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Anotace 

Předkládaná bakalářská práce je zaměřená na oblast v Bílých Karpatech, 

konkrétně na její nejvyšší vrchol Velkou Javořinu leţící na hranici České 

a Slovenské republiky. Velká Javořina je jiţ řadu let symbolem bratrství Čechů 

a Slováků a místem pravidelného setkávání obou národů. V práci jsou popsány 

geologické, hydrologické a klimatické poměry okolo Velké Javořiny a také vybrané 

přírodní rezervace oblasti. K zajímavostem oblasti patří jak větší města, jako je 

Nové Mesto nad Váhom a Uherský Brod, tak řada malých vesnic s typickou 

lidovou architekturou. V předkládané práci nechybí ani zmínky o zříceninách hradů 

a zajímavých lokalitách, jak na české straně, tak i na straně slovenské. Součástí 

práce je vypracování návrhů několika tras pro pěší turistiku a pro cykloturistiku, 

které vedou po nejzajímavějších místech a přispívají tak k propagaci oblasti. 

Klíčová slova: Velká Javořina, Slavnosti bratrství Čechů a Slováků, turistické 

zajímavosti, turistická trasa 

 

Summary 

The present thesis is focused on the area in White Carphatians/Bílé Karpaty, 

namely of its the highest peak Velka Javorina, which is lying on the border of the 

Czech and Slovak republic. Velka Javorina has been a symbol of brotherhood 

between Czechs and Slovaks and place of regular meetings of both nations for 

many years. In thesis there are described gelogical, hydrological and climatic 

conditions about Velka Javorina and selected nature reserves as well. Places of 

interest include as major cities such as Nove Mesto nad Vahom and Uhersky Brod 

so number of small villages with typical folk architecture. In thesis there is also 

mention of the castle ruins and interesting locations, both on the Czech side, and 

on the Slovak side. Part of the thesis is the drafting of several trails for hiking and 

for cycling, running down the most interesting places and redound to the 

promotion of the area. 

Key words: Velka Javorina, Celebrations of the brotherhood of the Czechs and 

the Slovaks, tourist attractions, hiking trail 
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Seznam zkratek 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

NPR Národní přírodní rezervace 

PP Přírodní památka 

PR Přírodní rezervace 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu) 
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1 Úvod 

Velká Javořina je dominantou Bílých Karpat. Na vrcholu hory vysoké 970 m n. m. 

stojí televizní vysílač (obr. 1), od nějţ se otevírají fantastické pohledy na Moravu 

i Slovensko. Patří do Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, jeţ se rozkládá 

na jihovýchodní Moravě a zahrnuje území bývalých okresů Hodonín, Uherské 

Hradiště a Zlín. Byla zřízena výnosem Ministerstva kultury České socialistické 

republiky roku 1980 a zaujímá plochu 715 km2. Oblast je územím s nejvyšší 

pestrostí a početností zastoupení orchidejí ve střední Evropě. Mezinárodní kvality 

tohoto území ocenilo také UNESCO, které je v roce 1996 zařadilo na seznam 

biosférických rezervací [26]. 

 

Obr. 1: Pohled na Velkou Javořinu z Jelence (archiv autorky) 

Samotný vrchol Velké Javořiny leţí na česko-slovenské hranici, poblíţ měst Strání 

na české straně a Moravské Lieskové na straně slovenské. Zároveň je nejstarším 

chráněným územím tohoto pohoří. Podle [30] zde byl ochranný reţim vyhlášen 

původními majiteli, Lichtenštejny, jiţ v roce 1909. Jedinečnost této oblasti byla 

umocněna vyhlášením Národní přírodní rezervace Javořina v roce 1951 

s celkovou výměrou 165 ha. Na ni navazovalo vyhlášení Přírodní rezervace 

Javořina v roce 1993 na dalších 28 ha. Od roku 2008 je území ponecháno 

přirozenému vývoji z důvodu zachování pralesovitého porostu. 
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Specifické podmínky ţivota v Bílých Karpatech vedly k udrţení bohatých 

folklórních tradic. O tom svědčí i fakt, ţe k samotnému vrcholu se vztahuje řada 

písní, básní a pověstí.  

Jedním z hlavních záměrů bakalářské práce je prezentovat horu jako symbol 

česko-slovenské vzájemnosti. Tím je jiţ od doby slovenského povstání v roce 

1848, jak uvádí [2]. Za 2. světové války se kraj stal významným územím 

protifašistického odboje. V poválečných letech se zde konaly velké manifestace 

přátelství, jejichţ tradice intenzivně pokračuje dodnes. Slavnosti bratrství Čechů a 

Slováků s bohatým programem se konají kaţdoročně vţdy poslední červencovou 

neděli a setkání Čechů a Slováků zde probíhají i na přelomu kaţdého roku. 

Bílé Karpaty protíná hustá síť turisticky značených tras a cyklostezek. I na vrcholu 

Velké Javořiny se křiţuje několik turistických cest, vede sem rovněţ naučná 

stezka. Výlet na tento vrchol můţeme spojit s návštěvou několika zajímavých míst. 

Bakalářská práce je sloţena z 6 kapitol. První kapitolou je úvod, druhá kapitola 

popisuje přírodní poměry v oblasti Velké Javořiny. V třetí kapitole jsou popsány 

Slavnosti bratrství Čechů a Slováků, jejich historie a kaţdoroční bohatý program. 

Kapitola čtvrtá je věnována turistickým zajímavostem v okolí nejvyššího vrcholu 

Bílých Karpat. V páté kapitole jsou navrţeny dvě trasy, jedna trasa pro pěší 

turistiku a druhá pro cyklisty. Poslední kapitolou je závěr. 

Cílem předkládané bakalářské práce je rozvíjet potenciál cestovního ruchu 

daného území. K tomu by hlavně měly přispět uvedené turistické trasy, které jsou 

navrţeny tak, aby co nejlépe seznámily návštěvníky s krásami Velké Javořiny 

a jejího okolí. 
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2 Přírodní poměry v oblasti nejvyššího vrcholu 

Bílých Karpat 

2.1 Geologické a geomorfologické poměry 

Velká Javořina leţí v CHKO Bílé Karpaty, které spadají po geologické stránce 

k Západním Karpatům. Karpatská soustava je součástí rozsáhlého horského 

systému střední a jiţní Evropy, který vznikl kolizemi kontinentálních fragmentů 

během mezozoika a terciéru. Na naše území zasahuje geomorfologická 

subprovincie Vnější Západní Karpaty, přičemţ celé území CHKO Bílé Karpaty 

patří do flyšového pásma zastoupeného magurskou jednotkou. Ta je tvořena 

hlavně flyšovými sedimenty paleogenního stáří a sedimenty křídovými (obr. 2). 

Flyšem rozumíme mnohonásobné střídání vrstev jílovců, pískovců a slepenců, 

v magurské skupině příkrovů dominují písčité vrstvy nad jílovci, prachovci 

a hrubšími klastiky. Celková mocnost sedimentů dosahuje několika kilometrů [12]. 

Podle [17] se samotná oblast nejvyššího vrcholu Bílých Karpat rozkládá na 

Javořinské hornatině, přesněji na Javořinském hřbetu. Tato plochá hornatina je 

tvořena sedimenty bělokarpatské jednotky, pro které je charakteristický drobně aţ 

středně rytmický flyš s ojedinělými vloţkami vápenců. Na území se nachází zbytky 

zarovnaných povrchů, velmi častým jevem v místech měkčích (jílovcovitých) 

hornin jsou sesuvy, které ovlivňují vzhled krajiny. Nejvyšší vrcholová část hřbetu 

má příkré svahy orientované převáţně k severu [4]. 

 



Alena Jabůrková: Velká Javořina – symbol bratrství Čechů a Slováků 

2012   4 

Obr. 2: Geologická mapa CHKO Bílé Karpaty [27] 
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2.2 Hydrologické poměry 

Území Bílých Karpat podle [6] náleţí do dvou povodí. Západní strana patří do 

povodí řeky Moravy, východní je součástí povodí Váhu. Významnými vodními toky 

jsou Vlára, Myjava, Radějovka, Olšava a Velička pramenící na západním úbočí 

Velké Javořiny (obr. 3). 

Oblast se vyznačuje nepříznivými hydro-geologickými podmínkami a velmi 

omezeným výskytem podzemních vod, coţ je zapříčiněno horninami flyšového 

pásma Západních Karpat. Prameny v takových oblastech jsou rozptýlené 

a s menší vydatností. Významný je výskyt minerálních vod, z nichţ nejdůleţitější 

a nejznámější je luhačovická zřídelní struktura. Vznik těchto minerálních vod 

souvisí s vulkanickou činností ve třetihorách. K vyhledávaným vodním plochám 

pro rekreační účely patří Lučina u Radějova, Ordějov u Bánova, Luhačovická 

přehrada, na slovenské straně pak přehrada Dubník a Zelená voda u Nového 

Mesta nad Váhom [25]. 

 

Obr. 3: Pramen řeky Veličky (archiv autorky) 
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2.3 Klimatické poměry 

Převáţná část území náleţí do mírně teplé klimatické oblasti s krátkým mírně 

suchým létem, průměrná roční teplota zde je +7,6°C. Oblast v okolí vrcholu Velké 

Javořiny spadá do chladné klimatické oblasti, kde je průměrná roční teplota 

+6,8°C. Bílé Karpaty patří k mírně vlhčím územím, průměrný roční úhrn sráţek 

se pohybuje od 553 mm v nejteplejší části aţ po 948 mm na vrcholu Velké 

Javořiny. Maxima sráţek je většinou dosahováno v červnu a počet letních dní 

v roce je menší neţ 30. Sněhové sráţky stoupají s nadmořskou výškou a počet 

dní se sněhovou pokrývkou na hřebenech dosahuje aţ 100 dní za rok [6]. 

Pro členitý terén této oblasti je typické tvoření teplotních inverzí. Poloha Bílých 

Karpat, jak uvádí [3], způsobuje zesilování jihovýchodního proudění, proto se zde 

vyskytují silné jihovýchodní a jiţní větry, které mají za následek silnou větrnou 

erozi. 

2.4 Přírodní poměry významných oblastí 

V Bílých Karpatech dochází často k prolínání ovocných sadů, drobných políček 

a malých hospodářských usedlostí s loukami a lesy, tím vzniká krajinářsky 

i druhově zajímavá mozaika. Díky harmonickému souţití člověka s přírodou 

se zde dochovaly mimořádně cenné přírodní a krajinné hodnoty. K nejznámějším 

přírodním lokalitám patří květnaté louky v NPR Čertoryje a pralesovitý porost 

v NPR Javořina. Jak uvádí [3], lesy pokrývají téměř 45% plochy CHKO a více jak 

polovina z nich je tvořena listnatými porosty. Druhová pestrost lesů je velmi 

vysoká, vyskytují se zde bukové lesy s příměsí javoru klenu a jasanu ztepilého, 

v niţších polohách doubravy s habrem a lípou. 

Oblast je proslulá svými orchidejovými loukami, rostlinami z čeledi vstavačovitých. 

Dříve se zde vyskytovalo přes 40 druhů těchto zajímavých rostlin, coţ je ¾ všech 

známých vstavačů z území naší republiky. Pro svou ohroţenost patří většina 

orchidejí mezi chráněné druhy. Vyskytuje se zde např. tořič čmelákovitý, střevíčník 

pantoflíček, prstnatec májový (obr. 4), vstavač muţský (obr. 5) nebo lilie 

zlatohlávek [24]. 
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Obr. 4: Prstnatec májový (archiv autorky) 

 

Obr. 5: Vstavač mužský (archiv autorky) 

Fauna Bílých Karpat je velmi rozmanitá, avšak doposud jí byla věnována pouze 

malá pozornost. Kompletní zoologický průzkum byl zahájen teprve v roce 1997. 

K nejlépe poznaným ţivočichům patří motýli, brouci, plazi, obojţivelníci a ptáci. 

Útočiště zde má několik desítek vzácných a ohroţených druhů hmyzu, mezi které 

patří např. kudlanka náboţná, sklípkánek černý, perleťovec dvouřadý (obr. 6), 

modrásek hořcový, roháč obecný (obr. 7). Z ptáků zde hnízdí linduška lesní, 

skřivan polní, výreček malý, datel černý, početné populace křepelky polní a mnoho 

dalších druhů. Charakteristickými savci jsou jeţek východní, rejsek horský, vzácně 

se zde vyskytuje kočka divoká a rys ostrovid [23]. 

Obr. 6: Perleťovec dvouřadý [11] Obr. 7: Roháč obecný [18] 
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2.4.1  Národní přírodní rezervace Javořina 

Důvodem pro vyhlášení národní přírodní rezervace byla podle [20] potřeba 

jednotné územní ochrany této lokality, která byla zajišťována pomocí dvou zvláště 

chráněných území, NPR Javořina a PR Javořina, s rozdílnými ochrannými reţimy. 

Předmětem ochrany jsou původní listnaté porosty pralesovitého charakteru 

na severním svahu Velké Javořiny a na ně navazující horská louka. 

Nejčastěji zastoupenými stromy jsou buk lesní, jasan ztepilý a javor klen. 

Díky drsnému klimatu mají stromy ve vrcholových partiích bizarní, 

pokroucené tvary (obr. 8). Porosty jsou cca 200 let bez zásahu člověka 

a i nadále budou ponechány přirozenému vývoji. 

 

Obr. 8: Pokroucené stromy ve vrcholových partiích (archiv autorky) 

Horská louka je podle [20] jediným typem smilkové louky v Bílých 

Karpatech. Na začátku 90. let 20. stol. byla hnojena minerálními hnojivy, coţ 

způsobilo vymizení velkého mnoţství ohroţených druhů rostlin. Od té doby 

jiţ hnojena nebyla a v posledních letech je pravidelně kosena. Dnes zde 

dominuje tráva smilka tuhá a louka pomalu regeneruje, o čemţ svědčí návrat 

orchidejí. Na okraji rezervace roste zvonek širolistý, který zde má jedinou známou 

lokalitu v Bílých Karpatech. 
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Horskou květenu zastupuje dymnivka dutá, mléčivec alpský či měsíčnice vytrvalá. 

Na jaře se hojně objevuje sněţenka podsněţník, místy i česnek medvědí. 

Typickou atmosféru pralesa dotváří i několik druhů kapradin. Dokonce zde byl 

nalezen i vzácný lišejník Thelopsis rubella. Převaţuje zde typická zvířena 

horských lesních biotopů Bílých Karpat. Ţije zde ještěrka ţivorodá, hojně i mlok 

skvrnitý. V pralesních porostech se vyskytují horské druhy bezobratlých, zejména 

nápadný plţ modranka karpatská (obr. 9). Hnízdí zde strakapoud bělohřbetý, kos 

horský nebo rejsek bělokrký [30]. 

 

Obr. 9: Modranka karpatská (archiv Správy CHKO Beskydy) 

Rezervace je negativně ovlivňována především turistickým ruchem. Národní 

přírodní rezervaci protínají tři frekventované turistické trasy, rovněţ tudy prochází 

Javořinská naučná stezka. Návštěvníci proto nesmí zapomínat, ţe se nacházejí 

v CHKO, ve které platí jistá omezení zabraňující v poškozování jejich výjimečných 

hodnot. S pravidly se mohou návštěvníci seznámit na tabulích, které jsou 

umístěny při vstupu do rezervace. 
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3 Velká Javořina jako symbol bratrství Čechů 

a Slováků 

Symbolem česko-slovenské vzájemnosti, společné historie a kultury jsou jiţ řadu 

let Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině. Prezentují souţití obou 

národů, které je zaloţeno na dlouhodobém přátelství a vazbách z minulosti. Velká 

Javořina se stala památným místem setkávání obou národů uţ v 19. století, jak 

uvádí [31]. Na společných výletech se zde střetávali slovenští a čeští studenti, 

učitelé, duchovní, umělci, ale i prostí lidé. 

Tato tradice pokračuje aţ dodnes. V průběhu roku se koná mnoho setkání a akcí 

různého druhu. Mezi ty největší a nejznámější patří Slavnosti bratrství Čechů 

a Slováků konající se na konci července. Další hojně navštěvovanou akcí 

organizovanou přípravným výborem Slavností bratrství Čechů a Slováků 

je i setkání v poslední den v roce na hřebenu Velké Javořiny (obr. 10). 

 

Obr. 10: Silvestrovské setkání na pomezí (archiv autorky) 



Alena Jabůrková: Velká Javořina – symbol bratrství Čechů a Slováků 

2012  11 

3.1 Historie Slavností bratrství Čechů a Slováků 

První doloţené setkání se na Javořině konalo v srpnu roku 1845, kdy zde Slováci 

s Moravany oslavovali vydání prvního čísla Slovenských národních novin. 

V revolučním roce 1848 skládali na Javořině přísahu slovenští dobrovolníci, 

bojovníci proti národnímu útlaku a nesvobodě, pod vedením Jozefa Miloslava 

Hurbana, slovenského spisovatele, novináře, politika a evangelického kněze. Poté 

se slavnosti na Javořině nekonaly a byly obnoveny aţ roku 1860. Uţ o dva roky 

později se zde konala velká slavnost, na které se zrodila myšlenka pořádat ročně 

tři výlety: na Javořinu, Sitno a na Kriváň. Moravsko-slovenské výlety znamenaly 

utuţování přátelství Čechů a Slováků, recitovaly se slovenské a české básně, 

zpívaly písně a řečnilo se, vládla zde jednota a svornost. Výletů se účastnil 

i známý publicista, botanik a národopisec dr. Jozef Ľudovít Holuby, chodil na louky 

a do hor kvůli vzácným rostlinám. Holubyho velký herbář se dostal 

i do bukurešťského muzea [31]. 

Podle [29] byla setkání v dobách Rakouska-Uherska na Javořině zakázána 

a účastníkům hrozily přísné tresty, i přesto se ale konala na jiných místech, např. 

u Velké nad Veličkou ve Filipově údolí, ve „Slovácké búdě“ v Luhačovicích atd. 

Po vniku Československa se v roce 1922 podnikl na Javořinu velký výlet, který 

organizátoři nazvali „Sněm drobných pracovníků“. O rok později byl poloţen 

základní kámen chaty pod vrcholem Javořiny a v roce 1924 byla chata, 

pojmenována po významném botanikovi dr. J. Ľ. Holubym, slavnostně otevřena. 

Poslední československé shromáţdění před 2. světovou válkou se konalo v roce 

1933 z iniciativy Štefánikovy společnosti. V době války se kraj pod Javořinou stal 

významným místem partizánského hnutí Čechů a Slováků. V roce 1944 zde padl 

ruský partyzánský velitel Ilja Danilovič Dibrov, na jehoţ památku byl pod Javořinou 

postaven pomník (obr. 11) [29]. Dibrovův pomník lze navštívit na turistické trase 

vedoucí z Velké Javořiny směrem na Novou Lhotu. 
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Obr. 11: Dibrovův pomník (archiv autorky) 

Po 2. světové válce, 1. září 1945, se na Javořině konal první národní sjezd 

československé vzájemnosti v duchu Hurbanova hesla „Tu bratři střetávat se vţdy 

budou, tu věrnost přísahat si budou“ (obr. 12). Sešlo se tu 25 000 Čechů 

a Slováků, na druhém sjezdu, konaném o dva roky později, jich bylo 30 000 [31].  

 

Obr. 12: Památník s heslem J. M. Hurbana (archiv autorky) 

Nová myšlenka setkávání se na Javořině s původním názvem Slavnosti bratrství 

Čechů a Slováků vznikla 7. 6. 1990, kdy se tady sešla česká a slovenská vláda 

a na místě bývalé uherské hranice byl odhalen Památník česko-moravsko-

slovenské vzájemnosti (obr. 13). Památník symbolizuje více jak 150 let starou 
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myšlenku, ţe i přes změny v Evropě si lidé na moravsko-slovenském pomezí 

zůstanou blízcí. Po rozdělení společného státu Čechů a Slováků v roce 1993 

se Slavnosti na Javořině staly kulturně-společenskou akcí [29]. 

 

Obr. 13: Památník česko-moravsko-slovenské vzájemnosti [28] 

3.2 Současnost Slavností bratrství Čechů a Slováků 

Charakter oslav v minulosti byl jiný neţ dnes. Dnes jde o utuţování bratrského 

souţití Čechů a Slováků, předtím šlo o společné povzbuzování a čerpání sil 

do dalšího boje proti národnímu útlaku. 

Slavnosti se v posledních letech konají vţdy poslední červencovou neděli jako 

celodenní akce. Hlavní částí je přehlídka hudebních, tanečních a pěveckých 

skupin (obr. 15) různých ţánrů z obou států. Doprovodné akce zajišťují aktivity 

radioamatérů nebo členové Klubu historických vozidel. Samozřejmostí je stánkový 

prodej tradičních řemeslnických výrobků i občerstvení (obr. 16) a celodenní 

program her pro děti. 

Za dobu jejich trvání se na pódiu vystřídaly stovky skupin různých ţánrů z oblasti 

zpěvu, hudby a tance (obr. 17, obr. 18). Slavností se účastní i mnoho významných 

osobností (obr. 19) kulturního a společenského ţivota obou národů. V roce 2011 
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je svojí osobní účastí podpořili hejtmani Jihomoravského a Zlínského kraje, Michal 

Hašek a Stanislav Mišák, a předseda Trnavského a Trenčianského kraje, Tibor 

Mikuš a Pavel Sedláček, jak uvádí [32]. Ti zde informovali přítomné o vytvoření 

Euroregionu Javořina, který bude podporovat slavnosti a dále rozvíjet přeshraniční 

spolupráci a realizaci projektů mezi místními samosprávami, institucemi 

a organizacemi z obou států. 

Organizátorem slavností je neformální sdruţení obcí a měst z obou stran hranice. 

Českou republiku zastupují města a obce Uherské Hradiště, Uherský Brod, 

Nivnice, Kunovice, Dolní Němčí, Nová Lhota, Strání, Veselí nad Moravou 

a Boršice u Blatnice. Za Slovenskou republiku jsou to představitelé Nového Mesta 

nad Váhom, Staré Turé, Bzinců pod Javorinou, Lubiny, Moravského Lieskového, 

Myjavy, Brezové pod Bradlom, Skalice a Trenčína. Na kaţdoročním plenárním 

zasedání podjavořinských měst a obcí se ustanoví přípravný výbor, ze kterého 

se volí předseda a dva místopředsedové z kaţdého státu. Slavnosti jsou z velké 

části financovány ze zdrojů organizátorů, tedy z dobrovolných příspěvků obcí 

a měst [32].  

Symbolem javořinských slavností je nerezový jehlan (obr. 14) připomínající vrchol 

hory se jmény všech obcí a měst, které podporují myšlenku a cíl setkávání se na 

Javořině. Tím je udrţení dobrých vztahů a všestranné zvyšování kvality ţivota lidí 

na obou stranách hranice. 

 

Obr. 14: Symbol Slavností bratrství Čechů a Slováků [28] 
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Obr. 15: Účinkující na Slavnostech v roce 2009 [28] 

 

Obr. 16: Stánkový prodej řemeslných výrobků a občerstvení [28] 

 

Obr. 17: Účinkující pří vystoupení na Slavnostech v roce 2009 [28] 
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Obr. 18: Účinkující při vystoupení na Slavnostech v roce 2009 [28] 

 

Obr. 19: Návštěvníci Slavností v roce 2009 [28] 



Alena Jabůrková: Velká Javořina – symbol bratrství Čechů a Slováků 

2012  17 

4 Turistické zajímavosti v okolí Velké Javořiny 

Celá oblast Bílých Karpat je protkána řadou turisticky značených tras a několika 

naučnými stezkami, které vedou nejhezčími místy tohoto pohoří. Na své si přijdou 

i cykloturisté, kteří se mohou projet po některé z regionálních tras.  

Podle [3] má turistická činnost v této oblasti počáteční aktivity jiţ v 19. století, první 

odbor Klubu českých turistů byl zaloţen v Uherském Hradišti v roce 1896. První 

cesty na Velkou Javořinu byly vyznačeny v roce 1909, vedly z Uherského Brodu 

přes Slavkov nebo přes Korytnou. Silnice vedoucí ze Strání k Holubyho chatě byla 

vybudována uherskobrodským odborem silnic v letech 1927-1935. 

4.1 Obce a zajímavosti na české straně Bílých Karpat 

4.1.1 Boršice u Blatnice 

Vinařská obec Boršice u Blatnice leţí v jiţní části Zlínského kraje. První písemná 

zmínka o Boršicích pochází z roku 1283. Dominantou obce je kostel sv. Kateřiny 

z 18. století a zajímavostí je tzv. boršický kancionál, ilustrovaná kniha o vývoji 

moravské národní ornamentiky [9]. Vyhledávané jsou vinné sklípky, které je 

moţno navštívit severně od obce na okraji rozlehlého vinohradu.  

4.1.2 Strání-Květná 

Strání leţí u hranic se Slovenskou republikou, je rozděleno na dvě části – Strání 

a Květnou. Obec je významným kulturním centrem moravské části podjavořinské 

oblasti. Udrţují se zde folklórní tradice, mezi které patří např. Fašankový festival 

nebo Straňanské hody. V 11. století vedla krajem důleţitá tzv. Uherská cesta 

směřující k jantarovému pobřeţí Baltského moře. První písemná zmínka o obci 

pochází z počátku 14. století [6]. 

V části Květná stojí sklárna zaloţená roku 1794 drţitelem lichtenštejnského 

panství, jak uvádí [3]. Později byla pojmenována Blumenbach, odtud pochází 

název obce Květná. Sklárna dosáhla významného postavení, její výrobky byly 

vyváţeny do Uher, Turecka, Anglie, Austrálie i východní Asie. Výroba jemného 

křišťálového skla zde funguje dodnes, zájemci si mohou dohodnout exkurzi 
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a koupit skleněné výrobky (obr. 20) v podnikové prodejně. Při exkurzi je k vidění 

proces výroby od počátečního naváţeni písku a surovin, přes foukání, které si 

návštěvníci mohou vyzkoušet, broušení aţ po expedici. 

 

Obr. 20: Ukázka výrobků skláren Květná [22] 

4.1.3 Nová Lhota, Vápenky 

Nejvýše poloţená obec v celém Hodonínském okrese byla zaloţena v roce 1598. 

Na návsi se dochovala řada lidových stavení, některá i s typickým vstupním 

portálkem [3]. Obcí prochází modrá turistická značka, která vede na nejvyšší místo 

Bílých Karpat, Velkou Javořinu. 

Do katastru obce Nová Lhota patří i vesnice Vápenky, která vznikla jako dělnická 

osada koncem 18. století v místě těţby vápence pro sklárnu v Květné. Ve vesnici 

je zachována řada lidových domků (obr. 21) a zemědělských stavení, které jsou 

součástí chráněné památkové zóny [19]. 

 

Obr. 21: Lidová stavení v obci Vápenky (archiv autorky) 
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4.1.4 Velká nad Veličkou 

Velká nad Veličkou je obec leţící na březích říčky Veličky v Jihomoravském kraji. 

V katastru obce jsou nálezy z doby kamenné a stopy po slovanském osídlení, 

nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1228. Velkou nad Veličkou proslavilo 

soukenictví, tkalcovství a později výšivkářství, od 18. století je hospodářským 

střediskem národopisné oblasti Horňácka. Horňácko tvoří devět obcí, region 

se vyznačuje zachovalým lidovým stavitelstvím, krajinným rázem a velkou 

druhovou rozmanitostí přírody. Dodnes se zde dodrţují lidové zvyky, hudební 

a taneční kultura. Od roku 1950 se v areálu nad obcí kaţdé léto koná folklorní 

festival Horňácké slavnosti. Známý je také festival Ozvěny Horňácka, který se zde 

koná na konci srpna [3]. 

V okolí Velké nad Veličkou se nachází několik chráněných přírodních oblastí, 

např. NPR Zahrady pod Hájem, PR Hloţí nebo PP Nad Vápenkou. 

4.1.5 Hrubá Vrbka 

Hrubá Vrbka je obec na úpatí Bílých Karpat patřící do oblasti Horňácka. 

Dochované lidové hospodářské stavby z 18. a 19. století, řady stodol z kamene a 

nepálených cihel (obr. 22), byly vyhlášeny památkově chráněnou zónou. Stejně 

jako v jiných obcích oblasti se i zde stále dodrţují lidové zvyky a tradice, mezi 

které patří fašankové obchůzky, stavění máje, vynášení Morény a další. Zachován 

je zde rovněţ lidový horňácký kroj a specifické horňácké nářečí [14]. 

 

Obr. 22: Původní stodoly v Hrubé Vrbce (archiv autorky) 
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4.1.6 Větrný mlýn v Kuželově 

Jeden z mála zachovalých větrných mlýnů (obr. 23) holandského typu s otáčivou 

střechou stojí na hřebenu Bílých Karpat. Podle [7] byl postaven v místech 

s nadbytkem pravidelných silných větrů pravděpodobně v roce 1842 a více neţ sto 

let slouţil zemědělcům z Kuţelova, Hrubé Vrbky a dalších vesnic k mletí obilí. 

Provoz byl ukončen v roce 1946 a dnes jej spravuje Technické muzeum v Brně. 

Mlýn byl prohlášen za technickou památku, uveden do provozuschopného stavu 

a zpřístupněn veřejnosti. Slouţí jako muzejní exponát, dokumentující epochu 

větrného mlynářství a tradiční zemědělské výrobní postupy. V prostorách památky 

se konají některé z nedělních pořadů Horňáckých slavností. 

 

Obr. 23: Větrný mlýn v Kuželově (archiv autorky) 

4.1.7 Uherský Brod 

Jedno z největších měst v kraji pod Javořinou leţí na řece Olšavě jihovýchodně 

od Uherského Hradiště. Jak uvádí [3], strategická poloha předurčila město jiţ v 11. 

století k funkci obchodního centra a opevněného bodu na hranicích s Uhrami, 

z původního opevnění se však dochovaly pouze zbytky dělostřeleckých bašt. 

Velký rozvoj zaţilo město v 16. století, byla postavena radnice, Panský dům, 

rozvíjel se kulturní i společenský ţivot ve městě. K většímu rozvoji podnikatelských 

aktivit došlo v 2. polovině 19. století, kdy byl zaloţen pivovar Janáček. V současné 
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době ve městě působí několik průmyslových podniků, z nichţ nejznámější je 

Česká zbrojovka. 

V Uherském Brodě je řada architektonických památek (obr. 24), k těm nejstarším 

patří kostel Mistra Jana Husa se vzácnými freskami ze 14. a 15. století, barokní 

farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie postavený podle projektu 

Domenica Martinelliho a radnice se sochou Černého Janka. Dále je na náměstí 

kašna se sochou sv. Floriána, která je dílem Antonína Winterhaltera, a bronzový 

obelisk Via Lucis (Cesta světla) z roku 1992, který věnoval městu přední český 

sochař Ivan Theimer [8]. 

 

Obr. 24: Pohled na město Uherský Brod (archiv autorky) 

K důleţitým památkám patří i muzeum Jana Amose Komenského, významného 

teologa, filozofa a pedagoga, který ve městě pobýval koncem 16. století [5]. 

V muzeu je rozsáhlá expozice věnovaná J. A. Komenskému a dále pamětní síň 

hraběte z Kounic, který zdejší muzeum pomohl zaloţit. 

4.1.8 Bojkovice – zámek Nový Světlov 

Původně hrad leţící u Bojkovic, malého města v údolí řeky Olšavy 7 km 

jihovýchodně od Luhačovic, byl vybudován v pozdně gotickém slohu. Podle [5] byl 

původní hrad Nový Světlov postaven v 15. století pány z Landštejna jako náhrada 

za Starý Světlov, který byl zničen v době česko-uherských válek. Mnohokrát 
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změnil majitele a byl několikrát přestavěn, např. v době vzrůstajícího tureckého 

nebezpečí byl opevněn novými hradbami a v 16. století byl renesančně upraven. 

Největší změna proběhla v polovině 19. století, kdy byl hrad přestavěn na zámek 

v módním slohu anglické gotiky. U zámku byl vysazen anglický park 

se subtropickou flórou. Poté se majitelé rychle měnili a zámek postupně chátral. 

V červnu roku 2011 byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce objektu (obr. 25) a ten 

byl slavnostně otevřen pro veřejnost. Zámek nyní slouţí jako hotel s restaurací, 

v zámecké kapli jsou pořádány svatby a na nádvoří probíhají kulturní akce 

a divadelní představení [33]. 

 

Obr. 25: Zrekonstruovaný zámek Nový Světlov (archiv autorky) 

4.1.9 Hostětín 

Obec Hostětín leţí v údolí potoka Kolelač na úpatí hřebene Bílých Karpat. Poprvé 

se Hostětín připomíná v roce 1412, kdy byl součástí světlovského panství. Vedle 

zemědělství se velká část muţů ţivila zvěrokleštičstvím, dnes jiţ zaniklým 

řemeslem. V posledních letech obec proslula realizací mnoha ekologických 

projektů. Funguje zde obecní výtopna na biomasu, kořenová čistírna odpadních 

vod, na několika domech jsou nainstalovány sluneční kolektory a v ulicích šetrné 

pouliční osvětlení. Do budoucna se připravuje vybudování centra pro agroturistiku. 

Obcí prochází Bojkovická naučná stezka a turisty lákají i dřevěné sochy (obr. 26) 
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rozmístěné v krajině v okolí Hostětína, které vznikly při česko-slovenském 

sochařském sympoziu v roce 2002 [13]. 

 

Obr. 26: Dřevěné sochy v okolí Hostětína (archiv autorky) 

4.1.10 Lom Rasová 

Lom se nachází poblíţ silniční křiţovatky Nový Dvůr, západně od Starého 

Hrozenkova. Jak uvádí [1], opuštěný pískovcový lom částečně zatopený vodou 

(obr. 27) je chráněn od roku 1982 v kategorii přírodní památka. Předmětem 

ochrany je výskyt ohroţených druhů rostlin a ţivočichů. Jezírko se stalo původně 

útočištěm obojţivelníků (čolka velkého a čolka horského, skokanů a ropuch) a 

hlavním motivem ochrany. Nelegální výsadbou ryb byli tito obojţivelníci téměř 

vyhubeni. Dnes zde přeţívá pouze kuňka ţlutobřichá, ropucha obecná, ropucha 

zelená a skokan hnědý. V lokalitě se vyskytují i vzácné druhy orchidejí, jako jsou 

např. kruštík bahenní, prstnatec májový a vstavač vojenský. Lom není moţné 

jakkoliv rekreačně nebo hospodářsky vyuţívat. 
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Obr. 27: Pískovcový lom Rasová (archiv autorky) 

4.1.11 Velký Lopeník 

Druhým nejvyšším vrcholem centrální části Bílých Karpat je Velký Lopeník leţící 

nad obcí Lopeník, na hranici České a Slovenské republiky. Na vrcholu vysokém 

911 m stojí nová dřevěná rozhledna (obr. 28) postavená v roce 2005. Za dobré 

viditelnosti je moţno pozorovat Malou Fatru, Malé Karpaty, Pálavu, Chřiby, 

Beskydy i Jeseníky [6]. 

 

Obr. 28: Rozhledna na Velkém Lopeníku (archiv autorky) 
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4.1.12 Mikulčin Vrch 

Centrem zimní turistiky a nejvýznamnějším lyţařským střediskem Bílých Karpat 

je Mikulčin Vrch. V jeho okolí se nachází několik rekreačních objektů s moţností 

ubytování po celý rok, sjezdových tratí a lyţařských vleků. 

4.2 Obce a zajímavosti na slovenské straně Bílých Karpat 

4.2.1 Vršatská bradla 

Pravděpodobně nejkrásnější místa Bílých Karpat, Vršatská bradla (obr. 29), 

se nacházejí severně od města Trenčín u Vršatského Podhradie. Na vápencových 

bradlech se ve výšce 897 m n. m. nalézají zbytky původně gotického hradu 

Vršatec ze 13. století. Zanikl po výbuchu střelného prachu v roce 1708. 

Ze zřícenin hradu je výborný výhled do okolí [8]. 

 

Obr. 29: Vršatská bradla (archiv autorky) 

4.2.2 Nové Mesto nad Váhom 

Město leţící na pravém břehu řeky Váh je jedním z kulturních center 

podjavořinského kraje. Podle [8] okolí města bylo osídleno jiţ v pravěku, coţ 

dokládají nálezy pravěkých sídlišť. Díky výhodné poloze na křiţovatce cest na 

Moravu zde postupem času vzniklo velké město. Mezi zajímavé památky Nového 

Mesta nad Váhom patří opevněný kostel Narození Panny Marie, jehoţ věţ je 

odkloněna od své osy o více neţ 100 cm. Asi 2 kilometry od města se nachází 
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významné rekreační středisko Zelená voda, které původně slouţilo jako 

kamenolom. 

4.2.3 Čachtice 

Slovenská obec leţící poblíţ Nového Mesta nad Váhom je známá především díky 

zřícenině Čachtického hradu, který se nachází na vápencovo-dolomitovém kopci 

poblíţ obce [21]. V obci je moţno navštívit muzeum legendární Čachtické paní – 

Alţběty Bathory. 

4.2.4 Čachtický hrad 

Jak uvádí [21], první zmínka o hradu pochází z poloviny 13. století, slouţil jako 

pevnost na hranici s Uhrami. V roce 1708 byl hrad vypálený, poté ztrácel na 

významu a začal pustnout. I kdyţ je hrad zříceninou (obr. 30), je moţné na něm 

pozorovat vývoj středověké obranné architektury. V roce 1991 se Čachtický hrad 

dostal na seznam kulturních památek. 

Hrad vystřídal v historii mnoho majitelů, do podvědomí lidí se dostal v době, kdy 

ho vlastnila rodina Nádašdyovců, ke kterým patřila i Alţběta Báthoryová. Uherská 

šlechtična přezdívaná Čachtická paní byla pověstná tím, ţe se na hradě koupala 

v krvi mladých dívek, aby si uchovala svou krásu co nejdéle. Za své činy byla 

odsouzena roku 1611 k doţivotnímu ţaláři [21]. Dnes uţ se nikdo nedozví, do jaké 

míry je příběh pravdivý. 

 

Obr. 30: Zřícenina Čachtického hradu (archiv autorky) 
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4.2.5 Stará Turá 

Střediskem podjavořinské oblasti na Slovensku je obec Stará Turá. V 19. Století 

byla centrem slovenského národního ţivota a působištěm mnoha spisovatelů. 

Ve městě je moţno si prohlédnout barokní římskokatolický kostel, evangelický 

kostel, husitskou věţ a bývalý obecní dům [6]. Příjemný oddych s moţností 

koupání, vodních sportů a rybolovu poskytuje rekreační oblast Dubník (obr. 31). 

 

Obr. 31: Rekreační oblast Dubník (archiv autorky) 

4.2.6 Myjava 

Myjava je město na západním Slovensku leţící asi 10 km od českých hranic. 

Důleţitým místem se Myjava stala v roce 1848, kdy se zde uskutečnilo zasedání 

1. Slovenské národní rady. Zasedání se konalo v domě paní Kolényové, který je 

dnes národní kulturní památkou a tvoří součást Muzea Slovenských národních 

rad. Mezi tradiční řemesla ve městě patřilo pytlíkářství, dodnes se zde udrţuje 

lidová kultura a folklórní tradice [16]. 

4.2.7 Brezová pod Bradlom 

Brezová pod Bradlom je město na západním Slovensku leţící asi 13 km 

od Myjavy. Je velmi oblíbeným výletním místem hlavně díky blízkému vrchu 

Bradlo. Na něm se nalézá mohyla generála M. R. Štefánika (obr. 32), slovenského 

politika a spoluzakladatele Československa [8]. 
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Obr. 32: Mohyla M. R. Štefánika (archiv autorky) 
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5 Návrh turistické trasy 

Podle informací a uvedených zajímavostí v předešlých kapitolách jsou navrţeny 

dva druhy turistických tras. Obě jsou realizovány formou 3-denního zájezdu, jehoţ 

náplní je především turistika a cykloturistika. U kaţdého druhu zájezdu jsou pak 

uvedeny další doporučené trasy, slouţící jako tipy na nové výlety. Tyto trasy 

vedou po uvedených zajímavých místech oblasti, z hlediska rozsahu předkládané 

práce však nejsou všechna tato místa popsána v předchozí kapitole. 

5.1 Trasa pro pěší turistiku 

Díky mnoţství turisticky značených tras, zajímavých míst, folklórních slavností 

a jiných akcí byl navrţen 3-denní zájezd na konci července, v období konání 

Slavností bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině. 

Ubytování je zajištěno v Turistické ubytovně v Květné. Stravování je moţné 

v restauraci nebo dle programu zájezdu v přilehlých obcích, ubytovna je vybavena 

kuchyňským koutem. Doprava je zajištěna autobusem. 

Program zájezdu 

1. den 

- ráno odjezd z Ostravy 

- příjezd do Květné v dopoledních hodinách – ubytování, oběd 

- odpoledne prohlídka skláren Květná 

- večer posezení ve vinném sklípku v Boršicích u Blatnice 

2. den 

- po snídani celodenní pěší výlet: Hrabina – Velká Javořina – Vápenky – 

Nová Lhota – Velká nad Veličkou (25 km) 

Popis trasy: autobusem na Hrabinu (vrchol stoupání silnice Slavkov – Strání) – 

po červené značce k turistickému rozcestí Kamenná búda – stále po červené 

na vrchol Velké Javořiny – z vrcholu po modré značce do Vápenek – dále po 

modré přes Novou Lhotu do Velké nad Veličkou (moţno jít po neznačené cestě 

po levém břehu řeky Veličky) – autobusem zpět do Květné. (obr. 33) 
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Obr. 33: Mapa navržené turistické trasy Hrabina – Velká nad Veličkou [15] 

3. den 

- po snídani výstup z Květné k Holubyho chatě (5,5 km) 

Popis trasy: z Květné po zelené značce k rozcestí Pod Jelencem – lesní cestou 

stále po zelené k Holubyho chatě. 

- celodenní účast na Slavnostech bratrství Čechů a Slováků 

- odjezd do Ostravy ve večerních hodinách 

5.1.1 Další doporučené trasy 

Pro zájemce, jimţ se v místním kraji zalíbí, jsou zde uvedeny další návrhy výletů, 

které je moţno uspořádat i individuálně. 

Naučná stezka Lopeník – výstup na Velký Lopeník 

Lopeník – Velký Lopeník – Mikulčin vrch – Lopeník (14,5 km) 

Popis trasy: po Naučné stezce Lopeník k turistickému rozcestí Pod Malým 

Lopeníkem – po zelené značce na Velký Lopeník (rozhledna) – po zelené značce 

k rozcestí Lopenické sedlo – na Mikulčin vrch po ţluté značce – zpět na rozcestí 

Lopeník po červené značce. Celková délka trasy je 14,5 km, náročnější je při 

sestupu do Lopenického sedla a při výstupu na Mikulčin vrch. (obr. 34) 



Alena Jabůrková: Velká Javořina – symbol bratrství Čechů a Slováků 

2012  31 

 

Obr. 34: Navržená trasa po Naučné stezce Lopeník [15] 

Javořinská naučná stezka 

Velká nad Veličkou – větrný mlýn Kuţelov – Kobyla – Vojšické louky – Traviska – 

Lučina (16 km) 

Popis trasy: z vlakového nádraţí po zelené značce na kótu Bojiště – sestup 

k větrnému mlýnu Kuţelov (technická památka, prohlídka větrného mlýnu) – po 

červené značce na vrch Kobyla – přes Vojšické louky po zelené značce (Národní 

přírodní rezervace Čertoryje) do údolí k rekreační oblasti Lučina s vodní nádrţí 

(moţnost koupání, občerstvení). (obr. 35) 

 

Obr. 35: Navržená trasa po Javořinské naučné stezce [15] 
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5.2 Trasa pro cykloturistiku 

Daná lokalita nabízí mnoho moţností cyklistického vyţití, najdeme zde trasy 

mírné, pro rekreační cyklisty, stejně tak i cyklotrasy fyzicky náročné, které jsou 

vhodné pro zdatnější sportovce. Uvedený zájezd je vzhledem k náročnosti 

doporučen pro trénované cyklisty. 

Ubytování je zajištěno ve Vápenkách v Penzionu u Černého potoka. Stravování je 

moţno zajistit v penzionu nebo v přilehlých obcích dle programu. Zájezd 

je připraven na jarní aţ podzimní měsíce, doprava je vlastní. 

Program zájezdu 

1. den 

- odjezd z Ostravy v ranních hodinách 

- příjezd do Vápenek v dopoledních hodinách – ubytování 

- cyklistický výlet: Vápenky – Velká Javořina – Dibrovův pomník – větrný 

mlýn Kuţelov – Hrubá Vrbka – Velká nad Veličkou – Vápenky (45 km) 

Popis trasy: z Vápenek po cyklotrase č. 46 k turistickému rozcestí Kamenná 

búda – po trase č. 5052 na vrchol Velké Javořiny – kolem Dibrovova pomníku 

na rozcestí Megovka – po trase č. 5047 k větrnému mlýnu v Kuţelově – přes 

Hrubou Vrbku, Velkou nad Veličkou zpět do Vápenek. Trasa měří celkem 

45 km, aţ na stoupání na Velkou Javořinu, je mírně náročná. (obr. 36) 

 

Obr. 36: Mapa trasy Vápenky - větrný mlýn Kuželov [10] 
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2. den 

- po snídani celodenní výlet: Vápenky – Velká Javořina – Stará Turá – 

Myjava – Brezová pod Bradlom – Čachtice (Čachtický hrad) – Nové Mesto 

nad Váhom – Holubyho chata – Vápenky (95 km) 

Popis trasy: z Vápenek na Velkou Javořinu po trase č. 5052 – od Holubyho 

chaty sjezd po trase č. 8304 do Staré Turé – kolem rekreační oblasti Dubník 

přes Myjavu do obce Brezová pod Bradlom. (nad obcí se na vrcholu Bradlo 

nachází mohyla Milana Rastislava Štefánika) – kolem Čachtického hradu do 

Čachtic – přes Nové Mesto nad Váhom a Velkou Javořinu zpět do Vápenek. 

Trasa je velmi náročná především kvůli své délce, měří přes 95 km. (obr. 37) 

 

Obr. 37: Mapa trasy Vápenky – Čachtice [10] 

3. den 

- po snídani cyklistický výlet: Vápenky – Velká Javořina – Květná – Velký 

Lopeník – Mikulčin vrch – Vápenky (46 km) 

Popis trasy: z Vápenek přes Velkou Javořinu prudkým klesáním do Květné – 

stoupáním na Velký Lopeník k rozhledně – přes turistické rozcestí Lopenické 

sedlo k rekreační oblasti Mikulčin vrch – po trase č. 46 (Cesta hrdinů SNP) 
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k turistickému rozcestí Kamenná búda – zpět do Vápenek. Vzhledem 

k náročnému stoupání je trasa velmi těţká. (obr. 38) 

 

Obr. 38: Mapa trasy Vápenky - Velký Lopeník [10] 

- večer odjezd do Ostravy 

5.2.1 Další doporučené trasy 

Stejně jako pro pěší turisty jsou i zde uvedeny další návrhy cyklovýletů. Výchozím 

i cílovým bodem tras je město Uherský Brod, kde je moţnost ubytování od 

turistické ubytovny aţ po hotel. Město je dobře dostupné z hlediska dopravy a 

nachází se zde řada restaurací, obchodů, kulturních a sportovních zařízení. 

K pramenu řeky Olšavy 

Uherský Brod – Bojkovice – Hostětín – Lom Rasová – Bojkovice (zámek Nový 

Světlov) – Uherský Brod (64 km) 

Popis trasy: z Uherského Brodu po cyklotrase č. 5049 přes Těšov, Šumice, 

Bojkovice a Pitín do Hostětína – po cyklotrase č. 5251 do Šanova (památník 

2. světové války „Letecké srdce“) – po červené turistické značce k rozcestí Na 

koncích (značka vede aţ k pramenu řeky Olšavy) – dále po červené značce 

k turistickému rozcestí Hradisko – po silnici kolem lomu Rasová (moţnost 

občerstvení v motorestu) – po trase č. 496 směrem na Bojkovice k zámku Nový 

Světlov – po stejné trase aţ do Uherského Brodu. (obr. 39) 
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Obr. 39: Mapa trasy „K pramenu řeky Olšavy“ [10] 

Na Vršatská bradla 

Vlárský průsmyk – Vršatec – Brumov-Bylnice – Hostětín – Bojkovice – Uherský 

Brod (86 km) 

Popis trasy: vlakem z Uherského Brodu do Vlárského průsmyku – po cyklotrase 

směrem na obec Nemšová a Pruské – stoupáním do obce Vršatské Podhradie – 

dále pěšky (nebo i s kolem) na Vršatská bradla a hrad Vršatec – po trase č. 2305 

do Brumova-Bylnice (moţno nastoupit na vlak a jet zpět do Uherského Brodu, tato 

trasa měří celkem asi 45km) – po trase č. 49 přes Hostětín do Bojkovic – po 

cyklostezce č. 5049 po proudu řeky Olšavy do Uherského Brodu. Celá trasa měří 

86 km a je středně náročná. (obr. 40) 

 

Obr. 40: Mapa trasy „Na Vršatská bradla" [10] 
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6 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámit veřejnost s krásami Bílých Karpat, 

leţících na hranicích České a Slovenské republiky, především pak s nejvyšším 

vrcholem tohoto území Velkou Javořinou a jejím okolím. S vrcholem jsou spojeny 

historické události týkající se bratrství Čechů a Slováků, partizánského hnutí a 

doby odboje, které jsou přiblíţeny v této práci. Tyto události si lidé připomínají 

kaţdý rok v podobě Slavností bratrství Čechů a Slováků. Popisovaná oblast je 

zajímavá hned z několika hledisek, v jedné lokalitě se můţeme seznámit 

s folklórními tradicemi, ţivotem na vesnici a v podhůří a zároveň obdivovat 

nesčetné krásy přírody v podobě několika přírodních rezervací. Nechybí zde ani 

rekreační vyţití a lázeňský ruch. 

Autorka z popisovaného kraje pochází a jeho návštěvu můţe vřele doporučit. 

V předloţené práci je navrţeno několik tras, jak pro pěší turistiku, tak pro cyklisty. 

Jsou sestaveny tak, aby turisty provedly krásnou přírodou, seznámily s místní 

historií, lidovou architekturou, památkami a kulturou. Výběr jakékoliv z tras by měl 

vést k opakované návštěvě oblasti. 
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