nie o menší ako predchádza-
júci a takisto ho vybudovali v roku 
1937 (možnos  prehliadky pre ve-
rejnos  v sobotu alebo iné dni pod a
dohody vopred). Naša kratšia trasa 
pokra uje alej po hrádzi popod 
most Lafranconi až do východisko-
vého bodu. 

vojny. Je ním ve ký betónový blok 
protitankovej prekážky, ktorý inšta-
lovali 700 m od miesta jeho nálezu.

Od odpo ívadla pokra ujeme po 
cyklisticky zna kovanej Pressbur-
ger Strasse k bývalému hrani nému
priechodu Bratislava – Berg a na 
dunajskej hrádzi odbo íme dopra-
va. Onedlho uvidíme alší vojenský 
bunker, známy pod názvom B-S-4 

Odpo ívadlo v Bergu

K vojenským bunkrom (modrá trasa v mape na s. 13)
 po et km (vzdialenos ),  po et m (stúpanie)

 Petržalka (135 m)  6 km,  22 m 
 B-S-8 (136 m)  3 km,  0 m 
 Kittsee (138 m)  3 km,  2 m 
 Berg (145 m)  7 km,  21 m
 Petržalka (135 m)
Spolu: 19 km (z toho terén 0 km). Stúpanie: 45 m. Náro nos : 1.
Prevýšenie medzi najnižším a najvyšším bodom: 15 m.
Mapa trasy: http://www.cykloserver.cz/f/ad56148790/
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Pri zdrži Hrušov 

Na hrádzi pri Bá i

Dunaj
Druhý najvä ší tok Európy 

(dosahuje d žku  2 857 km) prite-
ká na územie Slovenska z Rakúska 
pri ústí Moravy pod hradom De-
vín a odteká pri ústí Ip a ne aleko 
Ch aby. Slovenský úsek Dunaja je 
dlhý 172 km, z toho 142 km tvorí 
spolo nú hranicu s Ma arskom 
a 8 km s Rakúskom. Názov Dunaj 
(Danubius) pravdepodobne pochá-
dza z keltského slova „danu“, o
znamená tiec , hýba  sa. V minu-
losti Dunaj, Rimanmi nazývaný aj 
Istros, slúžil ako hranica Rímskej 
ríše (Limes Romanus). Na jeho 
brehoch stáli oporné body, z kto-
rých na území Slovenska bola naj-
známejšia Gerulata (dnešné Ru-
sovce). V sú asnosti ponúka Dunaj 
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viacnásobné využitie a relax. Kaž-
dý z cykloturistov pozná Dunajskú 
cyklistickú cestu spájajúcu nemec-
ké mestá s Vied ou, Bratislavou, 
Budapeš ou i so samotnou deltou 
Dunaja. Množstvo prírodovedných 
zaujímavostí chráni Chránená kra-
jinná oblas  Dunajské luhy, kto-
rá je rozdelená na nieko ko astí 
medzi Bratislavou a Klížskou Ne-
mou. Ukrýva zaujímavý a osobitý 
ekosystém lužných lesov, mokradí 
a rie nej krajiny, ktorý je najlepšie 
zachovaný medzi kanálom Vod-
ného diela Gab íkovo (VD Gab í-
kovo) a starým korytom Dunaja. 
Práve VD Gab íkovo je najvä šou 
sú asnou atrakciou rieky na jej 
strednom toku a nie náhodou náš 
ve ký okruh smeruje okolo neho.

Jednou z najväèších turistických atrakcií juhovýchodného okolia Bratislavy je Du-
naj a Vodné dielo Gabèíkovo. Práve cykloturistika nám ponúka ideálnu možnos  
zoznámi  sa s nimi a vyskúša  si trasu vedúcu po oboch dunajských hrádzach.

Okolo  
rieky Dunaj
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