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Další informace o činnosti klubu včetně fotografií z akcí na www.kctkvary.cz 
Účast na veškerých akcích KČT, odbor Slovan K. Vary je na vlastní nebezpečí. 

 

  

   Za zdravím a poznáním! 

     KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 

 

 

 
  

Jihozápadní Slovensko  
Malé a Bílé Karpaty – Záhorie - Burgenland  

Malacky – Stupava – Sväty Jur – Pezinok – Modra – Červený Kameň  - Děvín  

Brezová pod Bradlom – Karlátko – Gabčíkovo – Velká Javořina   - Plavecký 

Mikuláš  - Myjava – Branč – Šaštín Stráže - Senica – Skalica – Holič - Kopčany 
 

Turistická expedice s podporou autobusu 

TERMÍN:   1. – 8. srpna 2020              

BYTOVÁNÍ:  Pútnický Dom Marianka  
SK 9000 33 Marianka  

VEDE: RNDr. František Wohlmuth  

  603 209 270;  fjw@volny.cz. 

STRAVOVÁNÍ: Polopenze.  

POJIŠTĚNÍ:    Není v ceně.  Účast na vlastní riziko.  

DOPRAVA:    Autodoprava Daniel Sládek  

CENA:  6.000 Kč    
 Platí pro členy TJ Slovan K. Vary. 

Ostatní + 200 Kč.  V ceně ubytování s polopenzí a doprava.  

PLATBA: Číslo účtu: 16738341/0100 v. s. 4200801. Ve zprávě pro příjemce uvést 

prosím příjmení. Termín platby do 15. července 2020. 

   
1. den  - sobota  1. srpna 2020                            Přejezd na Slovensko -  Záhoří / Malé Karpaty      
Malacky – Stúpava -- Hrad Pajštún - Klášter Marienka 
Odjezd v 6:00 z Ostrova nad Ohří – náměstí Míru a 6:30 z Karlových Varů od Tržnice.  Cestou po Slovensku se nejprve 

zastavíme v Malackách – středisku středního Záhoří. V centru města je 
položen františkánský Černý klášter. Ve zvláštní kapli se zde nachází cenná 
památka, tzv. Svaté schody. Nedaleká synagoga se zdobným průčelím byla 
postavena v r. 1900 v orientálním maurském stylu. Východně od města 
stojí v rozlehlém historickém anglickém parku čtyřkřídlý zámek Palffyovců. 
Další zastávkou bude Stúpava, kde si prohlédneme v centru zvenku zámek, 
sloužící jako domov důchodců. Z okraje Stúpavy podnikneme po žluté přes 
kamenolom výstup ke hradu Pakštún (viz foto 2,5 km / 230 m). Následovat 
bude sestup po červené k busu do Borinky. Odtud se přesuneme na 
ubytování v Pútnickém domě v Mariance. K večeru si pak prohlédneme 
celý sakrální areál Marianka včetně baziliky, kapličky sv. Studně a přilehlé 
křížové cesty. Celkem za den cca 10 – 12 km. 
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2. den  - neděle 2. srpna 2020                                                                      Východní Malé Karpaty 
Sväty Jur – Biely Kameň – Neštich - Pezinok – Schaubmarův mlýn - Modra – Červený Kameň  
Piesok – Zochova chata- Rozhledna na Velké Homoli 

Nejprve zavítáme do architektonicky nejzachovalejšího 
vinohradnického města na Slovensku Svätý Jur s tradičními 
vinařskými domy (zámek Palffyovců, piaristický klášter). V horní 
části města navštívíme nejcennější památku – kostel sv. Jiří (oltář 
z bílého pískovce). Předmětem našeho zájmu bude i zřícenina 
strážního hradu Biely Kameň a nedaleké velkomoravské hradiště 
Neštich. Ve spodní části města můžeme vystoupat i na rozhlednu 
při vinohradnickém chodníku. Vinohrady je obklopeno i město 
Pezinok (viz foto) - hlavní město Malokarpatské vinohradnické 
oblasti. V centru se nachází celá řada sakrálních staveb, renesanční 

radnice, Turecký dom, Malokarpatské muzeum. Nejzajímavější památkou je Nížinný vodní hrad z přelomu 13. a 
14. století s přilehlým rozsáhlým anglickým parkem. V Pezinoku nevynecháme ani Schaubmarův mlýn. Třetím 
vinohradnickým městem, spojeným také s keramikou, je Modra. V centru města upoutá strážní kruhovitá věž 
se střílnami. V bývalém zámečku je Malokarpatský dům vína s expozicí a ochutnávkou. Ve městě je celá řada 
muzeí – majoliky, keramiky, plastické keramiky i Ludovíta Štúra. Dalším naším cílem bude nedaleký hrad 
Červený Kameň (prohlídka) nad obcí Častá. Na závěr dne si vyšlápneme od Zochovy chaty v Piesku podél 
Tisových skal k rozhledně Alexandra Filípka na Velké homoli (709 m) a dále po modré značce sejdeme dolů 
zpět do Modre.  Celkem za den cca 15 – 20 km. 
  

3. den – pondělí  3. srpna 2020                                                                    Rakousko - Burgenland                                                                                
Děvín – přes Cyklomost do Schlosshofu – Petronell - Carnuntum - Hainburg an der Donau 
Prohlídka hradu Děvín na skalnatém vápencovém kopci 
nad soutokem Dunaje s Moravou. Přesun busem do 
Děvínské Nové vsi – odtud pěšky po Cyklomostě přes 
řeku Moravu do oblasti nazývané Moravské pole (součást 
Národního parku Donau-Auen) ke 3 km k vzdálenému 
Schlosshofu se zámkem Hof – prohlídka barokní zahrady 
na sedmi výstavních terasách. Kolem nedalekého zámku 
Schlossniederweider se přesuneme busem na lokalitu 
Carnuntum – prohlídka bývalé římské pevnosti (skanzen, 
muzeum, amfiteátr, vítězný oblouk). Zastavíme se i u 
nedalekého vodního zámku v Petronell. Dalším našim cílem bude nejvýchodnější rakouské město Hainburg an 
der Donau (viz foto - opevnění, Rybářská, Uherská a Vídeňská brána). Po prohlídce centra města si vyšlápneme 
na kopec Schlossberg (291 m) s rozsáhlými hradními  zříceninami. Nejhezčí pohledy na město se nám ale 
otevřou ze svahů vrchu Hundsheimerberg (481 m). Uvidíme tzv. Děvínskou či Haibergskou bránu, kterou si 
proráží nejsevernějšími alpskými výběžky cestu mohutný Dunaj. Na závěr dne se vypravíme i na další vrch 
Braunsberg (346 m) s replikou stavby keltského opevnění, který je dosažitelný též po silnici.                                                                                          
Celkem za den cca 15 - 20 km. 

   
4. den  - úterý 4. srpna 2020                                                                                          Západní Malé Karpaty    

Šranecké piesky - Brezová pod Bradlom – Hrad Karlátko - Vodní nádrž Buková – Bielý 
Kameň - Plavecké Podhradie - Plavecký hrad 

Pokud v oblasti Vojenského obvodu Záhorie nebude 
probíhat vojenském cvičení, vypravíme se po ránu ke 
Šraneckým pieskom, nazývaných Slovenská púšť. Oblast 
se nachází mezi vesnicemi Plavecký Mikuláš a Lekšárská. 
Písek sem navál vítr od řeky Moravy. V Brezové pod 
Bradlom navštívíme na vrchu Bradlo (544 m) mohylu, 
která je posledním místem odpočinku generála Milana 
Rastislava Štefánika. Z obce Rozbehy si vyšlápneme po 
žluté ke zřícenině hradu Korlátka, vzdáleném cca 1 km. 
Hrad ze 13. století střežil tzv. Českou cestu. Dochoval se 
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střep válcové věže a zbytky hradeb a paláce. V obci si vystoupáme i na nevysokou rozhlednu. Potom se odtud 
vydáme po modré značce na 7 km vzdálenou Vodní nádrž Buková na potoce Hrudky. V letních měsících je to 
oblíbené turistické centrum. Milovníci hradních zřícenin si mohou odskočit na 3 km (převýšení 270 m) vzdálený 
hrda Bielý Kameň (576 m). Nachází se na strmém ostrohu Záruba, nejvyššího vrchu Malých Karpat. Také ten byl 
postavený na ochranu tzv. České cesty. Busem se přesuneme do Plaveckého Podhradie (zámek), kde na nás 
čeká poslední dnešní výstup ke 2 km vzdálené (převýšení 170 m) zřícenině Plaveckého hradu (viz foto).  Hrad je 
situován na kopci Pohanská na západním úpatí Malých Karpat. Na severním úbočí se nachází vchod do Plavecké 
jeskyně. Hrad vznikl jako královská pohraniční pevnost mezi lety 1256 až 1273. Místní jméno Plavecký pochází 
od kmene Polovců, kteří byli původně maďarskými králi pověřeni ochranou hranic a na hradě sídlili.                                                                                                                                               
Celkem za den 15 - 20 km. 
 
5. den – středa 5. srpna 2020                                     Odpočinkový den - Slnečná jazera u Sence 
Ivanka pri Dunaji – Malinovo – Tomášov - Oáza tygra sibiřského v Kostolné pri Dunaji 

Dnešní den je plánovaný jako odpočinkový v areálu Slnečných jazer 
u Sence. Pět původních samostatných jezer se postupně 
bagrováním od roku 1845 spojilo a od r. 1919 se jezera využívají 
jako koupaliště. Cestou tam se zastavíme poblíž bratislavského 
letiště na jih od Ivanky pri Dunaji u Mohyly generála M. R. 
Štefánika. Nedaleko v obci Malinovo se projdeme po břehu Malého 
Dunaje podél Gešajovských mlýnů a vystoupáme na rozhlednu 
Záleský maják. V blízkých Tomášovcích se projdeme parkem v okolí 
zámku přebudovaného na luxusní hotel Art Kaštiel. Na zpáteční 
cestě se zastavíme v Králové pri Dunaji v Oaze sibiřského tygra, 

kde chovají v záchranné stanici 24 těchto vzácných zvířat.   
 

6. den – čtvrtek 6. srpna 2020                                                                                                Podunají                     
Danubiana - Gabčíkovo – Velký Meder - Trajekt Vojka–Kyselica   
Dnešní program bude také odpočinkový. Nejprve si 
prohlédneme jedno z nejromantičtějších muzeí 
moderního umění v Evropě poblíž obce Čunovo u 
Dunaje – Danubianu (viz foto). Je situováno na 
poloostrově, který odděluje vodní dílo Gabčíkovo 
od toku Dunaje (vstupné 10€, nad 62 let 5€ a nad 
75 let zdarma). Pak se přesuneme k nedalekému 
Vodnímu dílu Gabčíkovo. Zajedeme přímo 
k vyhlídkové věži na přehradě.  Zde můžeme 
pozorovat proplouvání lodí obřími zdymadly. 
Podnikneme i okružní jízdu lodí přes plavební 
komory. Čekat nás bude ještě relaxace na termálním koupališti ve Velkém Mederu. Cestou na ubytování je 
ještě krátce zastavíme u trajektu pře Dunaj Vojka – Kyselica. 

 
7. den – pátek 7.  srpna 2020                                                                          Bílé Karpaty / Záchoří  

Velká Javořina – sestup od Holubyho chaty do Myjavy 
– Hrad Branč - Sobotiště – Senica 
Poznávání Bílých Karpat začneme od Holubyho chaty, 
kam se dopravíme autobusem. Od chaty se vydáme 
po červené k vrcholu Velké Javořiny (970 m – viz 
foto). Oceníme neopakovatelné pohledy do 
slovenského i českého vnitrozemí, dorazíme 
k památníku, který připomíná srazy Čechů a Slováků. 
Jdeme dále po červené, míjíme vrchy Durda, 
Kašpariskův vrch (vše bez výhledů) a pokračujeme 
k místu, kde je Dibrovův památník. Opustíme 
červenou a po zelené se dáme vpravo do Česka na 
Šibeniční vrch (707 m) s úžasnou vyhlídkou. Další 
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vyhlídka nás čeká nedaleko kóty Kůbíkův vrch v místech, kde přecházíme vozovku. Odtud potom pokračujeme 
po modré a pak vlevo po žluté, až dojdeme k Vodní nádrži Stará Myjava, kde na na nás bude čekat bus spolu 
s možností občerstvení a osvěžení. Sjedeme busem do Myjavy, kde si prohlédneme Gazdovský dvor – stálou 
expozici typické kopaničiárské usedlosti z konce 19. století v části Turá Lúka. Dalším dnešním cílem bude 
rozsáhlá hradní zřícenina Branč ze 13. století s výhledy na okolní Myjavskou vrchovinu. Dnešní program 
zakončíme v Záhoří v městech Sobotiště – centrum habánské kultury a v Senici (klášter s muzeem, židovský 
hřbitov). Celkem za den 20 km.                     
                                                                                       
8. den – sobota 8 srpna 2020                                                                                                                         Severní Záhoří 
Šaštín Stráže –  Skalica – Holič –- Kopčany  
Na zpáteční cestě se podíváme do oblasti 
severního Záhoří. Nejprve se zastavíme v Šaštíně 
Stráži, který nás upoutá výraznou siluetou 
poutního kostela Panny Marie Sedmiboletné, 
která je patronkou Slovenska. Jde o první a také 
nejznámější slovenské poutní místo. Kostel byl 
v roce 1964 povýšen na baziliku minor. Součástí 
celého areálu je i klášter. Dalším našim 
navštíveným místem bude Skalica – viz foto. Zde 
se jedná o utajenou perlu Slovenska. Město je 
proslavené vínem a trdelníkem. Projdeme se po 
Náměstí slobody s gotickým kostelem sv. Michala 
archanděla s vedle stojícím karnerem sv. Anny. Na 
severní straně náměstí upoutá architektonický 
skvost od Dušana Jurkoviče Dom kultury, na 
opačné straně pak klasicistní radnice. Nejcennější 
skalickou památkou je románská rotunda sv. Jiří 
z přelomu 12. a 13. století. Naproti je na místě 
bývalého hradiště umístěna Kalvárie s křížovou cestou, od které je nádherný výhled. Z technických staveb 
upoutá třípatrový vodní mlýn bratrů Pilárikových. Za pozornost rovněž stojí i areál františkánského kláštera. 
Neméně zajímavé město je i Halíč. Zde zanechal svou stopu císař František Lotrinský, který tady založil spoustu 
manufaktur a letní císařské zámecké sídlo. Jsou zde zachovalé bastiony s vodním příkopem. Zajímavé jsou i 
pravěké megality na nádvoří. Na vrchu na kopci se dochovala kamenná válcová stavba větrného mlýna. Cestou 
mineme nově postavený pravoslavný kostel. Posledním slovenským navštíveným místem budou Kopčany. 
Najdeme Zde cenný barokní hřebčín a především v okolí osaměle stojící předrománský kostelík sv. Markéty 
Antiochijské z 9. století, která byl součástí tvrziště v Mikulčicích.  Je to jediná dodnes stojící zachovaná 
architektonická památka pocházející z doby Velké Moravy 
 
 

Organizační informace:  

 

1. Na vhodných místech bude čas na občerstvení, nikoli však na restaurační obědy pro větší počet 

osob (velké ztrátové časy).  

2. Prohlídky interiérů jsou předpokládány tehdy, jsou-li v programu uvedeny. Samozřejmě prohlídky 

nejsou povinné, v jejich čase může mít účastník libovolný individuální program. V ceně zájezdu 

vstupné není zahrnuto.  

3. Návraty z denního programu na ubytování se předpokládají v cca 18 –19 hod.  

4. Vedoucí zájezdu si vyhrazuje právo v případě mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek 

program zájezdu přiměřeně upravit, případně z nedostatku času návštěvu některé lokality i zcela 

vynechat.  

5. Program expedice je pro účastníky poměrně fyzicky i časově náročný a je zaměřen především pro 

aktivní turisty.  

6. Samostatné dvoulůžkové pokoje budou přednostně obsazovány partnerskými páry.  
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