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35. zraz cykloturistov KST
Podujatie sa koná pod záštitou predsedu
Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša

Hlavný organizátor: Regionálna rada Klubu slovenských turistov Trnava
Spoluorganizátori:

Mesto Piešany
Federácia kempingu a karavaningu SR
Sekcia cykloturistiky KST
Malokarpatský cykloklub
OZ Såòava Piešany

Piešany

Vrbové

Hubina

Vážení priatelia cykloturistiky,
tradièné a ob¾úbené podujatie - slovenský zraz cykloturistov napíše v tomto roku už svoju 35. kapitolu a som ve¾mi rád, že
môžem Vás všetkých, ktorí holdujete turistike na dvoch
kolesách, pozva do oblasti Slovenska, ktorá ponúka
návštevníkom pestrú paletu prírodných krás, histórie,
zaujímavostí a nevšedných zážitkov. Mesto Piešany, známe nielen lieèivými úèinkami
svojich minerálnych prameòov ale aj nádhernými parkami, zaujímavými stavebnými
pamiatkami, hodnotnými muzeálnymi expozíciami a malebnou panorámou nábrežia Váhu
a vodnej plochy Såòava, bude centrom a pobytovým miestom zrazu. Vyznávaèov nároènejších
profilov trás potešia zvlnené terény Myjavskej pahorkatiny a predovšetkým cyklotrasa
„Horská“, nasmerovaná do Považského Inovca. Rekreaèné trasy popri Váhu a okolo Såòavy
uspokoja zase tých, ktorí uprednostòujú pohodu a relax v rovinatých terénoch pri vodných
plochách. Úèastníci trasy „Kopanièiarska“ navštívia mesto Vrbové, s jeho šikmou vežou
a múzeom vrbovského rodáka Mórica Beòovského, ako aj Košariská s rodným domom
M.R.Štefánika a jeho mohylou na neïalekom Bradle, kostol v Brezovej pod Bradlom a poèas
trasy spoznajú èaro miestnych kopaníc. Trasa „Považská“ ponúka návštevu Parku miniatúr
v Podolí, možnos zblízka sa pokocha poh¾adom na zrúcaniny Èachtického hradu, navštívi
nedávno zrekonštruované zrúcaniny hradu Beckov, vystúpi na pahorok Kostolec pri
Ducovom s národnou kultúrnou pamiatkou – slovanským ve¾možským dvorcom a pochutna
si na guláši pri muzike v obci Hubina.
Organizátorom zrazu je Regionálna rada Klubu slovenských turistov v Trnave v spolupráci
s Mestom Piešany, Federáciou kempingu a karavaningu Slovenskej republiky, Sekciou
cykloturistiky KST, Malokarpatským cykloklubom a OZ Såòava Piešany. Podujatie sa koná
pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša.
Veríme, že Vás ponúkaný program osloví a tým, ktorí prijmete naše pozvanie,
želám v mene celého organizaèného štábu zrazu príjemný pobyt, zaujímave stretnutia a
bohaté zážitky na zrazových trasách ako aj pri sprievodných programoch zrazu.

Ing. Miroslav Herchl
predseda RR KST Trnava a
predseda organizaèného štábu zrazu
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Vážení turisti a priatelia cykloturistiky,
35. zraz cykloturistov KST, ktorý sa uskutoèòuje
v dòoch 22. – 25. 8.2013 v Piešanoch pri príležitosti 1150.
výroèia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na
Ve¾kú Moravu, v roku 140. výroèia založenia Uhorského
karpatského spolku, sú vynikajúcou príležitosou na
spoznávanie nádherných prírodných a historických krás
okolia Piešan a západného Slovenska.
Dovo¾te mi aby som Vás pri tejto príležitosti èo
najsrdeènejšie pozdravil a zároveò Vás pozval aj na
návštevu zaujímavých turistických lokalít nachádzajúcich
sa na území Trnavského samosprávneho kraja. Scenéria
Považského Inovca s údolím rieky Váh postupným
prechodom do hornatých oblastí Malých Karpát sú
posiate turistickými
cestami
vedúcimi
k prírodným
zaujímavostiam a historickým pamätihodnostiam.
K najvýznamnejším urèite patria Kostolec-ve¾komoravské hradisko nad obcou Ducové, Mohyla
M.R.Štefánika na Bradle, Smolenický zámok, jaskyòa Driny, èi historické pamiatky v starobylej Trnave.
Ve¾a historických zaujímavostí nájdete aj v Piešanoch a okolitých mestách Vrbové, Hlohovec
a Leopoldov. Pre tých ktorí vo¾né chvíle radi trávia pri vode urèite príde vhod návšteva termálnych
kúpalísk v Dunajskej Strede, Ve¾kom Mederi, Horných Salibách, Galante, Sládkovièove a v
Piešanoch, pobyt pri vodnom diele Såòava v Piešanoch, vodnom diele Krá¾ová nad Váhom a vodnej
nádrži Èerenec vo Vrbovom, ktoré poskytujú množstvo príležitostí na vodné športy a oddychové
aktivity.
Ve¾a turistických zaujímavostí poskytuje aj Záhorie so svojimi turistickými atraktivitami. Sú to
najmä mestá Skalica,. Holíè , Senica, Šaštín Stráže a známe kúpele Smrdáky, ako aj pre priaznivcov
jazdeckej turistiky známy žrebèín v Kopèanoch.
Budovanie cykloturistických trás a propagovanie cykloturistiky považujeme za podporu zdravého
životného štýlu a správania obèanov nášho kraja. Stratégia budovania cykloturistických trás
v Trnavskom samosprávnom kraji predstavuje zámer vybudova cyklotrasy ktoré budú spája krajské
mesto a okresné mestá v kraji s turisticky zaujímavými lokalitami. Podpora športu, zdravého životného
štýlu zameraného na pohyb a pobyt v prírode by mali by celoštátnymi a celonárodnými aktivitami.
Tento zámer však nie je jednoduché zrealizova nako¾ko treba usporiada vlastníctvo pozemkov pod
plánovanými cyklotrasami, èo spolu s realizáciou cyklotrás predstavuje nemalé finanèné prostriedky,
èas a nasadenie.
V tomto roku pri príležitosti 1150. výroèia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na Ve¾kú
Moravu, sme finanèným príspevkom spolu s Klubom Slovenských turistov pripravili nové znaèenie
a pomenovanie turistického chodníka „ sv. Cyrila a Metoda“, vedúceho z Piešan cez ve¾komoravský
dvorec Ducové, Hubinu a Gonove lazy do Podhradia, v dåžke 26,8 km.
Som rád, že ste prijali pozvanie a v našom Trnavskom samosprávnom kraji sa budete dobre cíti.
Želám Vám aby sa toto podujatie vydarilo, aby ste si domov odniesli iba pekné zážitky a spomienky na
príjemné prežité chvíle a aby ste sa do nášho kraja aj v budúcnosti radi vracali.

Tibor Mikuš
Predseda Trnavského samosprávneho kraja

Vážení priaznivci cykloturistiky,
je mi nesmiernym potešením privíta Vás v Piešanoch.
Teším sa o to viac, že pre Piešany sú bicykle typickým
dopravným prostriedkom a neoficiálne sa práve o našom
meste hovorí ako o „Meste bicyklov.“ Verím preto, že si
naše mesto vychutnáte so všetkým, èo k cykloturistike
patrí a oceníte množstvo novovybudovaných trás, ktoré
sú v Piešanoch vyh¾adávané nielen domácimi cyklistami.

Som však rád, že sa 35. zraz cykloturistov koná v našom meste aj z iného dôvodu,
pre nás nesmierne významného. Piešany si v tomto roku pripomínajú 900. výroèie
prvej písomnej zmienky v Zoborskej listine. Osobne ma ve¾mi teší, že aj toto
podujatie prispieva k oslavám jubilea.
Verím, že sa dni strávené v Piešanoch premenia na nezabudnute¾né odbicyklované
kilometre a tiež dúfam, že si odnesiete iba pekné spomienky na nás a naše mesto.
Vitajte v Piešanoch!
Ing. Remo Cicutto
primátor mesta Piešany

Rámcový program

22. augusta 2013 / štvrtok /
14:00 - 22:00 prezentácia a prihlasovanie na trasy
/recepcia hotela Magnólia/
18:00 - 19:30 veèera
20:00 - 22:00 otvorenie zrazu a kultúrny program
/ terasa hotela Magnólia /

23. augusta 2013 / piatok /
7:00 - 8:00 raòajky
9:00 štart cyklotrás
/ kemp Lodenica /
10:00 štart pešej trasy
/ recepcia hotela Magnólia /
10:00 história Piešan
/ recepcia hotela Magnólia /
15:00 - 22:00 prezentácia a prihlasovanie na trasy
/recepcia hotela Magnólia/
18:00 - 19:30 veèera
20:00 - 22:00 kultúrny program
/ kemp Lodenica /

24. augusta 2013 / sobota /
6:30 – 7.30 raòajky
8:00 – 8.30 registrácia na živú reaz a spanilú jazdu mestom
/ kemp na Lodenici /
8:30 – živá reaz a spanilá jazda mestom
9:30 štart cyklotrás
/ Kolonádový most /
10:00 štart pešej trasy
/ recepcia hotela Magnólia /
13:00 história Piešan
/ recepcia hotela Magnólia /
18:00 - 19:30 veèera
20:00 - 22.00 ukonèenie zrazu a kultúrny program

25. augusta 2013 / nede¾a /
8:00 – 9.30 raòajky
10:00 vo¾ný program
/ individuálne trasy, odporúèame okruh okolo Såòavy /
do 12:00 uvo¾nenie ubytovacích priestorov

Popis trás 35. zrazu cykloturistov KST
1. Trasa Považská:
23.08.2013 / piatok /

Piešany – Podolie - Èachtice – Nové Mesto nad Váhom
– Beckov – Lúka – Hubina – Piešany,
Dåžka trasy: 70 km prevýšenie: 287 m obtiažnos: ¾ahká

2. Trasa Kopanièiarska:
24.08.2013 / sobota /

Piešany – Vrbové – Prašník – Košariská
– Brezová pod Bradlom – Kopanice:
Polianka - Priepastné – Jablonka – vrch Ošmek
– Pobedím – Horná Streda – Piešany
Dåžka trasy: 75 km prevýšenie: 789 m obtiažnos: ažká

3. Trasa Horská:
23.08.2013 / piatok /

Piešany – Moravany n. V. - Modrová – N. Lehota – Nový Majer –
Kostolný vrch – Hubina (hudobná skupina, sponzorský guláš)
– Moravany n. V. - Piešany.
Dåžka trasy: 48 km prevýšenie: 778 m obtiažnos: ažká

4. Trasa Rekreaèná:
23.08.2013 / piatok /
24.08.2013 / sobota /

Piešany Lodenica – po vale – Brunovce –Lúka
– Ducové –Hubina - spä na val –
Piešany Lodenica
Dåžka trasy: 33,5 km prevýšenie: 204 m obtiažnos: ve¾mi ¾ahká

5.Trasa Oddychová:
/ individuálne /

Okolo Såòavy
Dåžka trasy: 12,5 km prevýšenie: 20 m obtiažnos: ve¾mi ¾ahká

6.Pešia trasa:
23.08.2013 / piatok /
24.08.2013 / sobota /

Piešany - Banka - Plešiny – Havran – Bakchus vila – Piešany
Dåžka trasy: 12 km prevýšenie: 378 m obtiažnos: ¾ahká

7.Poznávacia pešia trasa:
23.08.2013 / piatok /
24.08.2013 / sobota /

História Piešan a piešanských kúpe¾ov
Dåžka trasy: 5 km obtiažnos: ve¾mi ¾ahká

Profily trás

Rekreaèná

http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=119118

http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=118026

http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=118053

http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=118799

Tešíme sa na Vašu úèas...

