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1. Beckovský hrad
Beckovský hrad leží na úpätí pohoria Považský
Inovec, nad riekou Váh priamo v obci Beckov.
Nachádza sa na 70 metrov vysokom brale, èím
tvorí dominantu celého okolia i Považia.
Kamenný hrad vznikol v polovici 13. storoèia.
Najznámejšími majite¾mi bol Matúš Èák
Trenèiansky a vojvoda Stibor I. zo Stiboríc, ktorý
dal hradu skoro dnešnú tvár. V roku 2014 si
pripomíname 600 rokov od jeho smrti. Hrad
istý èas patril aj Alžbete Bátoriovej.

Zo vstupnej veže – barbakan, ktorá je upravená na rozh¾adòu je krásny výh¾ad na Považie,
dolinu Váhu, hrebene Malých a Bielych Karpát a Považského Inovca. Na dolnom hrade je
umiestnené Muzeálne nádvorie, kde v priebehu letnej sezóny spestruje prehliadku hradu
pravidelný program – vystúpenia šermiarov a sokoliarov. Konajú sa tu tiež výstavy rôzneho
charakteru, v roku 2014 je to výstava Papierové krá¾ovstvo na hrade Beckov, kde si
návštevník môže pozrie viac ako 200 papierových modelov.
300 m

Pohorie: Považský Inovec
Lokalizácia: Beckov
Nadmorská výška: 210 m n.m.
Prístupnos: muzeálny režim, otvorený v letnej sezóne
Dostupnos: pešo, bicykel
Parkovanie autom: v obci pod hradom, na hrad pešo 300 m

N48 47.438 E17 53.889

Zaujímavosti v okolí:
Trenèianske múzeum v Ambroveckej kúrii,
Miniskanzen pod hradom, kostoly a pamiatky
v obci, tri náuèné chodníky okolo hradu
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2. Ambrovecká kúria
Na severnom okraji námestia v Beckove
pod hradom sa nachádza objekt Ambroveckej
kúrie. V nej je umiestnená expozícia
Trenèianskeho múzea, venovaná histórii obce
Beckov, hradu a významných osobností, ktoré
sa v Beckove narodili alebo pôsobili. K nim
patria Matúš Èák Trenèiansky, vojvoda
Stibor I. a II. zo Stiboríc, Alojz Medòanský autor známej knižky Malebná cesta dolu
Váhom, maliar Ladislav Medòanský, geológ
Dionýz Štúr a Dr. Ján Ambro - známy priekopník
v oblasti medicíny a najmä pôrodníctva.
Z osobností novších dejín je to hlavne Jozef Miloslav Hurban. V kúrii je umiestnená nová
krásna expozícia, ktorá zahròuje exponáty historického nábytku a umeleckých diel
š¾achtických rodov, obrazy Ladislava Medòanského. Zaujímavý je i 3-D model zrúcaniny
Beckovského hradu v mierke 1:200. Najvzácnejším exponátom je originálny Stiborov erb,
ktorý sa nachádzal buï na vstupnej bráne hradu alebo na hradnej kaplnke. Na dvore kúrie
sú vystavené staré koèe.
Pohorie: Považský Inovec
Lokalizácia: Beckov
Nadmorská výška: 194 m n.m.
Prístupnos: muzeálny režim
Dostupnos: pešo, bicykel
Parkovanie autom: priamo v obci

N48 47.498 E17 53.824

Zaujímavosti v okolí:
Beckovský hrad, Miniskanzen pod hradom,
kostoly a pamiatky v obci, náuèné chodníky
v Beckove
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3. Miniskanzen pod hradom
Súkromný areál nadšenca Juraja Bubeníka sa
nachádza neïaleko vstupu do hradu Beckov.
V nároènom teréne majite¾ v priebehu rokov
vybudoval terasy, na ktorých umiestnil
nieko¾ko výstavných expozícií. Sú venované
hlavne histórii obce a hradu Beckov. V hornej
èasti im dominuje model hradu, figurálne
stvárnenie vojvodu Stibora, jeho manželky
Dobrochny a ich detí. V panelovej expozícii je
popísaná história hradu a obce v dejinnom
slede.
V nieko¾kých vitrínach sú vystavené archeologické, mineralogické a národopisné nálezy,
nájdené v Beckove a okolí. V spodnej èasti autor postupne tvorí model historického
mesteèka Beckov, v roku 2014 nad ním dokonèoval model hradu Beckov. Areál je skåbením
myšlienok bohatej histórie obce, èara samotného miesta a autorovej fantázie.

Pohorie: Považský Inovec
Lokalizácia: Beckov
Nadmorská výška: 214 m n.m.
Prístupnos: muzeálny režim, otvorený v letnej sezóne
Dostupnos: pešo, bicykel
Parkovanie autom: v obci pod hradom, potom stúpame 50 m
na terasu pod hradom, tu sa odboèí vpravo 100 m
k vchodu do Miniskanzenu.

150 m

N48 47.353 E17 53.942

Zaujímavosti v okolí:
Beckovský hrad, Trenèianske múzeum
v Ambroveckej kúrii, kostoly a pamiatky v obci,
náuèné chodníky v Beckove
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4. Èachtický hrad
Èachtický hrad patrí k najznámejším hradom
na Slovensku. Preslávil sa najmä vïaka
povestnej Èachtickej panej – grófke Alžbete
Bátoriovej. Leží v severnej èasti pohoria Malé
Karpaty, na hradnom vrchu, ktorý je národnou
prírodnou rezerváciou. Kamenný hrad vznikol
v polovici 13. storoèia. Známymi majite¾mi boli
Matúš Èák Trenèiansky, ïalej vojvoda Stibor I.
zo Stiboríc, ktorý tu mal uschovaný aj archív
súpisu svojich majetkov. No najznámejšou
majite¾kou bola predsa len Alžbeta Bátoriová.
Údajne za svojho života zavraždila na svojich majetkoch viac
ako 600 mladých žien a dievèat. V roku 1610 na Vianoce ju
prichytil pri muèení dievèat palatín Juraj Turzo. Uväznil ju
na Èachtickom hrade, kde aj 21.8.1614 zomrela. V roku 2014
uplynulo teda 400 rokov od jej smrti, v tom istom roku sa hrad
otvoril po dva roky trvajúcej rekonštrukcii a konzervácii. V rámci
nej bola opravená a zastrešená kaplnka, na hornom hrade bolo
vykopaných viacero nových priestorov, dorobili sa pivnice.
V strednom hrade pribudla ve¾ká hospodárska budova, ktorá
by mala v budúcnosti slúži ako výstavný priestor. V najbližšom
èase by tieto priestory mala spestri panelová výstava dejinnej
cesty Alžbety Bátoriovej, ktorá sa momentálne pripravuje.
Z horného hradu z vyhliadkových plošín je krásny kruhový
výh¾ad na celé okolie.

1,5 km

Pohorie: Malé Karpaty
Lokalizácia: Èachtice
Nadmorská výška: 363 m n.m.
Prístupnos: muzeálny režim, celoroène
Dostupnos: pešo, bicykel
Parkovanie autom: v obci na námestí
alebo na parkovisku pri prístupovej ceste
na hrad, na hrad pešo 1,5 km
Zaujímavosti v okolí:
Èachtice – kostol, Èachtické podzemie,
Trenèianske múzeum v Draškovièovom kaštieli,
pamiatky v obci Èachtice, Park miniatúr Podolie
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N48 43.509 E17 45.690
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5. Draškovièov kaštie¾
Renesanèný kaštie¾ dal postavi v roku 1668
chorvátsky bán Mikuláš Draškoviè. Zaèiatkom
18. storoèia ho získali Forgáèovci, ktorí k nemu
pristavili ïalšie 2 krídla. V súèasnosti na prvom
poschodí kaštie¾a nachádza výstavná expozícia
Trenèianskeho múzea. Je zameraná na históriu
hradu, obce Èachtice, spolku Tatrín a jeho
pamätnému sedeniu v roku 1847 k uzákoneniu
spisovnej slovenèiny v Èachticich a národopisu.

Expozícii dominuje osoba Alžbety Bátoriovej prostredníctvom repliky jej šiat, súboru
obrazov osobností v dobe, v ktorej žila a panelovej expozície èasti jej majetkov s dôrazom
na hrad Sárvár. Vo vitrínach je možné okrem iného vidie jej svadobný oznam s Františkom
Nádašdym, testament s prekladom a nieko¾ko listov. Je tu vystavených aj nieko¾ko
vzácnych kníh, ktoré popisovali jej životný príbeh. V strednej èasti expozície sú erby
š¾achtických rodov, ktoré súviseli s Èachticami, ako aj obraz vojvodu Stibora zo Stiboríc.
Pohorie: Malé Karpaty
Lokalizácia: Èachtice
Nadmorská výška: 195 m n.m.
Prístupnos: muzeálny režim, otvorený celoroène
Dostupnos: pešo, bicykel
Parkovanie autom: v obci na námestí

N48 42.912 E17 47.145

Zaujímavosti v okolí:
Èachtický hrad, Èachtice – kostol a kaplnka,
Èachtické podzemie, pamiatky v obci Èachtice,
Park miniatúr v Podolí, Park v Èastkovciach
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6. Kostol v Èachticiach
Èachticiam dominuje svojim opevnením a
hlavne mohutnou vežou kostol sv. Ladislava.
Bol postavený v gotickom slohu v rokoch 13731390 vojvodom Stiborom I. Kostol bol
jednoloïový s ve¾kými oknami a na streche
malú sedlovú vežièku s prilbicou. V roku 1680
bol prestavaný, rozšírený a dostal barokový
charakter. V roku 1681 bola dostavaná veža
kostola, ale pre chybné základy ju v roku 1740
zbúrali a postavili novú, má 4 podlažia.
V kostole bolo 7 oltárov a na arkádovom chóre je organ. Na vchode do žobráèovne sú
vzácne vyrezávané dvere z roku 1661, pod kostolom sa nachádzajú tri hrobky. V kostole
bola v roku 1614 pochovaná Alžbeta Bátoriová, hrobka by mala by umiestnená v¾avo
od oltára. Kostol má pekné vitrážové okná z roku 1947, okolo neho je kamenný obranný
múr so strie¾òami. Kostol spája s budovou fary unikátny kamenný oblúkový most s farskými
schodmi a portálom z roku 1697.

Pohorie: Malé Karpaty
Lokalizácia: Èachtice
Nadmorská výška: 195 m n.m.
Prístupnos: exteriér prístupný vo¾ne,
interiér na požiadanie
Dostupnos: pešo, bicykel
Parkovanie autom: v obci na námestí

N48 42.942 E17 47.199

Zaujímavosti v okolí:
Èachtický hrad, Èachtické podzemie,
Trenèianske múzeum v Draškovièovom kaštieli,
pamiatky v obci Èachtice, Park miniatúr v Podolí
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7. Kaplnka sv. Antona Paduánskeho
Unikátna kaplnka, zasvätená sv. Antonovi
Paduánskemu sa nachádza vnútri opevneného
komplexu Èachtického kostola. Bola postavená
zaèiatkom 14. storoèia v ranogotickom slohu.
Spomína sa v roku 1332, vtedy slúžila ako
kostol. Na vonkajšej stene je Forgáèovský erb
– s husou. Svojou kompozíciou kaplnka
pripomína ve¾komoravské kostolíky
z 9. storoèia.
Dnes je v nej zmiešaných nieko¾ko prvkov stavebných slohov – románskeho, gotického
i barokového. V kaplnke je krásna gotická tehlová klenba a štuková výzdoba. Nad vchodom
sa nachádza unikátny drevený chór s ma¾ovanými obrazmi svätcov, ktorý sem bol
prevezený z kaplnky Èachtického hradu. V krypte pod kaplnkou je 34 rakiev novšieho dáta.
Pohorie: Malé Karpaty
Lokalizácia: Èachtice
Nadmorská výška: 195 m n.m.
Prístupnos: exteriér prístupný vo¾ne,
interiér na požiadanie
Dostupnos: pešo, bicykel
Parkovanie autom: v obci na námestí

N48 42.942 E17 47.199

Zaujímavosti v okolí:
Èachtický hrad, Èachtice – kostol a kaplnka,
Èachtické podzemie, pamiatky v obci Èachtice,
Park miniatúr v Podolí, Park v Èastkovciach
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8. Èachtice a spolok Tatrín
Tatrín bol jeden z najznámejších slovenských
spolkov. Cie¾om spolku bolo podporova a
zve¾aïova kultúrny život na Slovensku.
Vznikol na podnet ¼udovíta Štúra v Liptovskom
Mikuláši v roku 1844. Jeho štvrté zasadnutie sa
malo kona v Novom Meste nad Váhom, no tu
sa nenašli vhodné priestory. Preto úèastníci
prijali pozvanie Jozefa Urbanovského na faru v
Èachticiach. Zasadnutie sa uskutoènilo v dòoch
9. - 10. augusta 1847 za prítomnosti 61 osôb.
Medzi zúèastnenými boli ¼udovít Štúr, Michal Miloslav Hodža, Jozef Miloslav Hurban, Ján
Kalinèiak a Janko Francisci. Úèastníci sa tu uzniesli povýši slovenèinu na reè spisovnú,
dohodli sa na pravopise slovenèiny a prijali zásady, ako písa. Tieto udalosti v obci
pripomína pamätná tabu¾a na fare a v malom parèíku pod farou, ako i jedna z expozícií
Trenèianskeho múzea v Draškovièovom kaštieli.
Pohorie: Malé Karpaty
Lokalizácia: Èachtice
Nadmorská výška: 195 m n.m.
Prístupnos: vo¾ne prístupné,
múzeum pod¾a otváracích hodín
Dostupnos: pešo, bicykel, auto, verejná doprava
Parkovanie autom: v obci na námestí

N48 42.942 E17 47.199

Zaujímavosti v okolí:
Èachtický hrad, Èachtické podzemie,
Trenèianske múzeum v Draškovièovom kaštieli,
pamiatky v obci Èachtice, Park miniatúr
v Podolí
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9. Èachtické podzemie
Bátorièkin kaštie¾ bol pod¾a legiend prepojený
s hradom podzemnými chodbami. Hoci je medzi
nimi krasová oblas, je to málo pravdepodobné.
Z Bátorièkinho kaštie¾a sa zachoval iba malý múrik,
v mieste kde stál, má dnes priestory èachtické
vinohradníctvo. V òom je originálne zachovaná
pivnica bývalého kaštie¾a, v ktorej dnes zreje víno.
Neïaleko odtia¾to sa však dá vojs do originálneho
Èachtického podzemia.
Zachovaný a postupne obnovovaný
podzemný labyrint dnes dosahuje
dåžku viac ako 150 metrov. Podzemné
bludisko má nieko¾ko gotických
oblúkov v prechodoch medzi
jednotlivými chodbami, ako aj
nieko¾ko zachovaných klenieb.
Na stenách je ve¾ké množstvo
vzácnych nápisov s rôznym
datovaním. Keï minieme nápis
s rokom 1650, pomaly sa blížime
do doby Alžbety Bátoriovej. Páchala
tu svoje zloèiny, je tu niekde zasypaná
aj povestná Železná panna?

Pohorie: Malé Karpaty
Lokalizácia: Èachtice
Nadmorská výška: 210 m n.m.
Prístupnos: prístupné na požiadanie
Dostupnos: pešo, bicykel, auto, verejná doprava
Parkovanie autom: v obci na námestí

N48 43.059 E17 47.035

Zaujímavosti v okolí:
Èachtický hrad, Èachtické podzemie,
Trenèianske múzeum v Draškovièovom kaštieli,
pamiatky v obci Èachtice, Park miniatúr v Podolí
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10. Plastika Bátorièky v Èachticiach
S obcou Èachtice a Èachtickým hradom je
neodmyslite¾ne spätá osoba Alžbety
Bátoriovej. Èachtice s Èachtickým hradom
získala do majetku so svojim manželom
Františkom Nádašdym v roku 1569.
Do dejín vošla neslávne ako najmasovejšia
vrahyòa v dejinách, údajne umuèila a skántrila
viac ako 600 mladých dievèat a žien. O jej
výèinoch sa napísalo nieko¾ko kníh, dodnes sa
vedie polemika, èi vraždila alebo lieèila.
Na námestí Alžbetu Bátoriovú pripomína
kamenná Golgota oplakávania Krista, ktorú
dala v roku 1620 postavi jej nevesta Judita
Révayová ako prosbu o odpustenie hriechov,
ktorých sa jej svokra dopustila. Novodobo
Bátorièku pripomína drevená plastika Alžbety
Bátoriovej.

Pohorie: Malé Karpaty
Lokalizácia: Èachtice
Nadmorská výška: 185 m n.m.
Prístupnos: vo¾ne prístupné na námestí
Dostupnos: pešo, bicykel, auto, verejná doprava
Parkovanie autom: v obci na námestí

Zhotovil ju v roku 2013 rezbár Jozef
Chromek z Podolia, je vysoká skoro
5 metrov a váži viac ako 5 ton.
Pôvodný spílený topo¾, z ktorého je
socha vyrezaná, vážil pred prácou
až 12 ton.

N48 42.856 E17 47.172

Zaujímavosti v okolí:
Èachtický hrad, Èachtice – kostol a kaplnka,
Èachtické podzemie, pamiatky v obci Èachtice,
Park miniatúr v Podolí, Park v Èastkovciach
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11. Park v Èastkovciach

Pohorie: Malé Karpaty
Lokalizácia: Èastkovce
Nadmorská výška: 175 m n.m.
Prístupnos: vo¾ne prístupný
Dostupnos: pešo, bicykel,
auto, verejná doprava
Parkovanie autom: v obci Èastkovce
priamo pri parku

Obec Èastkovce bola súèasou Èachtického
panstva. V roku 1640 bol postavený
neskororenesanèný kaštie¾, v ktorom sa narodil
významný cirkevný hodnostár – spišský biskup
a župan Turèianskej stolice Ján Anton Révaj.
Park bol založený v roku 1856. V roku 1985 bol
vyhlásený za chránený areál s výmerou 37 233
m2. Ochrana parku ako chráneného areálu bola
však v roku 2009 zrušená. V roz¾ahlom parku sa
nachádzajú vzácne dreviny. Vo vstupnej èasti je
malý amfiteáter, za ním dominujú mohutné
platany. V ïalšej èasti je pestrá paleta drevín,
zastúpené sú lipy, mohutné jasene a osiky.
Viaceré stromy sa od koreòa delia na nieko¾ko
kmeòov, mnohé zdobia popínavé kry a rastliny,
najmä breètany. Park je mimoriadne krásny
najmä na jeseò, kedy listy stromov žiaria
rôznymi farbami a sprevádza nás zvuk
padajúcich gaštanov.

N48 41.303 E17 47.040

Zaujímavosti v okolí:
Èachtický hrad, pamiatky obce Èachtice,
Kostol v Podolí, Park miniatúr v Podolí,
Ve¾ký Plešivec, obecný kaštie¾ a kostol
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12. Ve¾ký Plešivec
Majestátny vrchol Plešivca sa nachádza
v severnej èasti Malých Karpát – v Èachtických
Karpatoch. Je prírodnou rezerváciou 4. stupòa
o výmere 530 000 m2. Predmetom ochrany
je skalná step a lesostep so vzácnou flórou
a výskytom vzácneho hmyzu. Na jeho vrchole je
železný kríž a je pútnym vrcholom. Je z neho
krásny výh¾ad smerom na dolinu Váhu
a hrebene Považského Inovca, z jeho svahov
vás oèarí aj poh¾ad na tajomný Èachtický hrad.

Pohorie: Malé Karpaty
Lokalizácia: Èastkovce
Nadmorská výška: 484 m n.m.
Prístupnos: vo¾ne prístupný vrchol
Dostupnos: pešo
Parkovanie autom: v obci Èastkovce, Podolie
alebo pod Èachtickým hradom, na vrchol pešo

Mimoriadne pekný je na jar, kedy tu
kvitnú skalnièky alebo na jeseò, keï
sú doliny pod ním zaliate
inverznými mrakmi. Vrchol je
dostupný po modro znaèenom
turistickom chodníku z Podolia –
kopaníc, z Èachtického hradu, ako
aj neznaèenými chodníkmi
z Podolia alebo Èastkoviec.

3 km

N48 42.104 E17 44.211

Zaujímavosti v okolí:
Èachtický hrad, pamiatky obce Èachtice,
Park v Èastkovciach, kostol v Podolí, Park
miniatúr v Podolí
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13. Park miniatúr v Podolí
Unikátny Park modelov dobových rekonštrukcií
slovenských hradov, zámkov a pamiatok sakrálnej
architektúry. Hrady sú postavené v mierke 1:50
v podobách, ako vyzerali v èase svojej najväèšej slávy
pred 300-500 rokmi. Najväèším modelom je
rekonštrukcia Holíèskeho zámku ako letného sídla
Márie Terézie, k najkrajším hradom patria modely
Èachtického hradu, Tematína, Šarišského hradu,
Krásnej Hôrky a od roku 2014 aj Beckovského hradu.
Kostolíky sú v mierke 1:25, z nich najväèším modelom v Parku je replika dreveného
artikulárneho kostola vo Svätom Kríži. Sakrálnu expozíciu dopåòajú modely rekonštrukcií
kostolíkov z obdobia Ve¾kej Moravy a príchodu Cyrila a Metoda na naše územie. Malou
expozíciou sú aj modely turistických chát a rozh¾adní. V roku 2014 sa v areáli nachádzalo
51 modelov. Jeho súèasou je aj Alžbetina rozh¾adòa, z ktorej je vidie naraz najviac hradov
na Slovensku.V areáli sa nachádza aj predajòa obèerstvenia a suvenírov.

Pohorie: Malé Karpaty
Lokalizácia: Podolie
Nadmorská výška: 181 m n.m.
Prístupnos: otvorený sezónne denne
okrem pondelka
Dostupnos: pešo, bicykel, auto, verejná doprava
Parkovanie autom: priamo v areáli Parku miniatúr

N48 40.597 E17 46.284

Zaujímavosti v okolí:
Èachtický hrad, pamiatky obce Èachtice,
Park v Èastkovciach, kostol v Podolí, Ro¾nícky
dom a kostol v Pobedime
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14. Kostol v Podolí
Rímskokatolícky kostol sv. Juraja stojí na severnom
okraji obce Podolie na terénnej vyvýšenine nad
Podolským potokom. Spomína sa už zaèiatkom
14. storoèia a je možné, že stojí na mieste staršej
stavby. Areál kostola, v ktorom sa pôvodne
nachádzal aj cintorín, je opevnený kamenným
múrom s opornými piliermi. V múre sa nachádza aj
nieko¾ko k¾úèových strie¾ní a je v òom vsadených
nieko¾ko náhrobných kameòov.
Renesanèné opevnenie bolo vybudované v 17. storoèí, pravdepodobne po roku 1663.
Literatúra uvádza, že v areáli kostola bolo pochovaných nieko¾ko obetí Alžbety Bátoriovej.
Pôvodne gotický kostol bol v rokoch 1748-1758 prestavaný a rozšírený, bola pristavená
veža. Nový vstup do podvežia a priamo aj do kostolnej lode, bol otvorený v roku 2000.
Pohorie: Malé Karpaty
Lokalizácia: Podolie
Nadmorská výška: 178 m n.m.
Prístupnos: exteriér vo¾ne prístupný,
interiér na požiadanie
Dostupnos: pešo, bicykel, auto, verejná doprava
Parkovanie autom: v obci Podolie pri cintoríne

N48 40.658 E17 46.512

Zaujímavosti v okolí:
Park miniatúr Podolie, Èachtický hrad,
pamiatky obce Èachtice, Èastkovce park, Ve¾ký
Plešivec, Oèkovská mohyla
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15. Mohyla v Oèkove
Mohylový kniežací hrob sa nachádza
pri Oèkove nad hlavnou cestou v malom parku.
Unikátny nález mohyly náèelníka èias kultúry
s prívlastkom velatická (13. - 10. storoèie p. n. l.)
a popolnicové pohrebisko z mladej rímskej
doby ïaleko presahujú rámec Slovenska. Bolo
tu odkrytých okolo 250 hrobov a ide o najväèšie
nálezisko svojho druhu u nás. Objekt mohyly
tvorí navàšený kruh priemeru 25 metrov
do výšky 10 metrov, prièom hrob je do nej
zapustený.

Pohorie: Malé Karpaty
Lokalizácia: Oèkov
Nadmorská výška: 182 m n.m.
Prístupnos: vo¾ne prístupný areál
Dostupnos: pešo, bicykel, auto, verejná doprava
Parkovanie autom: pri cintoríne,
oproti vchodu do areálu

Do pôvodne zrekonštruovaného
hrobu, možno nahliadnu
po výstupe po betónových
schodíkoch k presklenému
prístrešku. Hoci sa jedná o unikátnu
archeologickú lokalitu, jej stav je
v dnešnej dobe len zanedbanou a
chabou prezentáciou tak
významného náleziska.

N48 39.607 E17 45.481

Zaujímavosti v okolí:
Park miniatúr v Podolí, Èachtický hrad,
pamiatky obce Èachtice, Kostol v Podolí,
Ro¾nícky dom a kostol v Pobedime
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16. Krvavá krèma v Oèkove
V areáli kniežacej Oèkovskej mohyly sa nachádza
miesto, kde bola v minulosti prícestná „Krvavá
krèma“. Okolo tohto miesta viedla cesta
na Èachtický hrad, Piešany a Nové Mesto a tak sa tu
zastavovali viacerí pocestní. Príbeh tejto krèmy sa
údajne zaèal v druhej polovici 17. storoèia, kedy
patrila obec Ladislavovi Oèkajovi. Ak sa tu vraj
zastavili majetnejší pocestní, personál krèmy sa
postaral, aby po zaplatení už z krèmy nikdy nevyšli
živí. A preto dostala krèma svoj názov – „Krvavá“.
Areál starej krèmy bol vsadený do sprašového hlineného svahu. Kedysi tu boli zjavné
priestory krèmy a aj miesta, kde bola pokladòa. Jedáleò krèmy sa prebudovala neskôr
na výstavnú muzeálnu sieò, v ktorej bola v minulosti inštalovaná archeologická expozícia.
Ostatné priestory krèmy zanikli pri ažbe hliny. Dnes je však toto miesto opustené a
spustnuté, no napriek tomu má tajomnú a desivú atmosféru...
Pohorie: Malé Karpaty
Lokalizácia: Oèkov
Nadmorská výška: 182 m n.m.
Prístupnos: vo¾ne prístupný
Dostupnos: pešo, bicykel, auto, verejná doprava
Parkovanie autom: pri cintoríne, oproti vchodu
do areálu Oèkovskej mohyly

N48 39.607 E17 45.481

Zaujímavosti v okolí:
Èachtický hrad, pamiatky obce Èachtice,
Podolie kostol, Park miniatúr v Podolí,
Ro¾nícky dom a kostol v Pobedime
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17. Oèkov a Ladislav Oèkaj
Obec Oèkov bola v minulosti domovskou
obcou š¾achtického rodu Oèkajovcov.
Najvýznamnejší z nich Ladislav sa narodil asi
v roku 1665. Ako 15 roèný vstúpil do Pálfiho
husárskeho pluku, v roku 1703 sa pridal
k povstaniu Františka Rákóciho. V hodnosti
kapitána dobyl Levice, Krupinu a Banskú
Štiavnicu. Pre jeho odvahu a vojenské úspechy
ho prezývali Rákóciho blesk. V roku 1708
prešiel tajne na cisársku stranu, po bitke
v Trenèíne aj oficiálne. To mu nevedeli kuruci
odpusti. Silvestra 1709 slávil vo Vrbovom a pri
návrate 1.1.1710 spä do Oèkova ho zajali
kuruci. Už o dva dni ho popravili v Nových
Zámkoch, na mieste popravy je na námestí
osadená kamenná doštièka. V oèkovskej
zákrute, kde ho zlapali, stojí od roku 1789
Mariánsky ståp.

Pohorie: Malé Karpaty
Lokalizácia: Oèkov
Nadmorská výška: 174 m n.m.
Prístupnos: vo¾ne prístupný areál
Dostupnos: pešo, bicykel,
auto, verejná doprava
Parkovanie autom: v obci Oèkov

N48 39.598 E17 45.549
Ešte pred pár rokmi pripomínalo históriu Oèkova
aj torzo jeho kaštie¾a, no ten už dnes neexistuje.
Iba názov obce pripomína skutky tohto slávneho
a udatného vojaka...

Zaujímavosti v okolí:
Èachtický hrad, pamiatky obce Èachtice,
Podolie kostol, Park miniatúr Podolie,
Oèkovská mohyla, Ro¾nícky dom
a kostol v Pobedime
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18. Opevnený kostol v Pobedime
V strede obce sa nachádza barokový katolícky kostol
sv. Michala archanjela. Bol postavený v rokoch 16731674 novomestským prepoštom Jakubom Haškom.
Dominuje mu vysoká veža. Okolo kostola je
postavené opevnenie so štrbinovými strie¾òami.
V rohoch opevnenia sa nachádzajú štyri bašty,
z ktorých niektoré sa v roku 1688 prestavali
na kaplnky. Jednou z nich je i kaplnka
Sedembolestnej Panny Márie s oltárom
z 18.storoèia.

V roku 1923 bol kostol prestavaný a rozšírený o dve boèné lode. V presbytériu je
umiestnený barokový oltár sv. Michala archanjela. V blízkosti kostola sa nachádza pamätná
fara z 18. storoèia, na prieèelí budovy je umiestnená pamätná tabu¾a básnika a kòaza Jána
Hollého.
Pohorie: dolina Váhu
Lokalizácia: Pobedim
Nadmorská výška: 166 m n.m.
Prístupnos: exteriér vo¾ne prístupný,
interiér na požiadanie
Dostupnos: pešo, bicykel,
auto, verejná doprava
Parkovanie autom: Pobedim, kostol

N48 38.920 E17 48.151

Zaujímavosti v okolí:
Pobedim – Ro¾nícky dom, Podolie Park
miniatúr, kaštie¾ v Brunovciach,
kostol v Hornej Strede, Mohyla v Oèkove
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19. Ro¾nícky dom v Pobedime
V obci Pobedim sa nachádza muzeálna
expozícia Ro¾níckeho domu. Jedná sa o typickú
ukážkovú expozíciu stavby a zariadenia
miestneho ro¾níckeho domu. Obytná èas
domu je z roku 1878, hospodárska èas
pozostáva z viacerých objektov a bola stavaná
postupne v rokoch 1883, 1890 a 1912.
V interiéri medzi obytnou a hospodárskou
èasou je zachovalá pec na peèenie chleba.
Okrem zachovaného interiéru domu je tu expozícia národopisu, archeológie a histórie.
Národopis je zameraný na kroje, nábytok, riad a iné predmety používané v tej dobe,
archeológia je zameraná predovšetkým na slovanské hradisko z obdobia Pribinovho
kniežatstva, ktoré sa nachádzalo pri Pobedime. Hradisko popisuje aj náuèný panel
umiestnený pri Dudváhu.
Pohorie: dolina Váhu
Lokalizácia: Pobedim
Nadmorská výška: 166 m n.m.
Prístupnos: návštevu treba vopred
ohlási na obecnom úrade
Dostupnos: pešo, bicykel,
auto, verejná doprava
Parkovanie autom: v obci na námestí

N48 38.971 E17 48.118

Zaujímavosti v okolí:
Pobedim – opevnený kostol a pamätná fara,
Podolie Park miniatúr, kaštie¾ v Brunovciach,
kostol v Hornej Strede, Mohyla v Oèkove
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20. Kostol v Hornej Strede
Dominantou obce Horná Streda je kostol,
na ktorom nás upúta netradièná architektúra
kostolnej veže. Tá je unikátna a nezamenite¾ná.
Rímsko - katolícky kostol Všechsvätých bol
postavený na mieste staršieho gotického
kostola z roku 1353. Bol postavený pôvodne
ako barokový v roku 1728. V roku 1924 bol
úplne prestavaný a rozšírený o prieènu loï.
Kostol prešiel v rokoch 2007 - 2009 vnútornou
aj vonkajšou generálnou opravou. Kostol bol
v minulosti aj filiálkou farnosti v Pobedime, kde
pôsobil Ján Hollý. Prvého októbra 1848 bol
v Hornej Strede otvorený rímsko – katolícky
farský úrad, prvým kòazom a vedúcim fary bol
Štefan Mácsady.

N48 39.342 E17 50.568

Pohorie: dolina Váhu
Lokalizácia: Horná Streda
Nadmorská výška: 167 m n.m.
Prístupnos: exteriér vo¾ne prístupný,
interiér na požiadanie
Dostupnos: pešo, bicykel,
auto, verejná doprava
Parkovanie autom: v obci Horná Streda

Zaujímavosti v okolí:
kaštie¾ v Brunovciach, kostol a pamätník
Rudnaya v Považanoch, pamiatky Èachtíc a
Beckova, Park miniatúr Podolie, visutý most
cez Váh v Brunovciach
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21. Kaštie¾ v Brunovciach
Neskororenesanèný kaštie¾ s barokovými
doplnkami bol postavený v druhej polovici
17. storoèia, na mieste bývalého dreveného
po¾ovníckeho kaštielika Forgáèovcov.
Je charakteristický štyrmi nárožnými vežami,
zakonèenými charakteristickými cibu¾ovitými
strechami. Bol sídlom Berèéniovcov, Mikuláš
Berèéni ako hlavný velite¾ vojsk Františka II.
Rákociho sa narodil na hrade Tematín.
V prvej tretine 18. storoèia prešiel barokovou úpravou, pri ktorej sa zamenila pôvodná
oblúèiková atika za rovnú. V II. svetovej vojne bol znièený, v 19. storoèí založili anglický park
a zbúrali jedno krídlo kaštie¾a. S jeho pamiatkovou obnovou sa zaèalo v roku 1983.
V dvorovom trakte je malá kaplnka, v ktorej sa nachádza barokový oltár s ústredným
obrazom Nanebovzatia Panny Márie. Pri vstupe do parku je socha sv. Jána Nepomuckého
z druhej tretiny 18. storoèia.
Pohorie: dolina Váhu
Lokalizácia: Brunovce
Nadmorská výška: 173 m n.m.
Prístupnos: kaštie¾ s parkom
je verejnosti neprístupný
Dostupnos: pešo, bicykel,
auto, verejná doprava
Parkovanie autom: v obci Brunovce

N48 40.351 E17 51.232

Zaujímavosti v okolí:
kostol v Hornej Strede, kostol a pamätník
Rudnaya v Považanoch, pamiatky Èachtíc
a Beckova, Park miniatúr Podolie, visutý most
cez Váh
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22. Kostol v Potvoriciach
V obci Potvorice je jedinou zachovanou
pamiatkou zvonica vežovitého typu z druhej
polovice 18. storoèia. Bol tu však postavený
novodobý rímsko - katolícky moderný kostol
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.
Je lokalizovaný v strede obce. Bol vysvätený
1. júna 2002. Architektúru kostola dopåòa
originálne riešenie výzdoby interiéru zvláštnou
drotárskou technikou.
Pozostáva zo zhotovenia centrálneho lustra a plastík Nepoškvrneného srdca Panny Márie,
Božského srdca Ježišovho, reliéfu Bohostánku, obetného stola, mariánskeho erbu, piety,
paškálu, Božieho hrobu ako aj Bohostánku pri Božom hrobe a jaslièiek. V októbri 2009
pribudla do areálu kostola Lurdská jaskynka a v októbri 2010 kríž na pamiatku rodáka pátra
Štefana Halienku SJ.
Pohorie: dolina Váhu
Lokalizácia: Potvorice
Nadmorská výška: 174 m n.m.
Prístupnos: exteriér vo¾ne prístupný,
interiér na požiadanie
Dostupnos: pešo, bicykel,
auto, verejná doprava
Parkovanie autom: v obci Potvorice

N48 38.971 E17 48.118

Zaujímavosti v okolí:
kaštie¾ v Brunovciach, kostol Horná Streda,
kostol a pamätník Rudnaya v Považanoch,
pamiatky Èachtíc a Beckova, Park miniatúr
Podolie, visutý most cez Váh v Brunovciach
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23. Kostol a pamätník Rudnaya
v Považanoch

Katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža je
empírový. Dominuje mu veža s ochodzou. Bol
postavený v roku 1830 na mieste starého
kostola z roku 1297 za prispenia Alexandra
Rudnaya, miestneho rodáka. Alexander Rudnay
sa narodil 4. októbra 1760 v dedinke Kríž nad
Váhom, niekdajšej samostatnej obce, dnes
súèasti obce Považany. Tento slávny rodák bol
slovenským š¾achticom, rímskokatolíckym
arcibiskupom a kardinálom. Bol aj
sedmohradským a od roku 1819 aj uhorským
prímasom a ostrihomským arcibiskupom.

Svojou bohatou kòažskou èinnosou sa zaslúžil okrem iného o budovanie Ostrihomu. Takisto
sa zaslúžil aj o stavbu a rekonštrukciu kostolov v jeho domove - v obciach Nitrianske Rudno,
Diviacka Nová Ves, Svätý Kríž nad Váhom a Krušovce. Slávneho rodáka pripomína v Považanoch
tabu¾a na jeho rodnom dome a plastika, ktorá bola umiestnená v roku 2002 pred kostolom.
Pohorie: dolina Váhu
Lokalizácia: Považany
Nadmorská výška: 174 m n.m.
Prístupnos: exteriér kostola vo¾ne prístupný,
interiér na požiadanie,
pamätníky vo¾ne prístupné
Dostupnos: pešo, bicykel
Parkovanie autom: v obci na námestí

N48 42.528 E17 50.699

Zaujímavosti v okolí:
kaštie¾ v Brunovciach, kostol Horná Streda,
pamiatky Èachtíc a Beckova, Park miniatúr
Podolie, visutý most cez Váh v Brunovciach
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24. Vèelársky náuèný chodník v Kálnici
Prvý slovenský vèelársky náuèný chodník
J. M. Hurbana bol slávnostne otvorený
2. októbra 2009. Chodník má celkovú dåžku
8,5 km. Zaèína pri PD Kálnica, kde je osadený
vstupný panel so základnými údajmi, popisom
chodníka a vèelárskymi tradíciami. Vedie
po po¾ných a miestnych komunikáciách, kúsok
aj spolu s turistickými pešími trasami a
cyklotrasami. Náuèné panely sú èíslované 1 – 8.
Na jednotlivých stanoviskách, ktoré sú z ve¾kej èasti umiestnené pri vèelniciach kálnických
vèelárov, sa návštevníci dozvedia o životnom cykle vèely medonosnej, o vèelárstve
v minulosti i dnes, o vèelárskych ú¾och, pomôckach, o spracovaní medu aj ïalších vèelích
produktov, ako aj ich využívaní v kuchyni èi pri lieèení rôznych neduhov.

Pohorie: Považský Inovec
Lokalizácia: Kálnica
Nadmorská výška: 174 m n.m.
Prístupnos: vo¾ne prístupný chodník
Dostupnos: pešo, bicykel, auto
Parkovanie autom: pri PD Kálnica
alebo v obci

N48 38.971 E17 48.118

Zaujímavosti v okolí:
Kálnická dolina, Kálnický dvojkríž,
Kálnica BIKE Park, Beckovský hrad a pamiatky
Beckova, Koèovce – kaštie¾ a park
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25. Kálnický dvojkríž
Drevený dvojramenný kríž postavila obec
Kálnica 1.9. 2007 na hlavnom hrebeni
Považského Inovca južne od Ostrého vrchu.
Autorom bol rezbár Ferdinad Bolebruch. Kríž
bol vysoký 12 metrov, rozpätie ramien mal 3 a
2,5 metra a vážil 1500 kg. Ku krížu patrilo aj
drevené trojvršie vysoké 3 metre. Kríž sa vyrábal
priamo na mieste, pri stavbe ho dvíhalo 30 ¾udí
za pomoci traktora. Bohužia¾ v máji 2014 kríž
neodolal nároèným podmienkam a vietor ho
znièil.
Majster Bolebruch však vyrobil
nový kríž, pôvodné jaseòové drevo
nahradil dubom. Obnovený kríž bol
znova osadený na pôvodnom
mieste. Od neho je krásny výh¾ad
do doliny Váhu. Výstup sem je
možný od útulne Izba, pri ktorej je aj
prameò pitnej vody.

8 km

Pohorie: Považský Inovec
Lokalizácia: Kálnica
Nadmorská výška: 843 m n.m.
Prístupnos: vo¾ne prístupný
Dostupnos: pešo, bicykel
Parkovanie autom: v obci Kálnica,
pri lyžiarskom vleku alebo v chatovej osade

N48 43.818 E17 59.852

Zaujímavosti v okolí:
Kálnická dolina, vèelársky náuèný chodník a
Bike park v Kálnici, Beckovský hrad a pamiatky
Beckova, Koèovce – kaštie¾ a park, hrebeòovka
Považského Inovca
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26. Bohušova studnièka pod Jakubovou
Pod vrcholom Jakubovej (906 m n.m.), ležiacom
na hlavnom hrebeni Považského Inovca sa
nachádza významná studnièka. Postavil ju
s turistickými priate¾mi v roku 1988 Bohumír
Hlatký, keï sa mu podarilo zachyti artézsky
prameò vysoko v horách. Na takomto mieste
v celom pohorí už nie je obdobná studnièka.
Okolie upravili, nad prameò postavili drevený
domèek a poèas viac ako 25 rokov stabilne
teèúca voda s konštantnou teplotou uhasila
smäd tisícom turistov, cykloturistov a aj lesným
robotníkom.
O studnièku sa pán Hlatký s priate¾mi pravidelne starali. V roku 2013, keï už bol ažko
chorý, pomenovali sme na jeho poèes prameò Bohušovou studnièkou. Bol pri nej osadený
turistický smerovník, vyznaèili sa pešie aj cyklo-odboèky z hlavného hrebeòa, pamätná
tabu¾ka a upravilo sa okolie. Hoci už autor dnes nie je medzi nami, jeho duch zostal
v milovaných považkoinoveckých horách a pripomína nám ho táto studnièka.
Pohorie: Považský Inovec
Lokalizácia: Kálnica
Nadmorská výška: 789 m n.m.
Prístupnos: vo¾ne dostupná studnièka
na turistickom chodníku
Dostupnos: pešo, bicykel
Parkovanie autom: v obci Kálnica
pri lyžiarskom vleku alebo v chatovej osade

8 km

N48 44.614 E17 59.902

Zaujímavosti v okolí:
Kálnický dvojkríž, Bike park v Kálnici, rozh¾adòa
na Panskej Javorine, Vèelársky náuèný chodník,
Kálnická dolina
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27. Kaplnka kaštie¾a
v Trenèianskych Bohuslaviciach
Od roku 1759 zaèal Anton Erdödy
v Trenèianskych Bohuslaviciach s výstavbou
ve¾kolepého klasicisticko-rokokového kaštie¾a,
ktorý pozostával z obdåžnikovej budovy,
samostatne stojacej kaplnky a hospodárskych
budov. Po dokonèení stavby dal do kaplnky
previez pozostatky Adeorata – Martýra, ktoré
sú tam uložené dodnes. Súèasou areálu bol aj
park so záhradami v štýle Versailles. V parku
vysadenom cudzokrajnými drevinami bolo
rozmiestnených popri cestièkách 400 sôch a
figúr, fontány, jazierko, voda chrlila z jaskyne.
Po smrti grófa Erdödyho zaèína kaštie¾ pustnú,
až v roku 1905 bol celkom zbúraný.
Pohorie: Biele Karpaty
Lokalizácia: Trenèianske Bohuslavice
Nadmorská výška: 193 m n.m.
Prístupnos: exteriér vo¾ne prístupný,
interiér na požiadanie
Dostupnos: pešo, bicykel,
auto, verejná doprava
Parkovanie autom:
v obci Trenèianske Bohuslavice

Zachovala sa len kaplnka, ktorá
patrí k najvýznamnejším
rokokovým objektom v Európe.
Nástenné ma¾by F.A. Maulbertscha,
jedného z najznámejších umelcov
18. stor. v strednej Európe, majú
v nej charakter fresiek. Umelec je
tiež autorom všetkých troch
oltárnych obrazov.

N48 47.990 E17 51.870

Zaujímavosti v okolí:
Haluzický kostolík a súteska, rozh¾adòa Hájnica,
pamiatky v Zemianskom Podhradí a Bošáci,
Bošácka dolina, rozh¾adòa na Ve¾kom Lopeníku
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28. Haluzický kostolík
Zrúcaniny opevneného kostolíka, ktorý bol
postavený ako románsky v roku 1240. Kostolík
sa nachádza nad súteskou, kedysi v jeho areáli
stála aj mohutná zvonica. Kostolík mal okrem
cirkevnej funkcie aj úlohu ochrany pred
nepriate¾skými vojskami, povodòami a
búrkami. Obèas poslúžil aj ako tržnica a miesto
verejného zhromaždenia. Svoju cirkevnú
funkciu ukonèil v roku 1810. Socha Madony
bola z neho prevezená do Beckovského
kostola.
V Haluzickom kostolíku sa odohrala aj epizóda z Jiráskovho románu Bratstvo. Celé
prostredie kostolíka je krásne a romantické, pôsobivý poh¾ad je naò aj z vtáèej perspektívy
rozh¾adne Hájnica. Od kostolíka je krásny výh¾ad na dolinu Váhu s Beckovským hradom.
Pohorie: Biele Karpaty
Lokalizácia: Haluzice
Nadmorská výška: 261 m n.m.
Prístupnos: vo¾ne prístupné
Dostupnos: pešo, bicykel,
auto, verejná doprava
Parkovanie autom: v obci Haluzice

500 m

N48 49.271 E17 52.191

Zaujímavosti v okolí:
Haluzická súteska, rozh¾adòa Hájnica, kaštie¾na
kaplnka Trenèianske Bohuslavice, pamiatky
v Zemianskom Podhradí a Bošáci, Bošácka
dolina, rozh¾adòa na Ve¾kom Lopeníku
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29. Rozh¾adòa Hájnica
Na vrchole Hájnica bola v roku 2013 postavená
a slávnostne otvorená malá drevená rozh¾adòa.
Postavil ju Mikroregión Bošáèka s partnerskou
obcou Bøezová v rámci programu cezhraniènej
spolupráce SR – ÈR financovaného z Fondu
mikroprojektov. Rozh¾adòa je vysoká 7,3 metra
a je z nej prekrásny kruhový výh¾ad. Ako prvé
nás zaujme poh¾ad na Haluzický kostolík,
potom hrady Beckov, Tematín a za dobrého
poèasia aj Trenèiansky hrad. Panoramatický
výh¾ad dopåòa pod nami dolina Váhu, nad òou
sa tiahnu hrebene Považského Inovca a
Strážovských vrchov, kruh uzatvárajú hrebene
Bielych Karpát. Samotný vrchol je národnou
prírodnou rezerváciou a z Haluzíc naò vedie
zeleno znaèený turistický chodník.
Pohorie: Biele Karpaty
Lokalizácia: Haluzice
Nadmorská výška: 341 m n.m.
Prístupnos: vo¾ne dostupný vrchol s rozh¾adòou
Dostupnos: pešo, bicykel
Parkovanie autom: v obci na parkovisku
pri obecnom úrade, k rozh¾adni pešo 1 km
1 km

N48 49.030 E17 52.008

Zaujímavosti v okolí:
Haluzický kostolík a súteska, kaštie¾na kaplnka
Trenèianske Bohuslavice, pamiatky
v Zemianskom Podhradí a Bošáci, Bošácka
dolina, rozh¾adòa na Ve¾kom Lopeníku
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30. Haluzická tiesòava
Haluzická tiesòava je chránený prírodný výtvor
nachádzajúci sa pod zrúcaninami Haluzického
kostolíka. Za chránenú bola vyhlásená v roku
1963, má 4. stupeò ochrany. Tvorí ju kaòon
hlboký 50, široký 200 a dlhý 1000 metrov. Bol
vytvorený eróziou Haluzického potoka. Aby sa
zabránilo ïalšej erózii v rokoch 1926 – 1927
realizoval profesor Leo Skatula stabilizáciu
svahov výsadbou vàbových plôtikov. Na dne
tiesòavy vytvoril systém 8 murovaných
prehrádzok a v dolnej èasti dláždené koryto
odstupòované 17 kamennými stupòami.
Záver tiesòavy stabilizoval štvormetrovou prehrádzkou. Generálne opravy sústavy sa
realizovali v rokoch 1960, 1965, 1979, 1980 a 2011. Správcom Haluzického potoka je
Slovenský vodohospodársky podnik š. p., kamenné prehrádzky a stupne sú majetkom štátu
v správe LESY SR, š.p., odštepný závod Trenèín. V roku 2011 tu bol práve nimi otvorený
okružný Lesnícky náuèný chodník Haluzická strž a tiesòava bola vyhlásená za Významné
lesnícke miesto.
300 m

Pohorie: Biele Karpaty
Lokalizácia: Haluzice
Nadmorská výška: 260 m n.m.
Prístupnos: vo¾ne prístupný
Dostupnos: pešo, bicykel
Parkovanie autom: v obci Haluzice

N48 49.337 E17 52.169

Zaujímavosti v okolí:
Haluzický kostolík, rozh¾adòa na Hájnici,
kaštie¾na kaplnka Trenèianske Bohuslavice,
pamiatky v Zemianskom Podhradí a Bošáci,
Bošácka dolina, rozh¾adòa na Ve¾kom Lopeníku
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31. Kostol v Bošáci

Pohorie: Biele Karpaty
Lokalizácia: Bošáca
Nadmorská výška: 230 m n.m.
Prístupnos: exteriér vo¾ne prístupný,
interiér na požiadanie
Dostupnos: pešo, bicykel,
auto, verejná doprava
Parkovanie autom: v obci Bošáca

Základný kameò rímsko-katolíckeho
kostola Nanebovzatia Panny Márie bol
položený v roku 1729. Dokonèený bol
v roku 1733. Kostol bol postavený vïaka
štedrosti nitrianskeho kanonika Mikuláša
Príleského. V roku 1778 sa stal farským,
keï sem prešla fara z Haluzíc. Bol
postavený v neskorobarokovom slohu
ako jednoloïový so svätyòou a
predstavenou vežou. Kostolu dominuje
vysoká veža, ktorá má helmovité
zastrešenie s malou nadstavanou
vežièkou na kupole. Hlavný oltár ståpovej
architektúry je tirolská drevorezba z roku
1928, ma¾ba stropu je od slovenského
maliara Jozefa Hanulu z roku 1906, tvoria
ju 4 hlavné výjavy.

N48 49.431 E17 50.662

Zaujímavosti v okolí:
kostolík a súteska v Haluziciach, kaštie¾na
kaplnka Trenèianske Bohuslavice, pamiatky
v Zemianskom Podhradí, Bošácka dolina
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32. Bošácka slivovica a múzeum
Obec Bošáca je známa predovšetkým svojou
slivovicou, krojmi a ¾udovou architektúrou.
Slivovica za svoju chu vïaèí predovšetkým
špeciálnym odrodám sliviek a klimatickým
podmienkam v oblasti, kde rastú. Vïaka týmto
kvalitám ju v minulosti vozili aj na dvor Márie
Terézie. Na tradície destilátov úspešne
nadviazala dnešná Bošácka pálenica, originálnu
Bošácku slivovicu pili v Bielom dome, v Kremli
i v Hollywoode. V obci sa nachádza aj malé
múzeum Bošáckej doliny, má charakter
skanzenu, je umiestnené v pôvodnom
sedliackom dome. Ten je zariadený pôvodným
náradím, nábytkom a ostatným vybavením.
Tvorí ho zariadená izba, letná kuchyòa s pecou,
komora, nádvorie a stodola.

300 m

N48 49.673 E17 50.469

Pohorie: Biele Karpaty
Lokalizácia: Bošáca
Nadmorská výška: 231 m n.m.
Prístupnos: na požiadanie
Dostupnos: pešo, bicykel,
auto, verejná doprava
Parkovanie autom: v obci Bošáca
Zaujímavosti v okolí:
kostolík a súteska v Haluziciach, kaštie¾na
kaplnka Trenèianske Bohuslavice, pamiatky
v Zemianskom Podhradí
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33. Kostol v Zemianskom Podhradí
Evanjelický kostol je klasicistický, postavený
v rokoch 1784-1801 v empírovom slohu, má
kruhovú dispozíciu s okružným ståporadím a je
unikátnou pamiatkou na Slovensku. Má štvoro
dverí, ktoré vedú na každú svetovú stranu a ani
jedny nie sú hlavné. Jedineène je riešená
manzardová strecha s ihlanovým ukonèením,
ktorá kryje rozsiahlu kopulu. Pri stene kostola
odvrátenej od hlavnej cesty uvidíte dlhý
drevený rebrík vedúci na pôjd. Ten využíval Štúr
ako skrýšu v èase, keï bol prenasledovaný
cisárskym vojskom. A tiež ako miesto stretnutí
s jeho osudovou láskou Adelou. V podstreší je
zvon z roku 1821.

Pohorie: Biele Karpaty
Lokalizácia: Zemianske Podhradie
Nadmorská výška: 245 m n.m.
Prístupnos: exteriér vo¾ne prístupný,
interiér na požiadanie
Dostupnos: pešo, bicykel, auto, verejná doprava
Parkovanie autom: v obci Zemianske Podhradie

N48 50.340 E17 50.167

Zaujímavosti v okolí:
múzeá v Zemianskom Podhradí, Bošácka
dolina, kaštie¾na kaplnka v Trenèianskych
Bohuslaviciach, kostolík a súteska v Haluziciach,
rozh¾adòa na Hájnici
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34. Múzeá v Zemianskom Podhradí
Zemianske Podhradie bolo v 19. storoèí
strediskom kultúrneho a politického života
Slovenska, pôsobili tu vynikajúce osobnosti
národných dejín Slovákov. ¼udovít Štúr tu
navštevoval svojho brata Samuela, ktorý
v Podhradí pôsobil ako evanjelický farár. V obci
sa narodil Ladislav Paulíny, evanjelický farár,
spisovate¾ a národný budite¾, prežil tu svoje
detstvo aj známy spisovate¾ a podpredseda
Matice slovenskej – Viliam Paulíny Tóth. V obci
pôsobil aj známy botanik - evanjelický farár
Jozef ¼udovít Holuby, ako aj miestny rodák,
jedineèný slovenský bibliograf
¼udovít
Vladimír Rizner. V roku 1993 bol pri
evanjelickom kostole otvorený pamätný dom
Rizner – Holuby s expozíciou venovanou
osobnostiam a histórii obce.

N48 50.425 E17 50.049

Pohorie: Biele Karpaty
Lokalizácia: Zemianske Podhradie
Nadmorská výška: 251 m n.m.
Prístupnos: exteriér vo¾ne prístupný,
interiér na požiadanie
Dostupnos: pešo, bicykel,
auto, verejná doprava
Parkovanie autom: v obci
Zaujímavosti v okolí:
Bošácka dolina, kaplnka kaštie¾a
v Trenèianskych Bohuslaviciach, kostolík
a tiesòava v Haluziciach, rozh¾adòa na Hájnici
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35. Kostol v Novej Bošáci
V závere Bošáckej doliny sa nachádza obec
Nová Bošáca. Bola vytvorená v roku 1950
spojením 23 kopanièiarskych osád. Prechádza
òou cyklomagistrála Naprieè Považským
Inovcom do Èeskej republiky, z obce vedie
cez osadu Grúò turistický chodník na rozh¾adòu
Ve¾ký Lopeník. Základný kameò kostola v obci
posvätil v decembri 1969 nitriansky kapitulárny
vikár Ján Pásztor. Kostol bol dokonèený
v septembri 1971 a zasvätený sv. Cyrilovi a
Metodovi. V roku 1972 bol vyzdobený ma¾bami
akademického maliara Vincenta Hložníka.
Kostol je filiálkou Bošáckej farnosti.
Pohorie: Biele Karpaty
Lokalizácia: Nová Bošáca
Nadmorská výška: 314 m n.m.
Prístupnos: exteriér vo¾ne prístupný,
interiér na požiadanie
Dostupnos: pešo, bicykel,
auto, verejná doprava
Parkovanie autom: v obci Nová Bošáca

N48 52.795 E17 47.720

Zaujímavosti v okolí:
kaplnka kaštie¾a v Trenèianskych
Bohuslaviciach, pamiatky v Zemianskom
Podhradí, Bošácka dolina, pamiatky a príroda
Haluzíc
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36. Kaštie¾ a park v Koèovciach
V centre sa nachádza kaštie¾ (nazývaný aj
Taberov kaštie¾), ktorý bol postavený v roku
1730 zemianskym rodom Príleských. Pôvodne
bol postavený v barokovom slohu, neskôr
prestavaný a rozšírený pod vplyvom
romantizujúceho slohu. Kaštie¾ tvorí
trojkrídlová jednopodlažná budova
s hospodárskymi objektami a parkom. Od roku
1871 do 1948 ho vlastnil rod Rakovských.
Najznámejším majite¾om bol Gejza Rakovský,
ktorý zve¾adil park a podporoval jazdectvo.
Od roku 1967 je kaštie¾ i park v užívaní Stavebnej fakulty STU Bratislava a slúži ako uèebnovýcvikové zariadenie. Súèasou areálu je i koniareò, kde poskytujú hipoterapiu
pre postihnuté deti a výcvikové jazdy pre verejnos. Pri¾ahlý park je bohatý na vzácne druhy
rôznych drevín. Parkom vedie nový náuèný chodník „9 zastavení na Rakovského chodníku“.
Pohorie: Považský Inovec
Lokalizácia: Koèovce
Nadmorská výška: 183 m n.m.
Prístupnos: neprístupný,
park prístupný pod¾a otváracích hodín
Dostupnos: pešo, bicykel,
auto, verejná doprava
Parkovanie autom: v obci naproti kaštie¾a

N48 49.271 E17 52.191

Zaujímavosti v okolí:
Koèovská Skalka, Vèelársky náuèný chodník
Kálnica, pamiatky Beckova, kaštie¾ v Lúke
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37. Koèovská Skalka
Medzi obcami Koèovce a Nová Ves nad Váhom
sa v podhorí Považského Inovca nachádza
pozoruhodný skalný útvar – Koèovská Skalka.
Jedná sa u unikátny skalný výtvor, tvorí ho
bývalý lom. Na jeho vrchole sa nachádza skalná
plošinka, z ktorej je krásny výh¾ad na dolinu
Váhu s panorámou vrcholov Bielych a Malých
Karpát. Dominuje im vrchol Ve¾kej Javoriny.
V lokalite rastú viaceré vzácne druhy
teplomilnej flóry, žije tu aj vzácny hmyz.
Na Skalku je najlepší prístup po novo vyznaèenom náuènom chodníku „9 zastavení
na Rakovského chodníku“ od kaštie¾a v Koèovciach alebo od kostola v Novej Vsi
nad Váhom.
Pohorie: Považský Inovec
Lokalizácia: Koèovce, Nová Ves nad Váhom
Nadmorská výška: 240 m n.m.
Prístupnos: vo¾ne prístupná lokalita
Dostupnos: pešo
Parkovanie autom: obce Koèovce
alebo Nová Ves nad Váhom

1 km

N48 44.274 E17 54.088

Zaujímavosti v okolí:
kaštie¾ a park v Koèovciach, Vèelársky náuèný
chodník Kálnica, pamiatky Beckova, Lúka
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38. Kostol v Novej Vsi nad Váhom
Dominantou obce Nová Ves nad Váhom je jej
katolícky kostol zasvätený sv. Martinovi
biskupovi. Pôvodne bol ranogotický s jednou
loïou a renesanènou vežou. V roku 1538 bol
novozaklenutý krížovými klenbami. Prestavaný
bol aj v 18. storoèí. V roku 1943 stavite¾
J. Szokolóczi k severnej stene lode pristavil
nový ve¾ký kostol pod¾a projektu architekta
Štefana Paulíka. Starý kostol vyma¾oval
M. Veselý v roku 1921. Pri vstupe je Lurdská
jaskyòa so soškou Panny Márie. Od kostola sa
dá dosta ku Koèovskej Skalke.
Pohorie: Považský Inovec
Lokalizácia: Nová Ves nad Váhom
Nadmorská výška: 180 m n.m.
Prístupnos: exteriér vo¾ne prístupný,
interiér na požiadanie
Dostupnos: pešo, bicykel,
auto, verejná doprava
Parkovanie autom: v obci priamo pri kostole

N48 44.274 E17 54.088

Zaujímavosti v okolí:
kaštie¾ a park v Koèovciach, Koèovská Skalka,
Vèelársky náuèný chodník Kálnica, pamiatky
Beckova, Lúka
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39. Kostol v Hrádku
Katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie
tvorí dominantu podhoria Považského Inovca,
upúta nás pri jazde z Hôrky nad Váhom
smerom na Hrádok. Postavený bol v roku 1792
na mieste staršieho kostola, ktorý sa spomína
už v roku 1560. Je postavený v barokovoklasicistickom slohu. Po požiari v roku 1802
ho v rokoch 1802 – 1818 obnovili. Hlavný oltár
z roku 1779 má uprostred ve¾ký závesný obraz
Panny Márie z roku 1887. Kostol sa nachádza
na malom návrší a je od neho krásny výh¾ad
na dolinu Váhu, Obtoèník i Pseudoterasu Váhu.
Pred kostolom je socha sv. Vendelína z roku
1905.

Pohorie: Považský Inovec
Lokalizácia: Hrádok
Nadmorská výška: 187 m n.m.
Prístupnos: exteriér vo¾ne prístupný,
interiér na požiadanie
Dostupnos: pešo, bicykel,
auto, verejná doprava
Parkovanie autom: v obci priamo pri kostole

N48 41.921 E17 53.145

Zaujímavosti v okolí:
kaštie¾ a park v Koèovciach, kostol v Novej Vsi
nad Váhom, Koèovská Skalka, Vèelársky náuèný
chodník Kálnica, pamiatky Beckova, Lúka
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40. Obtoèník a Pseudoterasa
Váhu pri Hrádku
Medzi obcami Hrádok a Hôrka nad Váhom
v podhorí Považského Inovca sa nachádzajú
dve významné maloplošné chránené územia
spojené s riekou Váh. Prvou je Obtoèník Váhu.
Je to prírodná pamiatka, ktorá predstavuje
ojedinelý geomorfologický útvar na strednom
Považí. Umožòuje študova vývoj údolia Váhu,
ktoré prekonalo po pleistocénnom za¾adnení.
Od roku 1983 je prírodnou pamiatkou, má
rozlohu 1,39 ha.
Kúsok odtia¾ bol v roku 1983 na výmere 11,8 ha vyhlásený chránený prírodný výtvor
Pseudoterasa Váhu. Takisto predstavuje vzácny geomorfologický útvar, ktorý zobrazuje
vývoj doliny Váhu v po¾adovej dobe.

Pohorie: Považský Inovec
Lokalizácia: Hrádok
Nadmorská výška: 179 m n.m.
Prístupnos: vo¾ne prístupná lokalita
Dostupnos: pešo, bicykel
Parkovanie autom: pri reštaurácii Majer

200 m

N48 44.274 E17 54.088

Zaujímavosti v okolí:
kaštie¾ a park v Koèovciach, Koèovská Skalka,
Vèelársky náuèný chodník Kálnica, pamiatky
Beckova, Lúka
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41. Kostol v Hôrke nad Váhom
Obec Hôrka nad Váhom nemala pôvodne svoj
kostol. Preto v roku 1996 zaèala s výstavbou
moderného kostola, ktorý hol dokonèený
v roku 1999. Bol zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi.
Hlavný architekt tejto stavby, Ing. arch. Martin
Biša získal v roku 2001 za projekt tohto kostola
1. miesto v architektonickej súaži. Kostol je
postavený na terase na vstupe do obce, má
predstavanú, dizajnovo netradiènú, vysokú
zvonicu s 3 zvonmi a krížom. Od kostola sú
krásne výh¾ady smerom na Považský Inovec na
jednej strane, ako aj na dolinu Váhu s Malými a
Bielymi Karpatmi na strane druhej.

Pohorie: Považský Inovec
Lokalizácia: Hôrka nad Váhom
Nadmorská výška: 187 m n.m.
Prístupnos: exteriér vo¾ne prístupný,
interiér na požiadanie
Dostupnos: pešo, bicykel,
auto, verejná doprava
Parkovanie autom: v obci priamo pri kostole

N48 43.035 E17 53.278

Zaujímavosti v okolí:
kaštie¾ a park v Koèovciach, Koèovská Skalka,
Vèelársky náuèný chodník Kálnica, pamiatky
Beckova, Lúka, Panská Javorina s rozh¾adòou
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42. Rozh¾adòa na Panskej Javorine
Na najvyššom bode vrcholu Panská Javorina
postavilo združenie Sotdum v roku 2009 už
svoju druhú rozh¾adòu v pohorí Považský
Inovec. Celodrevená rozh¾adòa má celkovú
výšku 17,6 metra, vyhliadkovú plošinu má
vo výške 14,1 metra. Pri finálnej montáži
rozh¾adne sa používal i vrtu¾ník. Rozh¾adòa je
celoroène vo¾ne prístupná, všetky prístupové
trasy k nej sú pomerne nároèné, aj s cestou spä
vyžadujú plánova ako celodenný výlet.
Z rozh¾adne sa naskytá krásny kruhový výh¾ad na Považie a Ponitrie. Osobité èaro majú
výh¾ady z vrcholovej plošiny poèas jesenných a zimných inverzií.
Pohorie: Považský Inovec
Lokalizácia: Hôrka nad Váhom
Nadmorská výška: 943 m n.m.
Prístupnos: vo¾ne prístupná lokalita
Dostupnos: pešo, bicykel
Parkovanie autom: Kálnica, MTB areál,
Hôrka nad Váhom, Bezovec

11 km

N48 42.724 E18 00.785

Zaujímavosti v okolí:
Bike park Kálnica, Kálnický dvojkríž, kaštie¾ a
park v Koèovciach, Koèovská Skalka, Vèelársky
náuèný chodník Kálnica, Bezovec

61

62

43. Kaštie¾ v Lúke
Pri príjazde do Lúky každého zaujmú èervené
strechy kaštie¾a, ktorý pripomína pevnos
lokalizovanú na malom kopci nad obcou. Bol
postavený v roku 1674 rodinou Šándorovcov.
Patril aj rodine Medòanských, ktorí tu majú aj
rodovú hrobku. Bol panským sídlom, ktoré
chránilo svojich obyvate¾ov v èase tureckého
nebezpeèenstva a stavovských povstaní.
Má štyri nárožné veže, dve nadzemné podlažia
a podkrovie.
V roku 1756 bol zbarokizovaný a zastrešený vysokou manzardnou strechou, dnes slúži ako
rekreaèné zariadenie. V roz¾ahlom parku okolo kaštie¾a vznikla v 18. storoèí úpravou staršej
hospodárskej budovy baroková kaplnka sv. Márie Magdalény.
Pohorie: Považský Inovec
Lokalizácia: Lúka
Nadmorská výška: 189 m n.m.
Prístupnos: kaštie¾ nie je verejne prístupný
Dostupnos: pešo, bicykel,
auto, verejná doprava
Parkovanie autom:
na námestíèku pod kaštie¾om

N48 43.035 E17 53.278

Zaujímavosti v okolí:
kaštie¾ a park v Koèovciach, Koèovská Skalka,
pamiatky Beckova, Hrádok, hrad Tematín
a Tematínske vrchy
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44. Model hradu Tematín v Lúke
V roku 2006 bola postavená dobová
rekonštrukcia hradu Tematín v mierke 1:50
v Parku miniatúr v obci Podolie. Ako podklad
slúžili výkresy z Archívu Pamiatkového úradu
SR v Bratislave a interný model hradu Tematín
v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste
nad Váhom. Na podnet starostu obce Lúka bola
pri rekonštrukcii námestia v roku 2010
postavená obdobná miniatúra hradu Tematín,
takisto v mierke 1:50. Model je dobovou
rekonštrukciou hradu približne z roku 1700,
teda podoba keï existoval v plnej svojej kráse.
Model hradu je umiestnený na prirodzenom
východisku znaèeného turistického chodníka
na dnešnú zrúcaninu hradu Tematín.
Je dominantou odpoèinkového miesta
na obecnom námestíèku.

N48 39.459 E17 52.762

Pohorie: Považský Inovec
Lokalizácia: Lúka
Nadmorská výška: 174 m n.m.
Prístupnos: vo¾ne dostupný
Dostupnos: pešo, bicykel,
auto, verejná doprava
Parkovanie autom:
priamo na námestíèku v Lúke
Zaujímavosti v okolí:
Bezovec, Tematínske vrchy, kostol v Hrádku,
kostol a kaštie¾ v Lúke
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45. Hrad Tematín
Hrad Tematín leží hlboko v horách Považského
Inovca. Ako kamenný vznikol v 13. storoèí. Hrad
chránil strategický brod cez rieku Váh, bol
spomínaný v listinách už v roku 1453.
K najvýznamnejším majite¾om patrili Matúš Èák
Trenèiansky, vojvoda Stibor zo Stiboríc. V roku
1665 sa na hrade narodil jeho posledný vlastník
– gróf Mikuláš Berèéni. Bol hlavným velite¾om
vojsk Františka II. Rákociho. V roku 1710
po porážke povstania uteká z Tematína
do Po¾ska tesne pred tým, ako ho obk¾úèia,
dobyjú a rozrúcajú cisárske vojská.
Letné sídlo mali Berèéniovci v kaštieli v Brunovciach. Posledného majite¾a pripomína
pamätná tabu¾a umiestnená nad vstupnou bránou do hradných zrúcanín. Z hradu je krásny
výh¾ad na Považie, stará sa o neho Združenie na záchranu hradu Tematín.

3,5 km

Pohorie: Považský Inovec
Lokalizácia: Lúka
Nadmorská výška: 576 m n.m.
Prístupnos: vo¾ne prístupná hradná zrúcanina
Dostupnos: pešo, bicykel,
Parkovanie autom: na Bezovci,
v obciach Lúka a Hrádok

N48 40.645 E17 55.743

Zaujímavosti v okolí:
kaštie¾ a park v Koèovciach, Koèovská Skalka,
pamiatky Beckova, Hrádok, hrad Tematín
a Tematínske vrchy
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46. Tematínske vrchy
Významným chráneným územím v pohorí
Považského Inovca sú Tematínske vrchy.
Do sústavy chránených území NATURA 2000
boli zaradené v roku 2004. Zaberajú plochu
2 471 ha od strednej èasti hrebeòa Považského
Inovca (Nízky Inovec) až po dolinu Váhu.
Najcennejšie èasti boli vyhlásené
za maloplošné chránené územia už skôr.
Národná prírodná rezervácia Tematínska
lesostep už v roku 1976, národná prírodná
rezervácia Javorníèek v roku 1982 a prírodná
rezervácia Kòaží vrch v roku 1988.
Predmetom ochrany je hlavne skalný lesostepný porast s množstvom chránených rastlín
a živoèíchov. Medzi najvzácnejšie druhy teplomilnej flóry tu patria kavyle, rumenica
Vislaniho, jasenec biely i poniklec ve¾kokvetý. Spomedzi sedemnástich druhov
vstavaèovitých rastlín sa tu z najvzácnejších nachádzajú dva teplomilné druhy – modruška
pošvatá a èervenohlav ihlanovitý. V teplomilných dubinách dominuje dub plstnatý.
Z hmyzu k najvzácnejším patria kobylka sága stepná a dva druhy ve¾kých cikád – cikáda
jaseòová a cikáda Tibicen plebejus.

2,5 km

N48 40.771 E17 55.298
Pohorie: Považský Inovec
Lokalizácia: Lúka, Hrádok
Nadmorská výška: 492 m n.m.
Prístupnos: vo¾ne dostupná lokalita
Dostupnos: pešo
Parkovanie autom: Bezovec,
kostol v Hrádku, kostol a kaštie¾ v Lúke

Zaujímavosti v okolí:
Bezovec, kostol v Hrádku, kostol a kaštie¾ v Lúke
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47. Zvonica v Modrovke
Obec Modrovka je významnou križovatkou
cykloturistických trás. Paralelne s dolinou Váhu
cez òu vedie Cyklomagistrála Okolo
Považského Inovca. Súèasne tu odboèuje
Cyklomagistrála Naprieè Považským Inovcom,
ktorá prekonáva hrebeò pohoria a popod
Topo¾èiansky hrad ide do mesta Topo¾èany.
Práve táto trasa vedie okolo architektonickej
zaujímavosti obce Modrovka. Tou je malá
murovaná zvonica vežovitého typu
s ihlancovou strechou, ktorá bola postavená
v 19. storoèí. Zvonica je krásne opravená, má
žltú fasádu, je pri nej odpoèívadlo.

Pohorie: Považský Inovec
Lokalizácia: Modrovka
Nadmorská výška: 181 m n.m.
Prístupnos: exteriér vo¾ne prístupný,
interiér na požiadanie
Dostupnos: pešo, bicykel,
auto, verejná doprava
Parkovanie autom:
v obci Modrovka pri zvonici

N48 38.952 E17 52.996

Zaujímavosti v okolí:
Bezovec, kostol v Hrádku, kostol a kaštie¾
v Lúke, hrad Tematín, Tematínske vrchy
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48. Kostol v Modrovej
Vzácny katolícky kostol sv. Michala Archanjela
bol postavený ako románsky v roku 1175. Dnes
má podobu neskorobarokovo upravenej
románskej stavby. Veža bola predstavaná
v 18. storoèí, má nové vnútorné zariadenie
z 20. storoèia. O starobylosti kostola
v Modrovej svedèia aj písomné pramene.
V registri pápežských desiatkov z roku 1332
vyberaných po farách Nitrianskeho
archidiakonátu sa nachádza záznam o kòazovi
Pavlovi, z kostola sv. Michala, ktorý platil
9 grošov.
Tento údaj sa pravdepodobne vzahuje
na Modrovú, keïže v nasledujúcom zápise je
spomínaná susedná fara v Hrádku. V štatútoch
ostrihomskej kapituly z roku 1397 medzi
ïalšími farnosami v Nitrianskom
archidiakonáte je zachytená aj fara v Modrovej.
Pohorie: Malé Karpaty
Lokalizácia: Èachtice
Nadmorská výška: 195 m n.m.
Prístupnos: exteriér prístupný vo¾ne,
interiér na požiadanie
Dostupnos: pešo, bicykel
Parkovanie autom: v obci na námestí

N48 42.942 E17 47.199

Zaujímavosti v okolí:
kostoly v Hrádku a na Lúke, Lúka kaštie¾,
Bezovec, hrad Tematín, Tematínske vrchy
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49. Kostol v Starej Lehote
Kostol je lokalizovaný v strede
obce Stará Lehota.
Rímskokatolícky kostol
sv. Mikuláša biskupa, pôvodne
gotický, pochádza
zo 14. storoèia. Teda existencia
kostola v Starej Lehote pred
viac ako šiestimi storoèiami
potvrdzuje, že obec bola
dostatoène rozvinutá,
hospodársky zabezpeèená a
v cirkevnom obvode muselo
by dostatok veriacich.

Pohorie: Považský Inovec
Lokalizácia: Stará Lehota
Nadmorská výška: 336 m n.m.
Prístupnos: exteriér vo¾ne prístupný,
interiér na požiadanie
Dostupnos: pešo, bicykel, auto, verejná doprava
Parkovanie autom: v obci pri kostole

Kostol bol v roku 1788
renovovaný a v 20. storoèí
prestavaný. Tvorí ho
jednoloïový rozšírený
priestor s presbytériom a
predstavanou vežou.
Na prieèelí má gotické okrúhle
okno, v presbytériu kamenné
gotické z 15. storoèia.
Vnútorné zariadenie je
súèasné.

N48 39.118 E17 56.879

Zaujímavosti v okolí:
Bezovec, hrad Tematín, Tematínske vrchy,
kostoly v Novej Lehote
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50. Kostoly v Novej Lehote
Na námestíèku v Novej Lehote sa nachádzajú
2 sakrálne objekty. Evanjelický kostol je
neorománsky. Bol postavený v roku 1866,
renovovaný v roku 1945. Do štítového prieèelia
má vsadenú pôvodnú drevenú zvonicu, druhá
súèasná zvonica je postavená pred kostolom.
Vnútorné zariadenie má pôvodné. Jeho
vybudovanie podnietila vlna prisahovalectva
obyvate¾ov s evanjelickým vierovyznaním
najmä z brezovských a myjavských kopaníc.

Druhou stavbou je malý katolícky
kostol, pôvodne kaplnka.
Zasvätený je sv. Antonovi
Paduánskemu. Jedná sa
o jednoloïový objekt
s polkruhovou apsidou. Takisto
má v štítovom prieèelí vstavanú
drevenú zvonicu. Bol postavený
v roku 1903 a takisto má pôvodné
zariadenie

N48 39.493 E17 58.779
N48 39.493 E17 58.808

Pohorie: Považský Inovec
Lokalizácia: Nová Lehota
Nadmorská výška: 430 m n.m.
Prístupnos: exteriér vo¾ne prístupný,
interiér na požiadanie
Dostupnos: pešo, bicykel,
auto, verejná doprava
Parkovanie autom: v obci pri kostoloch
Zaujímavosti v okolí:
Bezovec, hrad Tematín, Tematínske vrchy,
kostol v Starej Lehote
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51. Rozhledny na pomezí Èech
a Moravy
Na pomezí Moravy a Slovenska leží øada
vrcholù s krásnými rozhlednami. Mezi nì patøí
rozhledny Vartovna, Doubrava, Královec nebo
Velký Lopeník. Každá z nich je jedineèná nejen
výhledem, který poskytuje, ale také
architektonickým provedením, které stojí
za prozkoumání. Rozhledna Vartovna leží
nad Sirákovem mezi Vsetínem a Vizovicemi. Její
èervenožlutá konstrukce svítí do dálky nad
Vizovickou vrchovinou.
Na Vizovice shlíží také rozhledna Louèka na vrcholu Doubravy. Pùvodní døevìnou stavbu
v našem tisíciletí nahradila kovová vìž s vyhlídkovou plošinou. K sousedùm na Slovensko
naopak nahlíží rozhledny Královec a Velký Lopeník. Jedna stojí nad Valašskými Klobouky,
druhá zase na stejnojmenném vrcholu Velkého Lopeníku (mapka, GPS).

3,5 km

Pohoøí: Bílé Karpaty, Beskydy
Lokalizace: Jižní Valašsko
Pøístupnost: volnì pøístupné vrcholy s rozhlednami
Dostupnost: pìšky, na kole
Parkování autem: v nejbližších obcích

N48 55.006 E17 46.957

Zajímavosti v okolí:
Vizovicko a Slušovicko, Luhaèovice,
Hrad Brumov, CHKO Bílé Karpaty
OpenStreetMap
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52. Minigalerie rozhleden Luhaèovice
Pokud Vás z výšek jímá závra, ale rozhledny
Vás pøesto lákají, pøijïte se podívat
do Minigalerie rozhleden, kterou najdete
v Luhaèovicích. Jsou tu velmi podrobné
propracované modely rozhleden souèasných,
ale i tìch dávno zaniklých. Pracuje se tu nejen
s podrobnou stavební dokumentací, ale také
s technologií 3D tisku, takže jednotlivé modely
jsou pøesnými kopiemi svých pøedchùdcù, kteøí
stojí ošlehání vìtrem na èeských a slovenských
kopcích.
Spolu s Minigalerií se autoøi projektu vìnují také mapování rozhleden na území Èech
a Slovenska, nebo pøípravou prùvodcù po tìchto unikátních stavbách. Díky Minigalerii
mùžete objevit svìt rozhleden, které jsou èeskoslovenským fenoménem.
Pohoøí: Bílé Karpaty
Lokalizace: Luhaèovice
Nadmoøská výška: 260 m n.m.
Pøístupnost: muzeální, po dohodì
Dostupnost: pìšky, na kole, autem
Parkování autem: v Luhaèovicích

N49 05.915 E17 45.442

Zajímavosti v okolí:
láznì Luhaèovice, likérka Vizovice,
Nový Svìtlov - Bojkovice
OpenStreetMap
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53. Klášov
Tajemná a magická hora Klášov se mlèenlivì
tyèí nad Vizovickými vrchy. Díky své jedineèné
poloze a ideálnímu tvaru se už v pravìku stal
centrálním hradiskem pro celé Jižní Valašsko.
Kultovní místo, kterým je dodnes vrchol
Klášova, bylo obehnáno po celé své délce
valem, našly se zde pozùstatky
staroslovanského hradištì a vùbec nejvìtší
soubor železných pøedmìtù na jihovýchodní
Moravì. Z vrcholu Klášova je nádherný výhled
do okolí, sami jistì uznáte, že takové místo je
pøímo ideální pozorovatelnou. Hora Klášov
na vás dýchne tajemnou atmosférou, ve které
jako by se kolem vás pøímo odehrával pravìký
život prvních obyvatel této lokality. A pokud
na tajemné atmosféry moc nejste, vìøte, že je
cesta na Klášov také nádhernou procházkou.

4,1 km

N49 12.407 E17 56.662
Pohoøí: Vizovické vrchy
Lokalizace: Vysoké Pole, Drnovice, Bratøejov
Nadmoøská výška: 753 m n.m.
Pøístupnost: volnì pøístupný
Dostupnost: pìšky po modré turistické znaèce
Parkovaní autem: Drnovice, Bratøejov
Zaujímavosti v okolí:
Památník Ploština, muzeum Drnovice, kostel
v Bratøejove, mìsto Valašské Klobouky
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54. Hornolideèský betlém
Køehkou atmosféru vánoèního Valašska
najdete ve zmenšeném svìtì Pohyblivého
betléma v Horní Lidèi. Více než dvì stì padesát
jemnì vyøezávaných postavièek, mezi kterými
nechybí flašinetáø, kováø, medvìdáø nebo
vìrozvìstové, den za dnem tiše pracuje v okolí
malièkých jeslièek u Betléma. Unikátní
a mnohokrát ocenìný mechanický betlém
vznikal pod rukama patnácti øezbáøù z Èech
i Slovenska.
Drobouèké postavièky, které spoleènì vyøezali, pøedstavují tradice a øemesla od Horní
Lidèe po Vsetín. Èarovný zážitek tichých Vánoc pøi pohledu na jezulátko ještì umocní
hudba Hradišanu, který se podílel na dokumentárním filmu, který je souèástí prohlídky.
Pohoøí: Bílé Karpaty, Javorníky
Lokalizace: Horní Lideè
Nadmoøská výška: 472 m n.m.
Pøístupnost: muzejní režim
Dostupnost: pìšky, na kole,
autem, veøejnou dopravou
Parkování autem: pøed objektem

N49 10.768 E18 03.785

Zajímavosti v okolí:
Valašské Klobouky, Klášov a Ploština,
šafránové louky v Laènovì
OpenStreetMap
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55. Hrad Brumov
Nad Vlárským prùsmykem se dodnes hrdì tyèí
zdi Brumovského hradu, který tuto dùležitou
obchodní stezku støežil snad již od 13. století.
Pøesné záznamy o jeho vzniku sice neexistují,
podle archeologických nálezù však mùžeme
tušit, že zde již ve 13. století hrad nebo jeho
pøedchùdce stál. Tam, kde se kolem hradu døíve
prohánìly uherské hordy s moravskými
hejtmany v patách (a naopak), leží dnes
malebné mìsteèko Brumov – Bylnice,
nad kterým jako nìmý strážce hrad stojí.
Dnes na brumovském hradì najdete zachovalá sklepení, která lákají k prozkoumání,
expozice, které pøedstavují historii hradu a jeho okolí nebo pravidelné výstavy. Pokud
budete mít štìstí, mùžete na hradì potkat nìkterou z kulturních akcí, pro kterou je
v podhradí pøipraven malý amfiteátr.
Pohoøí: Bílé Karpaty
Lokalizace: Brumov - Bylnice
Nadmoøská výška: 358 m n.m.
Pøístupnost: muzejní režim, otevøeno sezónnì
Dostupnost: pìšky, na kole,
autem, veøejnou dopravou
Parkování autem: Brumov – Bylnice
na námìstí pod hradem

500 m

N49 05.495 E18 01.209

Zajímavosti v okolí:
Vlárský prùsmyk, Sidonie, mechanický Betlém
v Horní Lidèi, Valašské Klobouky
OpenStreetMap
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56. Památník Ploština
Na místì, kde se dnes v trávì vlní modré zvonky
a bílé kopretiny, stávaly kdysi domky
pasekáøské osady, kterou v roce 1945 postihl
podobný osud jako jiné vesnice, které ve svých
chudých domcích pøechovávaly partizány.
Na místì vypálených domù sice po válce
vzniklo nìkolik nových stavení, na krvavé
paseky, jak se jim dnes øíká, se však už normální
život nikdy nevrátil. Zvláštní atmosféru místa
dnes dotváøí pomník obìtem druhé svìtové
války spolu se zvonicí, která nese jména
zavraždìných pasekáøù.

V jednom z domkù, které dnes na Ploštinì stojí je muzeum vìnované protifašistickému
odboji na Zlínsku. Pøes pohnutou historii místa, nebo právì kvùli ní, je Ploština zajímavým
místem pro výlet i pro zkoumání naší nedávné historie.
Pohoøí: Vizovické vrchy
Lokalizace: Brumov - Bylnice
Nadmoøská výška: 558 m n.m.
Pøístupnost: volnì pøístupný
Dostupnost: pìšky z Drnovic
Parkování autem: v obci Drnovice

500 m

N49 11.708 E17 57.506

Zajímavosti v okolí:
Klášov, muzeum Drnovice, kostel v Bratøejove,
mìsto Valašské Klobouky
OpenStreetMap
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57. Hostìtín
Jinak docela obyèejná vesnièka schovaná
pod kopci Bílých Karpat se pyšní pøízviskem
nejekologištìjší obcí na Moravì. Kromì obecní
sušírny ovoce, šetrného veøejného osvìtlení
nebo koøenové èistièky odpadních vod tu stojí
také pasivní dùm ekologického centra
Veronica. Kromì zajímavých ekologických
projektù tu roènì probíhá také øada
netradièních kulturních akcí, jako je napøíklad
jableèná slavnost.

Jestli jste spíš na toulky krásnou pøírodou, urèitì byste nemìli vynechat nauèné stezky,
které vedou okolo celého Hostìtína, a které pøedstavují krásná zákoutí a výjimeèné
rostlinné i živoèišné druhy bìlokarpatské pøírody.
Pohoøí: Bílé Karpaty
Lokalizace: Hostìtín
Nadmoøská výška: 377 m n.m.
Pøístupnost: volnì pøístupný, celoroènì
Dostupnost: pìšky, na kole,
autem, veøejnou dopravou
Parkování autem: obec Hostìtín

N49 02.993 E17 52.729

Zajímavosti v okolí:
Bílé Karpaty, nauèné stezky, Bojkovice
a rozhledna Na Skalce, Žítková
OpenStreetMap
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58. Šafránové louky v Laènovì

500 m

Každé jaro se louky u Laènova pokryjí tisíci bílofialovými kvítky vzácného šáfranu. Drobouèké
hlavièky kvìtù, které bojovnì vykukují ze sotva
rozmrzlé zemì jsou podívanou, která vám
vezme dech. Podle lidových povìr se sem
šafrány dostaly spolu s napoleonským vojskem,
které tudy prý putovalo s vozy vystlanými
senem, ze kterého se semínka tìchto rostlinek
vytrousila. Jestli to tak bylo nebo ne, se už
nejspíš nedozvíme. Šafránùm to však na kráse
nic neubírá.

Nádherná pøíroda v okolí Laènova jen
umocòuje zážitek z pohledu na luka
v plném kvìtu, na kterých roènì vykvete
okolo tøiceti pìti tisíc šafranových kvìtù.
Pìkný výlet si mùžete udìlat z Horní Lidèe
až do Laènova a dále do Lideèka nebo
na krásné Vaøákovy paseky, které však
za sebou mají pohnutou váleènou
minulost.

N49 10.791 E18 00.821
Pohoøí: Bílé Karpaty, Vizovické vrchy
Lokalizace: Laènov
Nadmoøská výška: 520 m n.m.
Pøístupnost: brzy z jara
Dostupnost: pìšky
Parkování autem: v obeci Laènov

Zajímavosti v okolí:
Bílé Karpaty, nauèné stezky, Bojkovice
a rozhledna Na Skalce, Žítková
OpenStreetMap
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59. Pulèínské skály
Nejvìtší skalní mìsto na Moravì leží nedaleko
vesnièky Pulèín v jihozápadním cípu Javorníkù.
Z Pulèína, který je nejvýše položenou obcí
na Moravì to je kousíèek na oblíbené a
malebné táboøištì na Pulèinách, kde si mùžete
odpoèinout nebo si pøipomenout trempské
èasy. Samotné Pulèínské skály jsou Národní
pøírodní rezervací, která skrývá temné jeskynì
i vysoké skalní vìže, potùèky, které skáèou
po ohlazených balvanech i louky se vzácnými
druhy motýlù.
Na jednom z vrcholù Pulèin – Zámèisku – kdysi stával také døevìný strážní hrádek. Dnes
po nìm zbyly jen schody vytesané do skály a nádherná vyhlídka na úpatí Javorníkù.

1,5 km

Pohoøí: Javorníky
Lokalizace: Pulèín
Nadmoøská výška: 599 m n.m.
Pøístupnost: volnì pøístupný
Dostupnost: pìšky
Parkování autem: Pulèín, Lideèko

N49 13.621 E18 04.544

Zajímavosti v okolí:
Bílé Karpaty, nauèné stezky, Bojkovice
a rozhledna Na Skalce, Žítková
OpenStreetMap
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60. Resort Luhaèovice
Témìø posvátné ticho, které panuje v zeleném
údolí øíèky Šávnice mezi léèivými prameny sem
tam protne šumìní pneumatik, když kolem
profrèí rodinka na kolech nebo pár
na koleèkovýh bruslích. Luhaèovice byly
odedávna místem, kde se lázeòská tradice
potkávala s pokrokem a modernou, a to nejen
ve wellness, ale také v souèasné gastronomii
a ve volnoèasových aktivitách. Resort
Luhaèovice je skvìlým místem pro relax i aktivní
dovolenou, pro lázeòské povaleèe i pro rodiny
s neposednými dìtmi.

Hotely Resortu Luhaèovice se postarají, abyste spali jako v bavlnce, abyste se ve wellness
cítili jako králové a abyste ochutnali to nejlepší z místní gastronomie. Ostatní èlenové
Resortu vám pak nabídnou cyklovyjížïky, inline stezky a spoustu dalších aktivit, abyste
si dovolenou užili.
Pohoøí: Bílé Karpaty
Lokalizace: Luhaèovice
Nadmoøská výška: 255 m n.m.
Pøístupnost: celoroènì
Dostupnost: pìšky, na kole,
autem, veøejnou dopravou
Parkování autem: obec Luhaèovice

N49 05.989 E17 45.449

Zajímavosti v okolí:
Zoo Zlín, Kovozoo Staré Mìsto, Hrad Starý
Svìtlov, Bílé Karpaty, Žítková
OpenStreetMap
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61. ZOO Zlín
Nosorožci, žirafy, tygøi a pandy, zátoka rejnokù,
tropický Yucatán nebo zahrada s Bonsajemi,
stezka bìžce emu nebo stáj Lipiciánu. Taková je
jedna z nejhezèích ZOO v Èechách – ZOO Zlín
na zámku Lešná. Kousíèek od Zlína se za bránou
zoologické zahrady pøenesete do barevného
svìta plného tropických rostlin, mezi kterými
se prohánìjí papoušci a ukøièené opièky, nebo
se spolu s rejnoky ponoøíte do jejich tajemného
svìta pod hladinou. Pavilony a expozice tu
za 210 let existence ZOO vymazlili do nejvìtších
detailù.

Nìkterými výbìhy mùžete volnì procházet a mít tak exotická zvíøata doslova na dosah
ruky. Vìøte, že pro vás i pro vaše nejmenší to bude nezapomenutelný zážitek.
Pohoøí: Vizovické vrchy
Lokalizace: Zlín - Lešná
Nadmoøská výška: 296 m n.m.
Pøístupnost: celoroènì dle otevírací doby
Dostupnost: pìšky, na kole,
autem, veøejnou dopravou
Parkování autem: v okolí areálu ZOO

N49 16.290 E17 42.900

Zajímavosti v okolí:
Historický industriální areál Zlína, Distillery
Land Vizovice, lázeòské místo Luhaèovice,
pøírodní park Vizovické vrchy
OpenStreetMap
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62. Distillery Land Vizovice
Trnková velmoc Vizovice se mùže chlubit nejen
dlouhou tradicí v ovocnáøství, ale pøedevším
v letitém umìní pøemìnit tmavomodré trnky
na tekuté zlato. U Rudolfa Jelínka, kde se téhle
magii vìnují už více než sto let, si mùžete celý
proces poøádnì prohlédnout. Souèástí likérky
je totiž Distillery Land, který vás provede
pìstitelskou pálenicí, zráním destilátù v obøích
sudech, stáèírnou, a samozøejmì také
oblíbenou degustací. Všechno je tu stylovì
provedeno ve døevì.

Regály jsou plné lahví s prùzraènou slivovicí a vy si tady budete pøipadat jako v docela jiném
svìtì. Areál likérky je navíc velkým kulturním centrem, kde se v létì poøádají dva známé
festivaly Masters of Rock a Trnkobraní.
Pohoøí: Vizovické vrchy
Lokalizace: Vizovice
Nadmoøská výška: 302 m n.m.
Pøístupnost: celoroènì
Dostupnost: pìšky, na kole,
autem, veøejnou dopravou
Parkování autem: v areálu likérky

N49 13.145 E17 50.933

Zajímavosti v okolí:
ZOO Zlín, Vizovické vrchy, industriální Zlín,
Želechovické paseky, poustní kostel Maleniska
OpenStreetMap
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63. Hrad Starý Svìtlov
Mohutný hrad stál na umìlém pahorku,
který obklopoval hluboký pøíkop, dodnes
jasnì rozpoznatelný. Na samém vršku
pahorku stál hradní palác se sklepením,
kolem kterého se tyèila dvoumetrová
obranná zeï. Hrad si v hlubokých lesích
postavili Šternberkové, nosící v erbu
zlatou hvìzdu, kteøí tu tehdy vládli
nad moravsko – uherským pohranièím.
Šternberská hvìzda nad hradem záøila
více než pùl století, než hrad koupil zrzavý
císaø Zikmund Lucemburský, èeský král,
aby odtud dobøe vidìl, co se dìje
v Uhrách. Na hradì se po nìm vystøídala
øada pánù, mezi nimi také Pankrác ze
Svatého Mikuláše.

1,5 km

Ten nebyl žádný lidumil a v okolí øádil
tak, že se mu nepostavili ani moravští
feudálové, kteøí hrad radìji vykoupili,
než aby se s ním pustili do køížku. Když
se pak po uherských válkách zaèal
v Bojkovicích stavìt zámek Nový
Svìtlov, sláva hradu definitivnì
pohasla. Ještì chvíli si jej pøedávaly
šlechtické rody, než si všimly, že
mezitím šetrní obyvatelé okolních
dìdin kámen po kameni hrad odnosili
do základù kostela v Pozlovicích
a Provodovì nebo do svých chaloupek.
Tak se Starý Svìtlov rozptýlil do kraje
víc, než by kdo èekal. Slavný hrad se
však dosud pyšnì tyèí v pohádkách
a povídkách, které pøed spaním vypráví
babi èk y n e z be dn ým v n o u èk ù m
po celém Podhradí.

Pohoøí: Vizovické vrchy
Lokalizace: Podhradí
Nadmoøská výška: 602 m n.m.
Pøístupnost: volnì pøístupný
Dostupnost: pìšky
Parkování autem: v Podhradí
nebo u potního kostela Malenisko

N49 09.112 E17 45.785

Zajímavosti v okolí:
Poutní kostel Malenisko, Luhaèovická pøehrada,
Luhaèovice, Nový Svìtlov
OpenStreetMap
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64. Poutní kostel Malenisko
V lesích nad Provodovem se vypíná kostel
poutního místa Malenisko, který tu stojí už
od 18. století. Malenisko je místem se silnou
atmosférou, kterou sem pøinesly nohy tisícù
poutníkù, kteøí se sem pøišli poklonit panence
Marii Snìžné, které je kostel a pøilehlý pramen
zasvìcen. A jak se z Maleniska stalo poutní
místo? Podle povìsti se nemocné provodovské
mlynáøce jednou ve snu zjevil staøeèek, který jí
na Malenisku ukázal svou holí místo, odkud
vyvìral pramínek s vodou.
Když si další den mlynáøka v prameni omyla nemocné oèi a uzdravila se. Od té doby zaèali
lidé poutní místo vyhledávat, v roce 1735 tu pøibyl Mariánský kostel, kde se i dnes konají
pravidelné bohoslužby a poutì.
Pohoøí: Bílé Karpaty
Lokalizace: Provodov
Nadmoøská výška: 468 m n.m.
Pøístupnost: volnì pøístupný
Dostupnost: pìšky, na kole,
autem, veøejnou dopravou
Parkování autem: pod kostelem

N49 09.021 E17 44.875

Zajímavosti v okolí:
Hrad Starý Svìtlov, Èertùv kámen, Luhaèovická
pøehrada, Komonecké stezky, Luhaèovice
OpenStreetMap
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65. Moravské Kopanice
O nádherné a nepøístupné krajinì Moravských
Kopanic toho bylo v posledních letech napsáno
mnoho. Na kráse tohoto kraje to však mnoho
nezmìnilo. Prošla tudy sice øada turistù, kteøí se
shrbených babièek s motykami ptali, jestli
náhodou nejsou bohynìmi a jestli si na nì
pamatují, ale krajina na Žítkové a nad Starým
Hrozenkovem všechny tyhle stopy zase tiše
zahladila a Kopanice žijí dál svým svérázným
životem. Dávno už to však nejsou chaloupky
na spadnutí.
Najdete tu penziony i hotely, které leží zasazené v nekoneèných lukách a na stráních
s pokøivenými stromy. Krajina jako by tu mìla vždycky trochu navrch pøed dílem èlovìka.
Obdivovat ji mùžete ze Žítkové nebo z Komnì, z Mikulèina vrchu nebo z Velkého Lopeníku.
Pohoøí: Bílé Karpaty
Lokalizace: Bojkovice, Starý Hrozenkov
Pøístupnost: volnì pøístupné
Dostupnost: pìšky, na kole,
autem, veøejnou dopravou
Parkování autem: v obcích

Zajímavosti v okolí:
Zámek Nový Svìtlov, Velký Lopeník, Mikulèin
vrch, Starý Hrozenkov
OpenStreetMap
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65

tipov na výlety
v pohraniènom území
MAS SR - ÈR

