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❶
Turistický chodník Čierna mláka
Chodník sa nachádza v Ondavskej 
vrchovine, začína a končí sa na 
mieste nazývanom Nad jazierkom 
v Bardejovských Kúpeľoch. Trasa 
dlhá 4,4 kilometra zahŕňa 3 rôzne 
okruhy náročnosti.

Туристическая дорожка
Черна млака
Дорожка находится в 
Ондавской возвышенности, ее 
начало и конец  в Бардейовском 
курорте на месте, которое 
называется „Над язиерком.“ 
Длина дорожки 4,4 км и на ней - 
3 разных сложных круга.

❷
Sedlo Čerešňa
Sedlo sa nachádza v nadmorskej 
výške 520 m.n.m. Je križovatkou 
turistických ciest. K dispozícii je 
krytý posed a otvorené ohnisko. 
Stebnícka Magura je vzdialená 1.15 h 
a Hradný vrch Zborov 3.10 h.

Седло „Черешня“
Седло находится в высоте 520 
метров над уровнем моря. Оно 
является перекрестком 
туристических дорожек. Здесь 
можно пользоваться охотничим 
помостом и открытым очагом. 
Стебницка Магура находится в 
расстоянии 1.15 ч. и Зборовский 
замок 3.10 ч.

❸
Stebnícka Magura
899,9 m n. m.
Je vrch v pohorí Busov, podcelku 
Nízkych Beskýd. Vypína sa severne 
od Bardejova a s televíznym 
vysielačom na vrchole tvorí 
dominantu okolia. Za priaznivého 
počasia môžete vidieť na Západné 
Tatry.

Стебницка Магура  899,9 м.н.у. 
м.
Этот холм находится в горном 
массиве Бусов в его части 
Низские Бескиды. Он 
возвышается на север от 
Бардейова и вместе с 
телебашней являются 
доминантами окрестности. 
Когда благоприятная погода, 
можно видеть и Западные 
Татры.

❹
Zborovský hrad
Tiež Makovica je zrúcanina hradu blízko obce Zborov v okrese Bardejov. 
Najstaršie zmienky o hrade pochádzajú zo začiatku 14. storočia.V 16. storočí sa 
stal jedným z najrozsiahlejších a najopevnenejších sídiel na Slovensku.

Зборовский замок
Его называют и Маковица. Это развалины недалеко от деревни Зборов. 
Первое упоминание относиться к 14. веку. В 16. веке он стал одним из 
самых пространных и самых укрепленных замков в Словакии.

❺
Bardejov
Mesto Bardejov píše svoju históriu 
od roku 1241. Jedným z 
najdokonalejších mestských 
opevnení na Slovensku je 
hradobný systém v Bardejove. 
Patrí k najzachovalejším mestským 
obranným systémom a zaraďuje 
sa do európskeho fondu 
kultúrneho dedičstva.

Бардейов
Первое письменное упоминание 
о Бардейове относится к 1241 
году. В Бардейове находится 
одно из самых превосходных 
городских укреплений в 
Словакии. В настоящее время 
оно принадлежит к самым 
сохранившимся системам 
обороны и своим значением 
зачисляется в европейский 
фонд  культурного наследия.

❻
Kyslíková dráha
Osobitné miesto v rámci zdravotno-
rehabilitačných chodníkov zaujíma 
lesná kyslíková dráha. Technická 
náročnosť je určená tak, aby 
jednotlivé zariadenia na 
stanovištiach a cvičenia na nich boli 
v súlade s indikáciami, ktoré sa 
liečia v Bardejovských Kúpeľoch.

Кислородная дорожка
Особое место в рамках 
оздоровительных дорожек 
занимает лесная кислородная 
дорожка. Каждая стоянка и все 
упражнения приспособены 
индикациям, которые лечатся в 
Бардейовском курорте.

❼
Drevené kostolíky
Slovenská republika je bohatá na 
kultúrne a historické pamiatky. 
Medzi architektonicky vzácne 
patrí skupina sakrálnych stavieb – 
drevených kostolíkov, ktoré sa 
nachádzajú na území 
severovýchodného Slovenska.

Деревянные церквушки
Словацкая Республика богата 
культурными и историческими 
памятниками. Среди 
архитектурных шедевров 
выделяется группа сакральных 
зданий – деревянные 
церквушки, которые находятся 
в северовосточной Словакии.

❽
Pomník Gašpara Šeredyho
Stojí na ceste medzi Bardejovom
a časťou Dlhá Lúka. Bol postavený v 
roku 1566. Podľa jednej z povestí o 
slovenských hradoch Gašpar Šeredy 
predal svoj hrad Rákoczimu a keď 
odchádzal z hradu, na mieste, kde je 
postavený pamätník sa otočil, aby ešte 
raz videl svoj milovaný hrad a od žiaľu 
mu puklo srdce.

Памятник Гашпару  Шереды
Он был построен в 1566 году. По 
преданию о словацких замках 
Гашпар Шереды продал этот замок 
магнату Ракоци. Покидая его, еще 
один раз оглянулся, увидел свой 
любимый замок и у него от горя 
сердце разорвалось . На том же 
месте построили памятник.

Туристическая КАРТА 
Бардейовский курорт и его окрeстность

Turistická MAPA
Bardejovské Kúpele a okolie
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TIK BK*
TIK BJ**
Mestská polícia
Záchranná služba
Hasičská služba
Polícia
*      TIK BK = Справочное бюро – Бардейовский курорт
**    TIK BJ = Справочное бюро – Бардейов

+421 54 477 44 77
+421 54 474 40 03
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112 (155)
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TIK BK
TIK BJ
Городская полиция
Скорая помощ
Пожарники
Полиция

+421 54 477 44 77
+421 54 474 40 03

159
112 (155)
112 (150)
112 (158)

Контакт Бардейовский курорт

054/ 477 44 70, 44 60
Контакт город Бардейов

054/ 472 26 41

MAPA turystyczna
Bardejowskie uzdrowisko i okolica

Turistická MAPA
Bardejovské Kúpele a okolie
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❶
Turistický chodník Čierna mláka
Chodník sa nachádza v Ondavskej 
vrchovine, začína a končí sa na 
mieste nazývanom Nad jazierkom 
v Bardejovských Kúpeľoch. Trasa 
dlhá 4,4 kilometra zahŕňa 3 rôzne 
okruhy náročnosti.

Szlak turystyczny Czarna kałuża
Szlak w paśmie Pogórza 
Ondawskiego (Ondavská 
vrchovina), który zaczyna się i 
kończy w miejscu nazywanym Nad 
jeziorkiem (Nad jazierkom) w 
Bardejowie-Zdroju (Bardejovské 
Kúpele). Trasa o długości 4,4 km i 
trzech stopniach trudności.

❷
Sedlo Čerešňa
Sedlo sa nachádza v nadmorskej 
výške 520 m.n.m. Je križovatkou 
turistických ciest. K dispozícii je 
krytý posed a otvorené ohnisko. 
Stebnícka Magura je vzdialená 1.15 h 
a Hradný vrch Zborov 3.10 h.

Przełęcz Czereśnia
Przełęcz położona na wysokości 520 
m n.p.m., na której krzyżują się 
szlaki turystyczne. Dla turystów 
przygotowano kryte miejsce do 
odpoczynku i otwarte palenisko. 
Odległość od Stebnickiej Magury 
(Stebnícka Magura) 1.15 h, od 
Wzgórza Zamkowego Zborov 
(Hradný vrch Zborov) 3.10 h.

❸
Stebnícka Magura
899,9 m n. m.
Je vrch v pohorí Busov, podcelku 
Nízkych Beskýd. Vypína sa severne 
od Bardejova a s televíznym 
vysielačom na vrchole tvorí 
dominantu okolia. Za priaznivého 
počasia môžete vidieť na Západné 
Tatry.

Stebnicka Magura
899,9 m n.p.m.
Szczyt w paśmie Busov w 
Beskidach Niskich, położony na 
północ od Bardejowa. Za sprawą 
nadajnika telewizyjnego jest 
charakterystycznym punktem w 
całej okolicy. Przy dobrej pogodzie 
ze szczytu widać Tatry Zachodnie.

❹
Zborovský hrad
Tiež Makovica je zrúcanina hradu blízko obce Zborov v okrese Bardejov. 
Najstaršie zmienky o hrade pochádzajú zo začiatku 14. storočia.V 16. storočí sa 
stal jedným z najrozsiahlejších a najopevnenejších sídiel na Slovensku.

Ruiny zamku Zborov
Ruiny zamku Zborov nazywanego również Makovica znajdują się w pobliżu 
miejscowości Zborov w powiecie Bardejów. Najstarsze wzmianki na temat 
zamku pochodzą z początku XIV wieku. W XVI wieku Zborov był jednym z 
największych i najlepiej ufortyfikowanych zamków na Słowacji.

❺
Bardejov
Mesto Bardejov píše svoju históriu 
od roku 1241. Jedným z 
najdokonalejších mestských 
opevnení na Slovensku je 
hradobný systém v Bardejove. 
Patrí k najzachovalejším mestským 
obranným systémom a zaraďuje 
sa do európskeho fondu 
kultúrneho dedičstva.

Bardejów
Historia miasta Bardejów sięga 
roku 1241. Jednym z 
najdoskonalszych przykładów 
miejskich umocnień jest 
bardejowski system murów 
obronnych, który zalicza się do 
najlepiej zachowanych na terenie 
Słowacji. Jest to zabytek 
europejskiego dziedzictwa 
kulturowego.

❻
Kyslíková dráha
Osobitné miesto v rámci 
zdravotno-rehabilitačných 
chodníkov zaujíma lesná kyslíková 
dráha. Technická náročnosť
je určená tak, aby jednotlivé 
zariadenia na stanovištiach
a cvičenia na nich boli v súlade
s indikáciami, ktoré sa liečia
v Bardejovských Kúpeľoch.

Szlak tlenowy
Szczególne miejsce wśród ścieżek
i szlaków zdrowotno-
rehabilitacyjnych zajmuje leśny 
szlak tlenowy. Stopień trudności 
został pomyślany tak,
aby urządzenia i ćwiczenia 
wykonywane na poszczególnych 
stanowiskach były dostosowane 
do schorzeń leczonych
w Bardejowie-Zdroju
(Bardejovské Kúpele).

❼
Drevené kostolíky
Slovenská republika je bohatá na 
kultúrne a historické pamiatky. 
Medzi architektonicky vzácne 
patrí skupina sakrálnych stavieb – 
drevených kostolíkov, ktoré sa 
nachádzajú na území 
severovýchodného Slovenska.

Kościoły drewniane 
Słowacja obfituje w zabytki 
kultury i historii. Do cenniejszych 
zabytków architektonicznych 
zaliczają się budowle sakralne – 
drewniane kościoły położone w 
północo-wschodniej części 
Słowacji.

❽
Pomník Gašpara Šeredyho
Stojí na ceste medzi Bardejovom
a časťou Dlhá Lúka. Bol postavený v 
roku 1566. Podľa jednej z povestí o 
slovenských hradoch Gašpar Šeredy 
predal svoj hrad Rákoczimu a keď 
odchádzal z hradu, na mieste, kde je 
postavený pamätník sa otočil, aby ešte 
raz videl svoj milovaný hrad a od žiaľu 
mu puklo srdce.

Pomnik Gašpara Šeredyho
Znajduje się na drodze między 
Bardejovem i częścią Dlhá Lúka (Długa 
Łąka). Został zbudowany w 1566 roku. 
Według jednej z legend, Gašpar Šeredy 
sprzedał swój zamek Rakocsiemu, a gdy 
wyszedł z zamku, na miejscu w którym
pomnik stoji, odwrócił się źeby jeszcze 
raz zobaczyć swój ukochany zamek
i smutek wyrwał mu serce.
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TIK BK
TIK BJ
Straż miejska
Pogotowie ratungowe
Straż pożarna
Policja
  *Turisticko infor. kan. – Bardejovské Kúpele
**Turisticko informačná kancelária – Bardejov

Kontakt Bardejovské Kúpele

054/ 477 44 70, 44 60
Kontakt mesto Bardejov

054/ 472 26 41

Touristische LANDKARTE
Bardejover Bad und Umgebung

Turistická MAPA
Bardejovské Kúpele a okolie
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❶
Turistický chodník Čierna mláka
Chodník sa nachádza v Ondavskej 
vrchovine, začína a končí sa na 
mieste nazývanom Nad jazierkom 
v Bardejovských Kúpeľoch. Trasa 
dlhá 4,4 kilometra zahŕňa 3 rôzne 
okruhy náročnosti.

Wanderweg – Čierna mláka
Der Wanderweg befindet sich in 
Ondavská vrchovina, er beginnt 
und endet auf dem Ort, genannt 
Nad jazierkom in Bardejover Bad. 
Der 4,4 km lange Weg umfasst drei 
verschiedene 
Schwierigkeitsbereiche. 

❷
Sedlo Čerešňa
Sedlo sa nachádza v nadmorskej 
výške 520 m.n.m. Je križovatkou 
turistických ciest. K dispozícii je 
krytý posed a otvorené ohnisko. 
Stebnícka Magura je vzdialená 1.15 h 
a Hradný vrch Zborov 3.10 h.

Sattel Čerešňa
Der Sattel befindet sich in der Hӧhe 
von 520 Metern über dem 
Meeresspiegel. Er ist eine 
Wanderwegekreuzung. Zur 
Verfügung steht gedeckter Sitz und 
offene Feuerstätte. Stebnícka 
Magura ist 1,15 Stunde und 
Burgberg Zborov 3,10 Stunden 
entfernt.

❸
Stebnícka Magura
899,9 m n. m.
Je vrch v pohorí Busov, podcelku 
Nízkych Beskýd. Vypína sa severne 
od Bardejova a s televíznym 
vysielačom na vrchole tvorí 
dominantu okolia. Za priaznivého 
počasia môžete vidieť na Západné 
Tatry.

Stebnícka Magura 899,9 Meter 
über dem Meeresspiegel
Es ist ein Berg im Gebirge Busov, 
im Komplex Niedere Beskiden. Der 
Berg ragt sich nӧrdlich von 
Bardejov empor und zusammen 
mit dem Fernsehsender auf dem 
Gipfel bildet er die Dominante der 
Umgebung.  Beim günstigen 
Wetter kann man die Westlichen 
Tatra sehen.

❹
Zborovský hrad
Tiež Makovica je zrúcanina hradu blízko obce Zborov v okrese Bardejov. 
Najstaršie zmienky o hrade pochádzajú zo začiatku 14. storočia.V 16. storočí sa 
stal jedným z najrozsiahlejších a najopevnenejších sídiel na Slovensku.

Zborover Burg
Auch Makovica ist die Burgruine in der Nähe des Dorfs Zborov im Bezirk 
Bardejov. Die ältesten Erwähnungen über die Burg stammen aus dem Anfang 
des 14. Jahrhunderts. Im 16. Jahrhundert wurde sie einer der ausgedehntesten 
und befestigsten Sitze in der Slowakei.

❺
Bardejov
Mesto Bardejov píše svoju históriu 
od roku 1241. Jedným z 
najdokonalejších mestských 
opevnení na Slovensku je 
hradobný systém v Bardejove. 
Patrí k najzachovalejším mestským 
obranným systémom a zaraďuje 
sa do európskeho fondu 
kultúrneho dedičstva.

Bardejov
Die Stadt schreibt ihre Geschichte 
seit dem Jahr 1241. Eine der 
vollkommensten 
Stadtbefestigungen in der 
Slowakei ist ein 
Fortifikationssystem in Bardejov. 
Es gehӧrt zu den erhaltensten 
Stadtbefestigungssystemen und 
ist eingegliedert in den 
Europäischen Fond des 
Kulturerbes. 

❻
Kyslíková dráha
Osobitné miesto v rámci zdravotno-
rehabilitačných chodníkov zaujíma 
lesná kyslíková dráha. Technická 
náročnosť
je určená tak, aby jednotlivé 
zariadenia na stanovištiach
a cvičenia na nich boli v súlade
s indikáciami, ktoré sa liečia
v Bardejovských Kúpeľoch.

Sauerstoffweg – Kyslíková dráha
Eine besondere Stelle im Rahmen 
der Gesundheitsrehabilitationswege 
nimmt Waldsauerstoffweg ein. 
Technische Schwierigkeit ist so 
bestimmt, dass einzelne 
Einrichtungen und Übungen auf den 
Standorten im Einklang mit den in 
Bardejover Bad geheilten 
Indikationen sind. 

❼
Drevené kostolíky
Slovenská republika je bohatá na 
kultúrne a historické pamiatky. 
Medzi architektonicky vzácne 
patrí skupina sakrálnych stavieb – 
drevených kostolíkov, ktoré sa 
nachádzajú na území 
severovýchodného Slovenska.

Holzkirchen
Die Slowakische Republik ist reich 
an kulturellen und historischen 
Denkmälern. Zu den 
architektonisch wertvollen gehӧrt 
eine Gruppe von sakralen Bauten – 
Holzkirchen, die sich auf dem 
Gebiet der Nordostslowakei 
befinden.

❽
Pomník Gašpara Šeredyho
Stojí na ceste medzi Bardejovom
a časťou Dlhá Lúka. Bol postavený v 
roku 1566. Podľa jednej z povestí o 
slovenských hradoch Gašpar Šeredy 
predal svoj hrad Rákoczimu a keď 
odchádzal z hradu, na mieste, kde je 
postavený pamätník sa otočil, aby ešte 
raz videl svoj milovaný hrad a od žiaľu 
mu puklo srdce.

Denkmal von Gaspar Szeredi
Es wurde im Jahr 1566 gebaut. Nach 
einer Legende über slowakische Burgen 
verkaufte Gaspar Szeredi seine Burg an 
Rákoczi und als Gaspar von der Burg 
wegging, auf dem Ort, wo das Denkmal 
gebaut wird, drehte er, um seine 
geliebte Burg noch einmal zu sehen, 
war sein Herz vor Leid gebrochen. 
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Kontakt Bardejover Bad

054/ 477 44 70, 44 60
Kontakt Bardejov

054/ 472 26 41

TIK BK*
TIK BJ**
Stadtpolizei
Rettungsdienst
Feuerwehr
Polizei
  *Touristisches Informationsbüro Bardejover Bad
** Touristisches Informationsbüro Bardejov

+421 54 477 44 77
+421 54 474 40 03

159
112 (155)
112 (150)
112 (158)

Tourist MAP
Bardejov Spa and Surroundings

Turistická MAPA
Bardejovské Kúpele a okolie
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TIK BJ**
Municipal Police
Emergency Medical Services
Fire Department
Police
   *Visitor Information Center – Bardejovské Kúpele
**Visitor Information Center – Bardejov

Bardejov Spa

054/ 477 44 70, 44 60
The Town of Bardejov

054/ 472 26 41

❶
Turistický chodník Čierna mláka
Chodník sa nachádza v Ondavskej 
vrchovine, začína a končí sa na 
mieste nazývanom Nad jazierkom 
v Bardejovských Kúpeľoch. Trasa 
dlhá 4,4 kilometra zahŕňa 3 rôzne 
okruhy náročnosti.

Hiking Trail Čierna mláka
(Black Puddle)
The trail is located in highlands 
Ondavska vrchovina; it begins and 
ends in a place called Nad 
jazierkom in Bardejovské Kúpele. 
The length of the trail is 4.4 
kilometers (2.73 miles) and you 
can choose from three variously 
challenging circuits.

❷
Sedlo Čerešňa
Sedlo sa nachádza v nadmorskej 
výške 520 m.n.m. Je križovatkou 
turistických ciest. K dispozícii je 
krytý posed a otvorené ohnisko. 
Stebnícka Magura je vzdialená 1.15 h 
a Hradný vrch Zborov 3.10 h.

Saddle Čerešňa (Cherry)
The Saddle is located 520 metres 
above sea level. It is a junction of 
hiking trails. You can rest in a 
garden house and take advantage 
of an open-air fireplace. The 
walking distance to hill Stebnícka 
Magura is 1.15 h and to Zborov 
Castle 3.10 h

❸
Stebnícka Magura
899,9 m n. m.
Je vrch v pohorí Busov, podcelku 
Nízkych Beskýd. Vypína sa severne 
od Bardejova a s televíznym 
vysielačom na vrchole tvorí 
dominantu okolia. Za priaznivého 
počasia môžete vidieť na Západné 
Tatry.

Stebnícka Magura
899,9 metres above sea level
Stebnícka Magura is a hill in Busov 
highlands, which is part of Nízke 
Beskydy mountain range. It is 
located north of the Town of 
Bardejov. Having a TV tower on its 
top, Stebnícka Magura is the 
dominant element of the 
surrounding area. When the 
weather is nice, you can see 
Western Tatras Mountains.

❹
Zborovský hrad
Tiež Makovica je zrúcanina hradu blízko obce Zborov v okrese Bardejov. 
Najstaršie zmienky o hrade pochádzajú zo začiatku 14. storočia.V 16. storočí sa 
stal jedným z najrozsiahlejších a najopevnenejších sídiel na Slovensku.

Zborov Castle a.k.a. Makovica
Zborov Castle perches above the village of Zborov in Bardejov County. The 
first written record of the castle goes back to the beginning of the 14th 
century. In the 16th century, Zborov Castle became one of the biggest and 
best fortified castles in Slovakia.

❺
Bardejov
Mesto Bardejov píše svoju históriu 
od roku 1241. Jedným z 
najdokonalejších mestských 
opevnení na Slovensku je 
hradobný systém v Bardejove. 
Patrí k najzachovalejším mestským 
obranným systémom a zaraďuje 
sa do európskeho fondu 
kultúrneho dedičstva.

Bardejov
The history of the Town of 
Bardejov dates back to 1241. The 
town defensive walls in Bardejov 
form one of the most 
sophisticated fortification systems 
in Slovakia. The rampart is one of 
the best preserved town defensive 
systems enrolled in the European 
Fund of Cultural Heritage

❻
Kyslíková dráha
Osobitné miesto v rámci 
zdravotno-rehabilitačných 
chodníkov zaujíma lesná kyslíková 
dráha. Technická náročnosť
je určená tak, aby jednotlivé 
zariadenia na stanovištiach
a cvičenia na nich boli v súlade
s indikáciami, ktoré sa liečia
v Bardejovských Kúpeľoch.

Oxygen Path
Forrest Oxygen Path occupies a 
special place within the medical 
and rehabilitation trails. The 
technical difficulty is designed in 
such a way that the equipment 
and individual exercises are 
adapted in accordance with the 
indications treated in Spa 
Bardejovské Kúpele.

❼
Drevené kostolíky
Slovenská republika je bohatá na 
kultúrne a historické pamiatky. 
Medzi architektonicky vzácne 
patrí skupina sakrálnych stavieb – 
drevených kostolíkov, ktoré sa 
nachádzajú na území 
severovýchodného Slovenska.

Wooden Churches 
Slovak Republic is a country 
abundant in cultural and historical 
monuments. A group of wooden 
sacral buildings (churches) located 
in the Northeastern Slovakia is 
architectonically very precious.

❽
Pomník Gašpara Šeredyho
Stojí na ceste medzi Bardejovom
a časťou Dlhá Lúka. Bol postavený v 
roku 1566. Podľa jednej z povestí o 
slovenských hradoch Gašpar Šeredy 
predal svoj hrad Rákoczimu a keď 
odchádzal z hradu, na mieste, kde je 
postavený pamätník sa otočil, aby ešte 
raz videl svoj milovaný hrad a od žiaľu 
mu puklo srdce.

Monument of Gaspar Seredy
The monument was built in 1566. 
According to a legend, Gaspar Seredy 
had sold Zborov Castle to Rakoczi, and 
when Seredy was leaving the Castle, on 
the spot, where the monument is built, 
he turned around to see his beloved 
castle one last time, and as he did so, 
the grief overwhelmed him and he 
dropped dead.



❹

❶

❻

❼

❸

❺

❽

❷

lesnícky náučný chodník Čierna mláka č.1
lesnícky náučný chodník Čierna mláka č.2
lesnícky náučný chodník Čierna mláka č.3
chodník Lesná reštaurácia – parkovisko
chodník Vila Orlík – Čerešňa
chodník Terekuvka
chodník kúpalisko – Čerešňa
chodník sklad – kúpalisko
chodník kyslíková cesta
chodník sklad – Zimná studňa
chodník Jazierko – Doly – Zimná studňa
chodník Čerešňa – Magura
chodník Tri studničky
cyklotrasy Singletrack
zelený kardiochodník (trasa A: 4,5 km, prevýšenie 35 m)
modrý kardiochodník (trasa B: 3 km, prevýšenie 45 m)
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