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PEŠO1 – Plulíkov okruh 
Piešťany Kolonádový most – Dominova promenáda –Banka- Obrázková hora – Plešiny - Čertova pec (kontrolné 

stanovište 2) –Striebornica - Krahulčie vrchy – Výtoky(kontrolné stanovište 3)- Čierny potok - Gonové lazy – 

Skalka – Hubina – Na hrádzi (kontrolné stanovište 4) -  Piešťany Kolonádový most – Camping PULLMAN 

Čas: 10,5 hod. Dĺžka: 37 km Prevýšenie: 1202 m Náročnosť: stredná  

Autor trasy: Ladislav Beleščak,tel.č. 0917 552 753, Kontakt: Jozef Prištic, tel.č. 0908 808 071  

 

Popis trasy: Trasa začína v Piešťanoch pred  Kolonádovým mostom a pokračuje na Kolonádový most a po žltej 

turistickej značke  chodníkom Karola Domina (TZT č. 8123) cez Dominovú promenádu ,obec Banka cez 

Obrázkovú horu až k Motorestu Čertova pec, kde sa v reštaurácii možno najesť a občerstviť. Nachádza sa tu tiež 

malá farma so zvieratkami a malá ale významná krasová jaskyňa. Z Čertovej pece sa pokračuje po zelenej 

značke (TZT č.5135a) hore dolinou potoka Radošinka do sedla Striebornica.(430 m.n.m). Na Striebornici  

odbočime  a  ďalej  po červenej značke  (TZT č.0705a) po Krahulčie vrchy (530 m.n.m.). Na Krahulčích 

vrchoch  odbočime na zelenú značku  (TZT č. 5135b), na ktorej je vybudované pietne miesto Vlada Plulíka, kde 

si krátkou zastávkou uctime jeho pamiatku  a pokračujeme na Výtoky. Prejdeme okolo RZ Výtoky, cez Čierny 

potok  na Gonove lazy (430m/m).  Na Gonových lazoch odbočiť na modrú značku (TZT č. 2442a) a po nej na 

vrchol Skalka( 377m.n.m). Zo Skalky sú malebné výhľady ako na mestá Piešťany a Nové Mesto nad Váhom, tak 

aj na Malé Karpaty a z druhej strany na Považský Inovec. Zo Skalky pokračujete cez obec Hubina, dole k hrádzi  

rieky Váh.  Potom už popri Váhu  smer Piešťany ,trasa pokračuje po modrej značke, v závere vlastným 

značením, popri Váhu až do cieľa v Piešťanoch v Campingu PULLMAN.  

 

Ttrasa diaľkového pochodu pre pešiu turistiku, vhodná pre Severskú chôdzu (Nordic Walking) je vedená 

po turisticky značených chodníkoch a vedie okolo pietného miesta horolezca Vlada Plulíka.Špecialná 

denná akciová  ponuka v Motoreste Čertová pec je guláš z diviny za 4,20 Eur a šulance z makom za 5,20 

Eur. 

 
 

PEŠO 2 – Dominov okruh 
Piešťany Kolonádový most – Dominová promenáda- obec Banka - Obrázková hora – Plešiny - Čertova pec 

(kontrolné stanovište 2) – Havran sedlo (kontrolné stanovište 5) - Havran rázcestie -  Bakchus vila  (kontrolné 

stanovište 6)  –  Štepnica ( bývala Červená veža) –Camping PULLMAN 

Čas: 5,5 hod. Dĺžka:20 km Prevýšenie: 630 m Náročnosť: stredná  

Autor trasy: Ladislav Beleščák, tel.č. 0917 552 753, Kontakt: Jozef Prištic tel.č. 0908 808 071 

 

Popis trasy: Trasa začína v Piešťanoch pred  Kolonádovým mostom a pokračuje na Kolonádový most a po žltej 

značke chodníkom  Karola Domina  (TZT č. 8123)  cez Dominovú promenádu, obec Banka, Obrázkovú horu 

,sedlo  Plešiny (430 m.n.m) až do Motorestu Čertova pec, kde sa v reštaurácii môžete najesť ,občerstviť 

a oddýchnuť si. Nachádza sa tu  malá farma so zvieratkami a malá ale významná krasová jaskyňa. Z Čertovej 

pece pokračujete po modrej značke(TZT č. 2417) smerom k Prameňu a ďalej do sedla Havran ,kde sa môžete 

v hostinci HAVRAN občerstviť. Zo  sedla Havran  po Havran rázcestie pôjdete súbežne aj po červenej značke 

(TZT č.0705a), pričom   pokračujete po modrej značke od Havran rázcestie, ku gazdovskej  reštaurácii Furman 

(ďalšia možnosť oddychu, detské ihrisko, farma so zvieratkami, dobré jedlo a  občerstvenie) na Červenú vežu 

okolo Bakchus vily na Štepnicu (bývalá Červená veža).Odtiaľ stále po modrej značke zídete dole k penziónu 

Benátky, kde pokračujete vlastným značením popri ľavom brehu Váhu až do cieľa v  Campingu PULLMAN.  

 

Trasa pre pešiu turistiku, vhodná pre Severskú chôdzu (Nordic Walking), vedená majmä po značených 

turistických chodníkoch, prevažnou časťou chodníka Karola Domina. Špecialná denná akciová  ponuka  

v Motoreste ČERTOVÁ PEC je guláš z diviny za 4,20 Eur a šulance z makom za 5,20 Eur,v Hostinci 

HAVRAN je pivo Topvar 10 za 1,20 Eur a Kofola 1/2l za 1 Eur a v reštaurácií FURMAN bryndzove 

halušky za 6.50 Eur a držková polievka za 2,50 Eur. 
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PEŠO 3 – Beethovenov okruh 
Piešťany Kolonádový most –Piešťany Napoleonské kúpele( kontrolné stanovište 1)- Nábrežie J.J. Torkosa - obec 

Banka  -  Vápeništia - Pod Lipinou – Plešiny - Havran sedlo (kontrolné stanovište 5)- Havran rázcestie - 

Bakchus vila (kontrolné stanovište 6-FURMAN) –  Štepnica(bývala Červená veža) – Camping PULLMAN  

 

Čas:.4 hod      Dĺžka: 15km  Prevýšenie:400m Náročnosť: ľahká,  

Autor trasy: Ladislav Beleščák, tel.č. 0917 552 753 ,  Kontakt: Jozef Prištic tel.č. 0908 808 071 

 

Popis trasy: Trasa začína v Piešťanoch pred Kolonádovým mostom a pokračuje na Kolonádový most a žltej 

turistickej značke (TZT č.8123)  asi cca 300m, potom  pri veľkej fontáne odbočíte a vlastným značením 

pokračujete  rovno k minerálnemu prameňu v Napoleonských kúpeľoch, kde je kontrolné stanovište. Na ňom si 

môžete zadovážiť pohárik s logom podujatia a posilniť sa touto liečivou vodou.  Odtiaľ vlastným značením 

prejdete k nábrežiu J.J. Torkosa  a na  Kúpeľnom moste  sa napojíte na zelenú značku (TZT č. 5135b) a  

pokračujete cez obec Banka po zelenej značke hore na Seništia, Vápeništia   a Pod Lipinou (374 m.n.m).   Pod 

Lipinou tu odbočíte opäť na žltú značku   (TZT č. 8123) a pokračujete smerom hore  na Plešiny (430 m.n.m) .  

Na  Plešinách odbočiť   na červenú  značku (TZT č. 0705a)  smerom na Sedlo Havran, kde sa môžete občerstviť 

v hostinci HAVRAN. Zo  sedla Havran  po Havran rázcestie pôjdete súbežne s červenou značkou aj po modrej 

(TZT č.2417) pričom  pokračujete po modrej značke a od Havran rázcestie odbočíte po nej  ku gazdovskej  

reštaurácii Furman (ďalšia možnosť oddychu, detské ihrisko, farma so zvieratkami, dobré jedlo a  občerstvenie) 

potom pokračujete okolo  Bakchus vily na Štepnicu (bývalá Červená veža).Odtiaľ stále po modrej značke zídete 

dole k penziónu Benátky, kde pokračujete popri ľavom brehu Váhu vlastným značením až do cieľa v  Campingu 

PULLMAN. 

 

Trasa pre pešiu turistiku, vhodná pre Severskú chôdzu (Nordic Walking), vedená prevážnou časťou po 

značených turistických chodníkoch a neďaleko od Bakchus vily s Beethovenovým pobytom. Špecialná 

denná akciová  ponuka v Hostinci HAVRAN je pivo Topvar 10 za 1,20 Eur a Kofola 1/2l za 1 Eur 

a v reštaurácií FURMAN bryndzove halušky za 6.50 Eur a držková polievka za 2,50 Eur. 

 
 

CYKLO 2 – Brunovský okruh 
Piešťany Kolonádový most –Horná Streda – Brunovce(kontrolné stanovište 7) – Na Hrádzi (kontrolné stanovište 

8) –– Camping PULLMAN 

Čas: 2,5 hod.  Dĺžka: 23 km    Prevýšenie: 10 m   Náročnosť: ľahká 

Autor trasy :Ladislav Beleščák, tel.č. 0917 552 753, Kontakt: Juraj Golier, tel.č.0903 377 716 

 

Popis trasy: Trasa začína v Piešťanoch pred Kolonádovým mostom a vedie po ľavej strane proti prúdu 

Vážskeho kanála, míňa odbočku na Lido a na Pino pláž a vedie popod diaľnicu , kde sa začína novootvorený 

úsek Vážskej cyklomagistrály, po ktorej cez most prejdeme na pravú stranu Vážskeho kanála  až k Brunovskému 

mostu, na ktorý z Vážskej cyklomagistrály odbočíme doľava a vlastným značením sa po moste, za ktorým 

odbočíme vľavo dole a potom prudko doprava a dostaneme sa do obce Brunovce. Tadiaľ panelovou cestičkou 

prejdeme okolo čističky odpadových vôd  na hlavnejšiu obecnú cestu , po ktorej prejdeme kúsok a pri zámockej 

záhrade, ktorú míňame vpravo odbočíme doľava do areálu PIZZA MIA na kontrolné stanovište 7. Tu sme 

zhruba v polovici trasy, oddýchneme si , občerstvime sa a ochutnáme pizzu .Odtiaľ vedie trasa už len naspäť , 

najskôr po tej istej trase až za most, kde pri zjazde z neho prejdeme krížom Važsku cyklomagistralu  dostávame 

sa na menej kvalitné, ale romantické cestičky do panenskej prírody. Najskôr narazíme na húpací most cez rieku 

Váh, na ktorý a z ktorého si bicykel vynesieme a znesieme po schodoch a vlastným značením sa po poľnej 

kľukatej ceste a popod diaľnicu dostaneme až na žlto značený turistický chodník. Po ňom sa pustíme doprava až 

na spojnicu s modrou turistickou značkou (TZT 2442a) Na Hrádzi, pri Ducovom, kde je umiestnené kontrolné 

stanovište 8. Potom už popri Váhu  smer Piešťany ,trasa pokračuje po modrej značke, v závere vlastným 

značením, popri Váhu až do cieľa v Piešťanoch v Campingu PULLMAN.  

 

Cyklotrasa , je až na malý úsek , celá vedená mimo cestnej premávky, smerom tam po časti novej Vážskej 

cyklomagistrály a smerom naspäť romantickou panenskou prírodou cez hojdací most. Špecialná denná 

akciová  ponuka reštaurácie PIZZA MIA sú pizzové trojuholníčky len za 1 Eur. 


