
TA Vršatské Bradlá, 3. – 4. 10. 2020 
V nadväznosti na pôvodný plán 

turistických akcií na rok 2020 organizuje TO BJATEK 

pre priaznivcov turistiky 2-dňový turistický prechod 

Vršatské Bradlá (Biele Karpaty) 

v dňoch 3. – 4. 10. 2020 

(sobota a nedeľa) 

 

 

Vršatské bradlá (súčasť pohoria Biele Karpaty), sú mohutným vápencovým masívom, tiahnucim 
sa od Vršatského Podhradia až k obci Červený Kameň. Bradlá tvoria výraznú prírodnú dominantu 
stredného Považia a majú formu ihiel, stien a veží, ktoré sa vypínajú nad lesmi. Najvyšším 
vrchom pohoria je Chmeľová (925 m n. m.). 

Nad obcou Vršatské Podhradie sa nachádza hrad Vršatec, ktorý patrí medzi najvyššie položené 
hrady a je typickou ukážkou stredovekého hradu vybudovaného na neprístupných vápencových 
skalách. Patril do skupiny strážnych hradov, ktoré zabezpečovali hranice Uhorska.  

V obci Lednica sa nachádza Lednický hrad, ktorý je asi najťažšie prístupným hradom na 
Slovensku. V minulosti doň viedla jediná cesta cez dva padacie mosty a 10 metrov dlhý tunel 
vysekaný do skaly. Momentálne prechádza hrad rozsiahlou rekonštrukciou. Najväčším lákadlom 
je miestna pozorovateľňa, ku ktorej vedie cesta cez oceľový rebrík a schody vytesané do 
skalného brala.  

 

Program: 

3. 10. 2020, sobota 

odchod vlakom z Hlavnej stanice Bratislava o 8:13 h, rýchlik Lišiak, príchod do Púchova 
o 9:58 h. Lístok na vlak si účastníci kupujú individuálne, v prípade záujmu môžeme kúpiť 
skupinový. Z Púchova si zoberieme taxík do Slatiny (je veľmi lacný a odvezie nás až k turistickej 
značke). 



Trasa: 

Púchov Slatina – (m) Horná Breznica – (m) Lednica – (m) Červený kameň – (ž) Chmeľová – (ž) 
Vršatec, chata 

16 km / 1 200 m / 760 m / 5:30 h 

Ubytovanie v horskom hoteli Vršatec (www.hotelvrsatec.sk) v turistických 3 až 5 lôžkových 
izbách (18 Euro/osoba) alebo v hotelových 2-lôžkových (48 Euro) a 1-lôžkových izbách (35 Euro). 
Večera nie je objednaná, ale každý si môže objednať samostatne po príchode. Raňajky (4 Eura) 
sú objednané na 4.10. 

 

4. 10. 2020, nedeľa 

spoločné raňajky v hoteli  

po raňajkách prehliadka zrúcaniny hradu Vršatec 

Trasy:  

a) Vršatec, chata – (m) Biely vrch – (m) Brezová, kaplnka – (m) Sidonie – (č) Vlárský prusmyk – 
(č) Pod Hrachovým – (č) Horné Srnie 

23,5 km / 565 m / 1045 m / 6:15 h 

Odchod vlakom z Horného Srnia o 19:00 do Trenčianskej Teplej. Odtiaľ rýchlikom Hričov o 19:13, 
príchod do Bratislavy o 20:56. 

b) Vršatec, chata – (m) Biely vrch – (m) Brezová, kaplnka – (m) Sidonie – (č) Vlárský prusmyk  

10,5 km / 90 m / 535 m / 3:00 h 

Odchod vlakom z Vlárskeho prusmyku o 18:35 do Trenčianskej Teplej. Odtiaľ rýchlikom Hričov 
o 19:13, príchod do Bratislavy o 20:56. 

 

Predpokladané náklady: 

Predpokladané náklady 22 eur/osoba (ubytovanie na 1 noc s raňajkami v turistických izbách) 
alebo 56 eur/2 osoby v 2-lôžkovej izbe alebo 39 eur/osoba v 1-lôžkovej izbe v hotelovej časti.  

Bližšie informácie budú poskytnuté prihláseným účastníkom v posledných informáciách, ktoré 
budú oznámené pred TA. 

Poistenie si zabezpečuje každý účastník individuálne. 

Prípadnú neúčasť na akcii po zaplatení treba nahlásiť garantom čím skôr, v prípade ak sa 
nenájde náhradník, odhlásený znáša náklady za služby, ktoré sa nepodarí stornovať. 

Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť najneskôr do 20. septembra 2020 vyplnením formulára: 

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na akciu 

Viera Pivarčová (0918 720 306) a Viera Komínková (0910 975 317) 

http://www.hotelvrsatec.sk/

