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Kopani iarsky kraj
Kraj podjavorinsko-podbrad-

lianskych kopaníc je územím le-
žiacim pod Ve kou Javorinou 
a Bradlom na západe Slovenska. 
Z prírodného i kultúrno-historické-
ho h adiska sa nachádza na styku 
stredného Považia, stredného Po-
moravia a Záhoria. Jeho severným 
ohrani ením je historická hranica, 
ktorá v minulosti odde ovala eské 
krá ovstvo od Uhorska. Dnes je štát-
nou hranicou medzi eskou repub-
likou a Slovenskom a v tejto asti 
vedie viac-menej po hrebeni Bielych 
Karpát. Južnou hranicou je hrebe  
Malých Karpát.

Historicko-geogra cké danos-
ti predur ili aj spôsob využívania 
tohto kraja. Kolonizovaný bol po-
merne neskoro, najmä po as va-
lašskej koloniza nej vlny v 16. a 17. 
storo í. Osídlenie nadobudlo pre-
važne kopani iarsky charakter, 
avšak nesústre ovalo sa do dolín, 
ako je zvykom v ostatných astiach 
Slovenska. Dediny, osady a samoty 
s okolitými sadmi a po ami zabrali 
vyvýšeniny, doliny zostali do ve kej 
miery zalesnené. Ani sie  ciest ne-
kopíruje sie  dolín, prechádza po 
širokých oblých chrbtoch. Cesty sa 
k ukatia po v škoch a poskytujú 
mnoho nádherných výh adov na 
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Kopani iarska  1

Kopanice v podhorí Bielych Karpát

Cestou do Brezovej pod Bradlom

Trasa Myjavskou pahorkatinou a podhorím Bielych Karpát oboznamuje s maleb-
ným krajom kopaníc, ktorému dominuje Ve¾ká Javorina – symbol bratstva Èe-
chov a Slovákov.

Kopanièiarska
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malebné scenérie Myjavskej pahor-
katiny a Bielych Karpát.

Spod Bradla
Trasu za neme v Brezovej pod 

Bradlom, ktorá leží na styku My-
javskej pahorkatiny a Malých 
Karpát pod Bradlom (543 m) – 
najvyšším vrchom Myjavskej pa-
horkatiny. Miestni obyvatelia boli 
v minulosti známi remeselníci, 
napríklad garbiarstvom sa v dru-
hej polovici 19. storo ia zaoberalo 
asi 300 majstrov. K najznámejším 

brezovským majstrom garbiarom 
a obchodníkom patril legendár-
ny sváko Ragan. Jeho život, ktorý 
symbolizoval nielen um a šikov-
nos , ale i prefíkanos  a zmysel pre 
humor, zachytil vo svojom diele 
spisovate  Elo Šándor. Na motívy 
jeho knihy nakrútili lm s neza-
budnute ným Jozefom Kronerom 
v hlavnej úlohe. Ob úbenú udo-
vú postavu pripomína reštaurácia 
U Ragana. K najznámejším sakrál-
nym pamiatkam v meste patrí kla-
sicistický evanjelický kostol, ktorý 

Meruôsme roky
Pripomína ich pamätník a malá 
pieskovcová mohyla v Brezovej 
pod Bradlom – pamiatka na boje 
slovenských povstalcov s cisár-
skym vojskom v roku 1848, ktoré 
sa tu odohrávali. Tu na jese  1848 
vznikli aj slovenské dobrovo nícke 
zbory, ktoré povstali proti uhor-
skej nadvláde. Povstalecké vojská 
boli napokon porazené a desiat-
ky ú astníkov popravili. Najvä -
šiu podporu malo povstanie prá-
ve v okolí Myjavy, Brezovej pod 
Bradlom a Starej Turej, kde bola 
ve ká koncentrácia slovenského 
obyvate stva.

Bradlo
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Evanjelický kostol v Myjave

patrí medzi najvä šie evanjelické 
chrámy na Slovensku. Zo svetských 
pamiatok zaujme pomník Slobody 
s bustou Jozefa Miloslava Hurbana 
z roku 1933 a socha majstra Jana 
Husa z roku 1922 (jediná na Slo-
vensku). Spomienkou na Milana 
Rastislava Štefánika, astronóma, 
generála a politika, ktorý sa výraz-
nou mierou zaslúžil o vznik esko-
slovenskej republiky, je Národný 
dom na hlavnom námestí a mohyla 
na ne alekom Bradle.

Z centra Brezovej pod Bradlom 
sa vyberieme na severozápad sme-
rom na Bukovec. Pri ceste na ma-
lom kopci hne  za okrajom mesta 
stojí pamätník pripomínajúci tzv. 
meruôsme roky. V 18. storo í totiž 
za alo výrazne narasta  národné 
povedomie Slovákov. Tento proces 
vyvrcholil v prvej polovici 19. sto-
ro ia. Jedným z centier národného 
hnutia v revolu ných rokoch 1848 
a 1849 bola aj Myjava a Brezová pod 
Bradlom.

Kopani iarska  1

Lipa u Belanských
Túto prastarú lipu vyhlásili za 
chránenú v roku 1990. Patrí k naj-
vä ším a najstarším stromom na 
Slovensku. Niektoré odhady ho-
voria, že môže ma  až 900 rokov, 
avšak ove a pravdepodobnejšie je, 
že má približne 600 rokov. Gigan-
tický kme  s obvodom vyše 10 m 
je z vnútornej strany po celej šír-
ke a výške vyhnitý. Dutina je taká 
ve ká, že sa do nej vtesná skupinka 
udí. Po as druhej svetovej vojny 

sa v nej údajne ukrývali miestni 
obyvatelia po as preletov nepria-
te ských lietadiel. Výška stromu 
dosahuje 16 m a priemer koruny 
je 11 m.
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Od pamätníka cesta stúpa do 
malej obce Bukovec a alej vedie 
krajinársky zaujímavým kopani-
iarskym krajom s peknými vý-

h admi na okolitú krajinu. Postup-
ne prejdeme cez osady Bašnárovci 
a Belanskovci, pri om za posled-
ne menovanou odbo íme smerom 
na Turú Lúku. Onedlho po pravej 
strane minieme krátku odbo ku 
k chránenému stromu – Lipe u Be-
lanských.

Od pamätnej lipy pokra ujeme 
do Turej Lúky a na hlavnej ceste 
. 581 odbo íme doprava. udové 

tradície kopani iarskeho kraja tu 
reprezentuje Gazdovský dvor – tr-
valá expozícia typickej usadlosti 
z konca 19. storo ia zložená z obyt-
nej a hospodárskej asti. O chví u 
sa ocitneme v Myjave, ktorá sa v po-
vedomí Slovákov takisto spája naj-
mä s udržiavaním udových tradícií 
a folklóru. V prírodnom am teátri 
sa každoro ne v júni organizujú My-
javské folklórne slávnosti. Podujatie 
s udovou hudbou, spevom, tancom 
a so starými zvykmi vo ve kom po -
te navštevujú nielen domáci, ale aj 
zahrani ní hostia. Myjavský folklór 
na týchto slávnostiach úspešne re-
prezentuje súbor Kopani iar, ktorý 
je známy na celom svete.

V štyridsiatych rokoch 19. sto-
ro ia sa Myjava stala jedným z naj-
dôležitejších stredísk slovenského 
národného hnutia. V roku 1848 tu 
zasadala novozriadená Slovenská 
národná rada, uskuto nilo sa prvé 
národné zhromaždenie a vypuklo 
prvé národné povstanie Slovákov 
v boji proti rakúsko-uhorskej mo-
narchii. Tieto udalosti pripomína 
Múzeum Slovenských národných 
rád, ktoré otvorili v roku 1968 po re-
konštrukcii pôvodného domu Anny 
Kolényovej a prístavbe moderného 
pavilónu.

Cesta . 581 vedie z Myjavy vý-
chodným smerom nádherným kra-
jom Myjavskej pahorkatiny. Cez 
Rudník a Hrašné nás privedie do Sta-
rej Turej, na ktorej okraji prejdeme 
okolo jednej z dvoch vodných nádr-
ží rekrea nej oblasti Dubník s mož-
nos ou kúpania, vodných športov, 
potápania a rybolovu. Z kultúrno- 
-historických pamätihodností mesta 
možno navštívi  barokový rímskoka-
tolícky Kostol Nanebovzatia Panny 
Márie z roku 1748 a evanjelický kos-
tol v klasicistickom štýle s prvkami 
baroka, ktorý postavili v roku 1784. 
Návštevníkov zaujme aj tzv. husitská 
veža na cintoríne, ktorá je najstaršou 
zachovanou stavbou v meste.

Dubník
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Pod Ve kou Javorinou
Územiu okolo Starej Turej do-

minuje Ve ká Javorina (970 m), ob-
úbený cie  turistických výletov. Pre 

polohu na slovensko- eskej štátnej 
hranici je miestom tradi ných sláv-
ností echov a Slovákov. V pek-
nom prostredí trávnatého vrcholu 
stojí Holubyho chata, ku ktorej sa 
dostaneme, ak budeme zo Starej 
Turej pokra ova  severovýchod-
ným smerom na Hrn iarové. Ne-
skôr odbo íme v avo a na viacerých 
serpentínach si precvi íme jazdu 
do vrchu, avšak nádherné výh ady 
z najvyššieho bodu Bielych Karpát 
stoja naozaj zato. Po návšteve Ve -
kej Javoriny sa vrátime po tej istej 
trase k odbo ke nad Hrn iarovým 
a pokra ujeme do ava smerom na 
Cetunu. Tu sa môžeme ob erstvi  
v štýlovom country hostinci a po-
kra ova  malebnými kopanicami 
Bziniec pod Javorinou severový-
chodným smerom k ceste . 54. Na 
nej odbo íme do ava a po pár kilo-
metroch prekro íme slovensko- es-
kú hranicu.

Prvou obcou na moravskej stra-
ne je Strání. V miestnej asti Kv tná 

stojí skláre . Ru ná výroba skla tu 
má viac ako dvestoro nú tradíciu. 
V prípade záujmu o ru nú výrobu 
skla a sklené výrobky si môžeme do-
hodnú  exkurziu v sklárni a v podni-
kovej predajni kúpi  niektoré z vý-
robkov. Za Stráním odbo íme z cesty 
. 54 doprava. Menej frekventovaná 

cesta nás privedie do moravských 
obcí B ezová a Lopeník, ktorých 
okoliu dominuje Ve ký Lopeník 
s rozh ad ou. Z Lopeníka klesneme 

Starý Hrozenkov

Nad Bošácou

 1Kopani iarska
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k ceste . 50. Odbo íme vpravo 
a o chví u prídeme do Starého Hro-
zenkova, ktorý je historickým a kul-
túrnym centrom oblasti nazývanej 
Moravské Kopanice. Jej atrakciou 
je am teáter, v ktorom sa vždy v júli 
organizujú Kopani iarske slávnosti 
s ú as ou folklórnych súborov z obi-
dvoch strán moravsko-slovenského 
pomedzia. O folklórnych tradíciách 
Moravských Kopaníc a miestnom 
národopise informujú aj informa -
né panely.

Zo Starého Hrozenkova po-
kra uje cesta . 50 k štátnej hra-
nici. Po jej prekro ení sa ocitneme 
v Drietomskej doline. Prejdeme cez 
Drietomu a na ceste . 61 odbo íme 
do ava do cie ového bodu našej tra-
sy, ktorým je Tren ín. V aka stra-
tegickej polohe v údolí Váhu patril 
oddávna k najvýznamnejším sídlam 
na Slovensku. Dominantou mes-
ta a celého Považia je bezpochyby 
Tren iansky hrad postavený na str-
mom brale.

Tren iansky hrad
Od 11. storo ia bol krá ovským hradom, pod ktorým sa za alo rozví-
ja  mesto. Mohutný systém jeho opevnenia je výsledkom postupného 
zdokona ovania dôležitej pohrani nej pevnosti a neskôr župného sí-
dla. Dnešný areál, ktorý je aj múzeom, tvorí súbor palácov a výraznej 
Matúšovej veže. Návštevníci ur ite neobídu Delovú baštu, hladomor u 
a hradné lapidárium. V hradnom areáli sa po as roka organizujú rôzne 
výstavy, koncerty, stredoveké hry a atraktívne no né prehliadky. Azda 
najznámejšia je 80 m hlboká Stud a lásky a s ou spojený príbeh Oma-
ra a Fatimy.

Východiskový bod: Brezová pod Bradlom. Cie ový bod: Tren ín.
Trasa: Brezová pod Bradlom – Bukovec (6 km) – Myjava (12 km) – Stará 
Turá (14 km) – Ve ká Javorina (11 km) – Kv tná (19 km) – B ezová (8 km) 
– Starý Hrozenkov (15 km) – Drietoma (13 km) – Tren ín (10 km). 
D žka: 108 km. Najvyšší bod: 915 m.



11

 1Kopani iarska



12



13

Pod Strážovom

Strážovské vrchy
Typickou rtou Strážovských 

vrchov je geomorfologická pestros  
– striedanie menších, relatívne izo-
lovaných masívov oddelených malý-
mi kotlinami a brázdami, v ktorých 
sa zvy ajne koncentrujú sídla. Táto 
pestros  vyplýva z rôzneho geolo-
gického zloženia. Z centrálnej asti 
masívu Strážovských vrchov vybie-
hajú viaceré výbežky, z ktorých dva 
najvýraznejšie zasahujú smerom 
na juh. Vnútri pohoria sa vytvorila 
zložitá mozaika viac-menej indivi-
duálnych horských masívov, kotlín 
a eróznych brázd. Rozlohou najvä -
šia a zárove  najvyššia je centrálne 

položená Zliechovská hornatina. Na 
juhu malou as ou susedí s najsever-
nejším okrajom Podunajskej nížiny 
a na severe sa zvažuje do Žilinskej 
kotliny. Na západnej a východnej 
strane susedí s alšími podcelka-
mi Strážovských vrchov. Uprostred 
hornatiny výrazne vystupuje mor-
fologicky výrazný masív Strážova 
s rovnomenným najvyšším vrchom 
celého pohoria (1 213 m).

Z Považia do kopcov
Na trasu Strážovskými vrchmi 

sa vydáme spod Tren ianskeho hra-
du od hotela Tatra. Z okna vyhliad-
kovej terasy v hotelovej reštaurácii 

Trasa Strážovskými vrchmi predstavuje nielen krásne prírodné scenérie v okolí 
vrchov Vápeè èi Strážov, ale aj ¾udovú architektúru a svedkov dávnej minulosti 
tohto èarovného kúta Slovenska.

Strážovská

Strážovská  2

Vápe
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možno vidie  unikátny a autentický 
doklad o prítomnosti Rimanov na 
území Slovenska. Nápis na strmej 
stene tren ianskej hradnej ska-
ly vytesali na pamiatku ví azstva 
nad Kvádmi v roku 179. Od hotela 
sa vyberieme po ceste . 61 sever-
ným smerom. Po pár kilometroch 

prejdeme cez Tren iansku Teplú, 
ktorá je o. i. známa elektri kovým 
spojením s kúpe mi Tren ianske 
Teplice. Do kúpe ov sa možno do-
sta  odbo ením na križovatke vpra-
vo.

My však pokra ujeme priamym 
smerom cez Dubnicu nad Váhom, 
ktorej história sa spája najmä s re-
nesan ným kaštie om z konca 16. 
storo ia, neskôr barokovo presta-
vaným. Onedlho nás privíta Ilava, 
ktorej symbolom je pôvodne gotic-
ký hrad. V 16. storo í ho prebudova-
li na protitureckú pevnos , koncom 
17. storo ia prestavali na kláštor 
a od polovice 19. storo ia je väzni-
cou. Ešte predtým si však v miestnej 
asti Klobušice všimneme klasicis-

tický kaštie  z roku 1840 obklope-
ný parkom. V nedávnej minulosti 
v om sídlilo múzeum obchodu, 
dnes je v súkromnom vlastníctve.

V Ilave nás aká odbo enie 
do ava na cestu . 574, ktorá nás 
privedie takmer k úpätiu jedné-
ho z najkrajších vrchov Slovenska 

Poh ady z Vápe a

Sedlo Homôlka
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– Vápe u (956 m). Z cesty nad 
Hornou Porubou si uvedomíme 
jeho majestátnos  a relatívne ve ký 
výškový rozdiel, ktorý treba pri vý-
stupe na vrchol prekona  z Hornej 
Poruby ležiacej v nadmorskej výš-
ke 402 m. Po nasýtení poh admi 
na jednu z dominánt Strážovských 
vrchov pokra ujeme v stúpaní do 
sedla Homôlka s rekrea ným za-
riadením a lyžiarskym vlekom. Zo 
sedla nás aká klesanie do dlho iz-
nej Valaskej Belej. Na dolnom konci 
obce odbo íme na ved ajšiu cestu 
do ava. Tá nás údolím v miernom 
stúpaní privedie na krajinársky 
prekrásnu križovatku pod bralna-
tý vrch Strážov (1 213 m), najvyšší 
bod Strážovských vrchov. V avo leží 
malebný Zliechov charakteristický 
zachovanou udovou architektúrou 

– zrubovými a murovanými doma-
mi so štítom a sedlovou strechou. 
Pokra ovaním vpravo prídeme do 

i mian, jednej z najvýznamnejších 
národopisných lokalít na Sloven-
sku. Hodnotná udová architektú-
ra, kultúra a charakteristické zvyky 
sa stali ve kým lákadlom pre turis-
tov. Primát v tejto oblasti držia prá-
ve i many (pamiatková rezervácia 
udovej architektúry), po Vlkolínci 

azda najnavštevovanejšia dedina na 
Slovensku.

Okolitá prí ažlivá príroda, 
atraktívna v letnom i zimnom ob-
dobí, takisto láka turistov do tejto 
asti Slovenska. V lyžiarskom stre-

disku Javorinka sa v letnej sezóne 
využívajú turistické a cyklistické 
trasy, na vrchu Javorinka si mož-
no vyskúša  paragliding. Na záver 

Strážovská 2

i many
Rázovitá obec obkolesená Strážovskými vrchmi sa preslávila najmä 
originálnymi drevenicami s charakteristickou bielou ornamentálnou 
výzdobou. Ma ba mala chráni  drevené trámy pred rozpraskaním spô-
sobeným slne nými lú mi. Pamiatkovú rezerváciu tvoria drevenice, 
z ktorých viaceré vyhlásili za národné kultúrne pamiatky. Najlepšie za-
chovaný je jednoposchodový Radenov dom a susedný prízemný Gre-
gorov dom, do ktorých umiestnili stálu národopisnú expozíciu. V aka 
nej sa návštevníci môžu oboznámi  s históriou a udovou kultúrou tejto 
oblasti.
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