
 
POPIS TRASY PRE 60 KM – HORSKÉ BICYKLE 

Od Domu kultúry na Myjave (0,0 km)  trasa vedie po červenej TZT  pre peších k dolnému cintorínu  a po ceste 
vedľa cintorína nahor na vrch Surovín a Polianku .  
Na Polianke  pri obecnom úrade odbočuje červená TZT   doprava a po lúkach a lesom prichádza na Holubací 
vŕšok . Tu pešia trasa odbočuje strmo doprava a cyklisti musia ísť smerom doľava po lúkach do Priepasného, 
časť Petrášovci.  Tu odbočiť doprava a po ceste z Priepasného do Minarčiných prejsť asi 700 m. Nasleduje 
odbočka doľava na cyklotrasu 2202 (modrá ) smerom k Hrajnohovcom  a Zubákovcom  a touto sa príde až na 
Bradlo (12,0 km).  Možnosť občerstvenia na chate pod Bradlom . 
Z Bradla  treba ísť po asfaltovej ceste  (červená TZT pre bike nevhodná) až na hlavnú cestu (Myjava – Brezová) 
a prejsť na dolný koniec Brezovej k čerpacej stanici Slovnaft.  Tu odbočiť doľava na vedľajšiu cestu, ktorou vedie 
súbežne červená TZT a žltá cyklotrasa 8211 . Prechádza okolo rekreač. strediska Mlados ť, cez križovatku Pod 
vŕškami , odkiaľ cesta strmo stúpa nahor až ku križovatke Dlhé Rovne (20,0 km). 
Na Dlhých Rovniach  červená TZT odbočuje doprava, treba ísť stále priamo po  žltej cyklotrase 8211 .  Je to 
stará asfaltová cesta, ktorá vedie až na Dobrú Vodu (27,0 km).  Tu možnosť občerstvenia v pohostinstve. 
Z Dobrej Vody  treba ísť po zelenej TZT  pre peších po lúkach zvlneným terénom (vhodné aj pre bike) smerom na 
Výtok, chata Dolina, Malú Klenovú,  Dolnú Pustú Ves  až do Prašníka, Lajdovcov  (39,5 km).  Pred Lajdovcami 
možno odbočiť doľava na žltú TZT a tou prísť do Šindelovcov. Trasa sa tak skráti o cca 6 km a vyhne sa 
frekventovanej ceste z Lajdovcov do Prašníka a Podkylavu, U Adama. 

Od Lajdovcov  vedie trasa po frekvent. hlavnej ceste (z Vrbového do Košarísk) do Prašníka.  Tu odbočiť doľava 
po asfaltovej ceste smer Podkylava  a pri penzióne U Adama  (možnosť občerstvenia) pokračovať priamo po 
modrej cyklotrase 2302 smerom na Košariská cez Bendovcov, Be ňovcov až Šindelovcom (48,0 km). 
Od Šindelovcov  treba zabočiť doprava a pokračovať po žltej TZT na Dlhý v ŕšok . Odtiaľ sa dá ísť stále po žltej, 
ale lepšie je ísť po hlavnej ceste do Priepasného a pri Potúčkovcoch  (ľavotočivá zákruta a zastávka Bus) odbočiť 
po modrej cyklotrase 2202  na Podlipovec  (pripojí sa aj žltá TZT), Špankovú  a príde sa znova na Polianku 
(56,0 km).  
Z Polianky  možno ísť zase po červenej TZT , vhodnejšie je odbočiť pred obecným úradom doľava a pokračovať 
po modrej cyklotrase 2202  cez Talčíkov a Remenárovcov  na hl. cestu z Brezovej a prísť na Myjavu 60,0 km).  
Možnosť občerstvenia na Myjave: Pezinská vináreň, Cross bar, Karibic bar a iné. 
 
 

POPIS TRASY PRE 60 KM – HORSKÉ BICYKLE 
Od Domu kultúry na Myjave (0,0 km)  trasa vedie po červenej TZT  pre peších k dolnému cintorínu  a po ceste 
vedľa cintorína nahor na vrch Surovín a Polianku .  
Na Polianke  pri obecnom úrade odbočuje červená TZT   doprava a po lúkach a lesom prichádza na Holubací 
vŕšok . Tu pešia trasa odbočuje strmo doprava a cyklisti musia ísť smerom doľava po lúkach do Priepasného, 
časť Petrášovci.  Tu odbočiť doprava a po ceste z Priepasného do Minarčiných prejsť asi 700 m. Nasleduje 
odbočka doľava na cyklotrasu 2202 (modrá ) smerom k Hrajnohovcom  a Zubákovcom  a touto sa príde až na 
Bradlo (12,0 km).  Možnosť občerstvenia na chate pod Bradlom . 
Z Bradla  treba ísť po asfaltovej ceste  (červená TZT pre bike nevhodná) až na hlavnú cestu (Myjava – Brezová) 
a prejsť na dolný koniec Brezovej k čerpacej stanici Slovnaft.  Tu odbočiť doľava na vedľajšiu cestu, ktorou vedie 
súbežne červená TZT a žltá cyklotrasa 8211 . Prechádza okolo rekreač. strediska Mlados ť, cez križovatku Pod 
vŕškami , odkiaľ cesta strmo stúpa nahor až ku križovatke Dlhé Rovne (20,0 km). 
Na Dlhých Rovniach  červená TZT odbočuje doprava, treba ísť stále priamo po  žltej cyklotrase 8211 .  Je to 
stará asfaltová cesta, ktorá vedie až na Dobrú Vodu (27,0 km).  Tu možnosť občerstvenia v pohostinstve. 
Z Dobrej Vody  treba ísť po zelenej TZT  pre peších po lúkach zvlneným terénom (vhodné aj pre bike) smerom na 
Výtok, chata Dolina, Malú Klenovú,  Dolnú Pustú Ves  až do Prašníka, Lajdovcov  (39,5 km).  Pred Lajdovcami 
možno odbočiť doľava na žltú TZT a tou prísť do Šindelovcov. Trasa sa tak skráti o cca 6 km a vyhne sa 
frekventovanej ceste z Lajdovcov do Prašníka a Podkylavu, U Adama. 

Od Lajdovcov  vedie trasa po frekvent. hlavnej ceste (z Vrbového do Košarísk) do Prašníka.  Tu odbočiť doľava 
po asfaltovej ceste smer Podkylava  a pri penzióne U Adama  (možnosť občerstvenia) pokračovať priamo po 
modrej cyklotrase 2302 smerom na Košariská cez Bendovcov, Be ňovcov až Šindelovcom (48,0 km). 
Od Šindelovcov  treba zabočiť doprava a pokračovať po žltej TZT na Dlhý v ŕšok . Odtiaľ sa dá ísť stále po žltej, 
ale lepšie je ísť po hlavnej ceste do Priepasného a pri Potúčkovcoch  (ľavotočivá zákruta a zastávka Bus) odbočiť 
po modrej cyklotrase 2202  na Podlipovec  (pripojí sa aj žltá TZT), Špankovú  a príde sa znova na Polianku 
(56,0 km).  
Z Polianky  možno ísť zase po červenej TZT , vhodnejšie je odbočiť pred obecným úradom doľava a pokračovať 
po modrej cyklotrase 2202  cez Talčíkov a Remenárovcov  na hl. cestu z Brezovej a prísť na Myjavu 60,0 km).  
Možnosť občerstvenia na Myjave: Pezinská vináreň, Cross bar, Karibic bar a iné. 
 


