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Tento projekt bol realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika-Česká republika 2007-2013 pod názvom

,, Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny II“.

Projekt bol spolu� nancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Cyklotrasa č. 5046:
Javorník  Megova bouda  Nová Lhota  Zámečnické Mlýny
délka: 10 km | převýšení: maximální 212 m, celkové 67 m

Trasa vybočuje z páteřní cyklotrasy č. 46 v Javorníku, kde lze po levé straně obdivovat 
místní část Kopánky, charakteristickou původní lidovou architekturou, vč. roubených 
staveb a starých seníků.
 Cesta pokračuje po vedlejší komunikaci až do Filipovského údolí, kde byl i díky 
dotaci z  EU zrekonstruován rekreační areál a  zřízeno nové turistické značení a  další 
infrastruktura.
 Lesem místy až pralesovitého charakteru vystoupáme až k Megově boudě. Zde 
můžeme odbočit vpravo na cyklotrasu č. 5047 vedoucí do Hrubé Vrbky.
 Rovně však cesta trasy pokračuje až do Nové Lhoty, kde stojí za návštěvu moderní 
výuková zahrada Ekocentra Karpaty. To bylo vybudováno za pomoci evropských 
� nančních prostředků.
 Z Nové Lhoty může turista putovat kolem vrchu Čupec na slovenskou stranu do 
obce Jazviny nebo pokračovat k Zámečnickým či Fojtickým mlýnům, kde se napojí na 
cyklotrasu č. 46.

Cyklotrasa Strážnická:
(Strážnice)  Tasov  Lipov  Louka  (Hluk)
délka: v regionu 9 km, celkem 101 km | převýšení: maximální 64 m, 
celkové 44 m

Trasa prochází severní části mikroregionu Horňácko. Začíná v Tasově, který především 
v jarních a letních měsících ožívá kulturními akcemi v přilehlém střeleckém areálu.
 Po vedlejší komunikaci trasa dále pokračuje do Lipova, obce s hojně vysázenými 
vinicemi a ovocnými sady.
 Cestou dál na východ dorazíme skrz působivý železniční viadukt do obce Louka. 
Ta je atraktivní nejen tradičním kulturním životem, ale též např. středověkou tvrzí (dnes 
objektem sýpky) a kapličkou.
 V obcích Lipov a Louka byly v posledních letech realizovány projekty revitalizace 
zeleně za dotační podpory EU.

Cyklotrasa č. 46:
(Sudoměřice)  Malá Vrbka  Hrubá Vrbka  Velká nad Veličkou 
 Javorník  Suchovské Mlýny (aj.)  Vápenky  (Český Těšín)
délka: v regionu 19 km, celkem 242 km | převýšení: maximální 209 m, 
celkové 35 m

Trasa začíná unikátními Vojšickými orchidejovými loukami nad Malou Vrbkou. Odtud 
klesá dolů a skrz Malou vede do Vrbky Hrubé. Zde nalezneme řady historicky cenných 
kamenných a  cihlových stodol z  18. století. V  jedné z  nich byla za pomoci dotačních 
prostředků EU zřízena expozice re� ektující jejich historii a současný stav.
 Další obcí po cestě je místní středisko Velká nad Veličkou, kde lze navštívit třeba 
židovský hřbitov.
 Poté, co se zpevněná cyklostezka obtočí po severním okraji sousední obce 
Javorník, kde se rovněž připojuje cyklotrasa č. 5046, může turista napravo vystoupat na 
ceněné květnaté louky Jazevčí.
 Následuje pasáž trasy lemovaná usedlostmi původních mlýnů – Kománkův, 
Petruchův, Suchovské, Zámečnické, Hryzlácké, Čerešnické, Fojtické a  Podširocké. První 
část této cesty byla i pro potřeby cykloturistiky rekonstruována z  fondů EU projektem 
„Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny II“.
 U Zámečnických mlýnů se napojuje cyklotrasa č. 5046 a o trochu výše, u Fojtických 
mlýnů, pak evropskou dotací podpořená cyklostezka do Nové Lhoty.
 Po výšlapu do kopce se Horňácko s touto cyklotrasou rozloučí dělnickou osadou 
Vápenky, kde nalezneme několik staveb lidové architektury. Odtud již lze pokračovat 
přímo na 5 km vzdálenou Velkou Javořinu a navazující slovenské značení.

Cyklotrasa č. 5047:
Hrubá Vrbka  Kuželov  Megova bouda
délka: 17 km | převýšení: maximální 328 m, celkové 194 m

Trasa vedoucí z Hrubé Vrbky směrem na Kuželov se odděluje z cyklotrasy č. 46. Ve Vrbce 
můžeme shlédnout řady starých stodol z  18. století a  poté si odpočinout na úhledné 
kuželovské návsi, jejíž rekonstrukce byla � nančně podpořena EU. Na vrchu nás čeká 
zasloužená odměna v podobě Kuželovského mlýnu – větrného mlýnu holandského typu, 
národní kulturní památky.
 Asfaltová cesta pak pozvolna klesá do údolí až k  silnici I/71, odkud je již po 
necelých 2  km dostupná slovenská hranice, vč. napojení cyklotrasy č.  5302. Naše trasa 
však tuto silnici křižuje a mírným stoupáním kolem parkových luk Machové a prudším, již 
zalesněným kopcem se dostává na vrstevnici s odstupem kopírující průběh státní hranice. 
Po 9 km hlubokým lesem po asfaltové obslužné komunikaci ústí cesta u chaty Megovka do 
cyklotrasy č. 5046.



Cez Myjavu a  okolité obce prechádza niekoľko dobre značených cykloturistických 
trás. Návštevníkom sa ponúkne výhľad na krásny kopaničiarsky kraj s jeho typickým 
osídlením a prírodnými krásami.
 Cyklisti môžu navštíviť mnoho zaujímavých miest ako sú historické pamiatky 
– Mohyla M. R. Štefánika na Bradle, jeho pamätník v Myjave, Gazdovský dvor v Turej 
Lúke, vyhliadková veža Hrajky v Turej Lúke, rôzne hrady ako sú Branč, Čachtický hrad, 
Beckov a mnohé iné pamiatky.
 Kopaničiarsky región Veľká Javorina - Bradlo má mimoriadne vhodné 
podmienky pre cykloturistiku. Celkovo je v  oblasti vyznačených viac ako 400  km 
cykloturistických trás. Dobré podmienky sú vytvorené aj pre klasickú pešiu turistiku. 
Sieť značených turistických trás je pomerne hustá a prechádza cez všetky zaujímavé 
miesta regiónu. 
 Kopanice potešia svojimi krásami oko aj dušu, na málo frekventovaných 
vedľajších cestách ponúkajú vhodné cyklistické podmienky a sú bohaté na  lokality, 
ktoré si možno určiť za výletné ciele.

Cyklotrasa číslo: 2202
Brezová pod Bradlom  Chvojnica (kataster)  „4 Cykloregio“
celková dĺžka: 42,9 km | prevýšenie: 1207/1014 m

Trasa začína na námestí v  Brezovej pod Bradlom. Z  námestia trasa prechádza po 
cyklochodníku popri vodnej nádrži s  výhľadom na Bradlo do Košarísk. Ďalej pokračuje 
v smere na Priepasné. Tu je náročnejšie stúpanie, po ceste si cyklisti môžu urobiť prestávku 
na odpočívadle, z ktorého je pekný výhľad na kraj.
 Trasa pokračuje po lesnej ceste smerom na Bradlo. Prechádza cez obec Priepasné 
a pokračuje po vedľajších cestách do Polianky a ďalej smerom na osadu Belanský. Postupne 
klesá do mestskej časti Myjava - Turá Lúka. Tu je križovatka viacerých cyklotrás, odtiaľto sa 
dá odbočiť ku Gazdovskému dvoru, alebo k rozhľadni Hrajky.
 Pokračuje nad obec Vrbovce. Tu sa nachádza vyhliadkový bod Kamenec alebo 
Ostrý vrch. Z celého úseku sa nám naskytujú krásne výhľady na okolitý kopaničiarsky kraj. 
Následne sa schádza do obce Vrbovce a prechádza sa obcou Chvojnica. Trasa pomaly stúpa 
do lesov Bielych Karpát a  napája na Cyklomagistrálu Okolo rieky Moravy a  sieť českých 
cyklotrás.

Cyklotrasa číslo: 2312
Myjava  Brestovec  Stará Myjava (okruh)  Staromyjavská 
Greenway
celková dĺžka: 15,3 km | prevýšenie: 264/242 m

Trasa začína v Myjave na námestí, ktorého rekonštrukcia bola investíciou spolu� nancovanou 
z  prostriedkov EU. Pokračuje do Brestoveca k   vodnej nádrži a  odtiaľ schádza do Starej 
Myjavy k vodnej nádrži, kde je možnosť sa aj v  lete vykúpať. Trasa pokračuje dole obcou 
späť k vodnej nádrži Brestovec, kde končí.

Cyklotrasa číslo: 8331
Odbočka Gazdovský dvor
celková dĺžka: 1,2 km | prevýšenie: 10/10 m

Krátka cykloturistická trasa odbočuje z trasy č. 2002 ,,4 Cykloregio“ do Myjavy, mestskej časti 
Turá Lúka ku Gazdovskému dvoru.
 V mestskej časti Turá Lúka, môžu návštevníci obdivovať spomínaný tradičný 
Gazdovský dvor, pokochať sa výhľadom z  vyhliadkovej veže Hrajky alebo si môžu 
popozerať krásy tamojšej prírody pri neďalekom poldri Svacenický jarok, kde sa nachádza 
novovybudovaná cyklotrasa Myjavský polder.
 Cyklotrasa vznikla v  rámci projektu ,,Zlepšení dostupnosti pohraničí v  okolí Velké 
Javořiny II“. Všetky tieto spomínané turistické ciele sú investíciami spolu� nancovanými 
z prostriedkov EU. 

Cyklotrasa číslo: 5302
Brezová pod Bradlom  Myjava  Senica 
celková dĺžka: 48 km | prevýšenie: 619/708 m

Trasa začína na námestí v  Brezovej pod Bradlom, odkiaľ pokračuje do Myjavy. V  osade 
u  Minárčiných sa odbočuje však doľava, pokračuje cez Jandovu dolinu do Priepasného 
a potom tiahlym stúpaním do Polianky.
 Z  Polianky sa plynulým zjazdom schádza na námestie M.R.Štefánika v  Myjave. Tu 
môžu návštevníci zájsť aj do Turistickej informačnej kancelárie, ktorá sa nachádza kúsok od 
námestia. Pokračuje tiahlym stúpaním okolo štvrte Kopánka smerom na Poľanu.
 Odtiaľto pokračuje po ceste do centra obce Vrbovce a potom následne vchádza do 
Sobotišťa, kde si môžete pozrieť viaceré kultúrne pamiatky, kaštieľ, Družstevné múzeum 
Samuela Jurkoviča alebo habánsky dvor, hvezdáreň.
 Následne pokračuje popri Kunovskej priehrade. Obíde sa priehrada, kde je v lete aj 
možnosť kúpania. Vyjde sa na hlavnú cestu a prejde do Kunova.
 Cyklotrasa končí na východnom okraji  Senice  na Kopaničiarskej cyklomagistrále, 
kde sa napája na sieť cyklotrás na Záhorí.

Cyklotrasa číslo: 022
Kopaničiarska cyklomagistrála
celková dĺžka: 61 km | prevýšenie: 919/938 m

Trasa začína na Vážskej cyklomagistrále v Považanoch. Pokračuje 
do  Čachtíc, kde je možnosť návštevy Čachtického hradu, tu 
križuje Malokarpatskú cyklomagistrálu. Ďalej prechádza do 
Višňového a  následne vchádza do Hrachovišťa a  Vaďoviec. 
Kopaničiarskym krajom pokračuje do  Starej Turej. V  meste 
nájdete 2 kostoly a husitskú vežu, v lete sa tu môžete vykúpať 
v rekreačnej oblasti Dubník.
 Náročnejším stúpaním a  klesaním prechádza cez Papraď 
a Poriadie a prichádza do Myjavy. Tu stojí za pozretie Múzeum 
Slovenských národných rád a  kostol so slávnou myjavskou 
vežou.
 Na Myjave sa môžete poprechádzať po zrekonštruovanej 
centrálnej mestskej zóne a  taktiež sa dá navštíviť  turistická 
informačná kancelária (TIK). Centrálna mestská zóna 
a  aj turistická informačná kancelária boli investíciami 
spolu� nancovanými z prostriedkov EU.
 Z  Myjavy pokračuje smerom cez kopanice do Bukovca 
a dlhým zjazdom do obce Prietrž. Odtiaľ pokračuje smerom na 
Senicu, kde sa napája na Záhorskú cyklomagistrálu.

V  programovacím období 2007-2013 byly projekty 
spolu� nancované z  EU v  oblasti Horňácka zaměřeny 
především na rozvoj regionu, zlepšování podmínek 
života v obcích prostřednictvím zkvalitnění infrastruktury 
a podpory rozvoje služeb. 
  Projekty Evropské územní spolupráce podpořily 
zejména přeshraniční a meziregionální spolupráci, včetně 
výměny zkušeností, z  nichž významným investičním se 
stal projekt „Zlepšení dostupnosti pohraničí v  okolí Velké 
Javořiny“, realizovaný ve 2 etapách. Výstupem projektů na 
české straně je rekonstrukce silnic III. třídy v celkové délce 
7,8  km, cyklotrasy v  délce 1,54  km a  na slovenské straně 
rekonstrukce silnice III. třídy v délce 6,66 km a cyklostezky 
2,15 km. 
  Horňácko je malebné území rozkládající se na úpatí 
Bílých Karpat, které zaujme nejen vesnicemi se zachovalou 
lidovou architekturou, ale rovněž i  živými kulturními 

tradicemi. Pohodlnou dopravní dostupnost zajišťuje silnice I/71 i železniční spojení. 
Pouze na kole však lze objevit největší množství tajemství, která tento mikroregion 
ukrývá. Můžeme zde najednou vychutnávat originální přírodní krásy, zachovalé 
technické a kulturní památky nebo jedinečnou místní slovesnost a pohostinnost. 
To vše v jejich bezprostřední intenzitě, harmonii i kontrastu.
 Cyklista na Horňácku nalezne speci� ckou dynamiku místní krajiny, která 
poskytuje vždy jiný úhel pohledu na osídlení a okolní unikátní přírodu. Důkazem 
může být kontrast lipovských vinic, malovrbeckých Vojšických orchidejových luk 
či javornického pralesu ve Filipovském údolí. V  samotných obcích je nespočet 
důvodů k  zastavení, ať už preferujeme technické památky jako Kuželovský 
mlýn, unikátní staré stodoly v  Hrubé Vrbce, stavení Suchovských a  okolních 
mlýnů nebo třeba bílomodré dekory lidového stavitelství v  Louce odkazující na 
příslušnost k širšímu kulturnímu regionu Slovácka. Jeho ryzí horňácká podoba je 
pak v červenci prezentována ve Velké nad Veličkou na tradiční folklórní události, 
Horňáckých slavnostech. Další vyžití nabízí například v létě Tasov jeho festivalem 
Beseda u bigbítu nebo v zimě Nová Lhota s lyžařskou sjezdovkou.


