
Charasteristika obcí a ich atraktivít, v rámci navrhovaného náučného 
chodníka „Pávičie“ 
 
Priepasné:  Obec Priepasné sa rozprestiera v juhozápadnej časti Slovenska na 48°50' 
severnej zemepisnej šírky a 17°30' východnej zemepisnej dĺžky. Územne je začlenená do 
okresu Myjava v Trenčianskom kraji. Reliéf obce je kopcovitý a členitý, takže sa tu striedajú 
kopce o výške približne 500 m n.m. s údoliami. Juhozápadnú hranicu tvorí hrebeň vrchu 
zvaný Bradlo, dosahujúci nadmorskú výšku 544 m. Na tomto vrchu sa nachádza národná 
kultúrna pamiatka, mohyla, kde sú uložené pozostatky Generála Dr. Milana Rastislava 
Štefánika, rodáka so susednej obce Košariská. Možnosť návštevy tejto kultúrnej pamiatky 
medzinárodného významu, považujeme za jednu z dominantních atraktivit celého regiónu. 
Obec Priepasné má údajne meno od slova „pasenie“. Najnižšia výška v chotári  300 m nad 
morom je rovnaká na dvoch miestach. Jedno je na hraniciach chotára u Minárčiných a druhé 
na hraniciach chotára Pod Mierkovým. Rozloha chotára je 1371 ha, z toho 500 ha tvorí lesný 
porast. Komunikačne je obec napojená štátnou cestou cez susednú obec Polianku s okresným 
mestom Myjava, vzdialeným 10 km. Ďalej smerom západným s mestom Brezová pod 
Bradlom, ktoré je vzdialené 7 km a smerom východným s obcou Košariská, vzdialenou 4 km 
okolia. Ako samostatná obec vznikla až v roku 1957, kedy sa odčlenila od susednej obce 
Košariská. Meno obce úzko súvisí s menom materskej obce Košariská, kde údajne v dávnej 
minulosti boli košiare pre ovce a práve tieto ovce sa cez dané územie prepásali - pásli. Korene 
obce nesiahajú veľmi hlboko do histórie. Jej vek sa odhaduje na 400 - 500 rokov vychádzajúc 
z povesti, podľa ktorej prvými obyvateľmi bola rodina, utekajúca pred Turkami.. Na 
pozemku, ktorý obec určila na stavebnú realizáciu objektu vyhliadkovej veže navrhujeme 
umiestniť jednopodlažný altánok tzn. odpočívadlo pre turistov s infraštruktúrou drobných 
architektonických prvkov. Samotné architektonické riešenie daného prístrešku v podrobnosti 
štúdie alebo dizajnového návrhu je riešené v grafickej časti projektovej dokumentácie..  
 
Podkylava: Obec leží na Juhovýchode Myjavskej pahorkatiny, v podhorí malých Karpát, 
obkolesená lesmi. Najstaršia zmienka o obci je z roku 1709. Obec patrila Čachtickému 
panstvu Povrch chotára s pásom roviny tvoria druhohorné pieskovce a bridlice. Najväčšia 
premena krajiny ( z lesnatej na poľnohospodársku) nastala v 16. storočí (obdobie vzniku 
kopaničiarského života), kedy nastalo klčovanie a vypaľovanie lesov s cieľom získať úrodnú 
pôdu. Miestny ľudia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Postupom času sa vytvorilo pestré 
vegetačné územie s výskytom lúčnych a lesných spoločenstiev. Z chránených druhov rastlín 
ide najmä o ľaliu zlatohlavú, poniklec veľkokvetý, prvosienku holú. V katastri obce 
Podkylava sa realizuje viacero zaujímavých projektov v oblasti ekologickej 
poľnohosppodarskej výroby. Biofarma TBS, a.s je zameraná na chov dobytka a koní 
kvalitných zahraničných plemien a firmy Herbex a Sedop sa orientuju na liečivé rastliny v 
systéme ekologického poľnohospodárstva. Obec má dobré podmienky pre vidiecku turistiku, 
katastrom obce prechádzajú viaceré už existujúce cyklotrasy. Turisti majú ideálnu dostupnosť 
na Bradlo (mohyla M.R. Štefánika), Čachtický alebo Beckovský hrad. V blízkosti sú centrá 
Myjava, Piešťany stará Turá, Brezová pod Bradlom V obci je umiestnený agropenzión Adam, 
ktorý ponúka ubytovanie s kapacitou 53 lôžok a 19 prístelok v 1 a 2 lôžokvých izbách a v 2 a 
3 lôžokvých apartmánoch. V prípade záujmu je možné ubytovať sa tiež v drevených chatkách 
priamo na biofarme. Pre konanie firemných stretnutí alebo seminárov, penzion ponúka 
kongresovú sálu s kapacitou 50 miest a pre neformálne stretnutia salónik s kapacitou 14 
hostí.Obec so svojou dobre vybavenou turistickou infraštruktúrou na európskej úrovni 
(agropenzión ADAM), by mala byť „nástupovým bodom“ náučného chodníka „Pávičie“. 
V rámci katastra obce ( v kontakte na agropenzión ADAM) navrhujeme umiestniť informačnú 



tabuľu. Na pozemkoch, ktoré boli určené na výstavbu objektov vyhliadkových veží 
s rozmerom cca 10x10m, resp 20x20m ( sú určené ako „stavebné“), navrhujeme stavebne 
realizovať objekty „turistických prístreškov, odpočívadiel“- jednopodlažných s možnosťou 
posedenia a vyhliadky na okolitú krajinu.). V rámci katastra obce Podkylava navrhujeme 
umiestnenie dvoch takýchto prístreškov, jeden z nich bude v kontakte na agopenzión ADAM. 
Druhý „dvojaltánok“ bude v kontakte na jednu z navrhovaných trás – „spojnice“ náučného 
chodníka „Pávičie“. V rámci pozemku (vyčleneného ako stavebný-20x20m) navrhujeme aj 
umiestnenie ohniska so sedením (rozmerové dimenzie tohto pozemku by neskôr umožnili aj 
výstavbu objektu vyhliadkovej veže). Nakoľko obec disponuje rôznymi atraktivitami 
súvisiacimi s jazdeckým športom, navrhujeme ako jednu z atraktivít „jazdu na furmanskom 
voze“ alebo „chuck wagone“ (aktivita súvisiaca s agropenziónom ADAM), s možnosťou 
varenia priamo v prírode ( voz bol vyrobený ako autentická replika z pol. 19. stor, kedy slúžil 
na dobytkárskych výpravách aj ako poľná kuchyňa) v kontakte na jeden z navrhovaných 
altánkov alebo odpočívadiel. 
 
Košariská: Kopaničiarska obec Košariská leží pri hlavnej ceste spájajúcej Brezovú pod 
Bradlom s kúpeľným mestom Piešťany, prekonávajúcej v jej strede rozvodie Váhu a Moravy 
uprostred rozhrania Malých Karpát a Myjavskej pahorkatiny. Pozostáva z deviatich usadlostí 
– kopaníc: U Štefov, Dolné Košariská, U Plačkov, Horné Košariská, U Martinkov, U 
Šindelov, U Mosnákov, U Trvajov, Lopušná.  
 Obec vznikla v roku 1926 zlúčením niekoľkých brezovských kopaníc. Na území obce sa síce 
našli stopy osídlenia z mladšej doby bronzovej ( nálezy keramiky), ďalšie obdobia však 
nezanechali nijaké svedectvá. Prvé obydlia na území obce sa spomínajú v 13. storočí. 
Podobne ako ostatné kopaničiarske obce sa aj Košariská osídľovali postupne. Horné 
Košariská patrili k čachtickému panstvu, Dolné Košariská k smolenickému panstvu. Pôvodní 
osadníci sa po postupnom vyklčovaní lesov venovali najmä poľnohospodárstvu a chovu 
oviec. Pre ovce stavali košiare, podľa ktorých osada dostala názov. K 
doplnkovým zamestnaniam miestneho obyvateľstva patrila výroba plátna, dreveného náradia 
a paličkovanie čipiek, ktoré sú dodnes súčasťou miestneho kroja. Do dejín Slovenska sa obec 
zapísala predovšetkým ako rodisko Milana Rastislava Štefánika, slovenského astronóma, 
generála a politika, ktorý sa výraznou mierou zaslúžil o vznik 1. Československej republiky v 
roku 1918. Obec má jednu z najväčších atraktivít v rámci regiónu súvisiacu so životom jednej 
z významných osobností svetového významu- múzeum M.R. Štefánika ako aj dobrý prístup 
k mohyle BRADLO. Týmto je obec jednou z najznámejších v rámci regiónu a môžeme ju 
označiť aj ako jednu z cieľov turistických výletov. V obci získava tradíciu aj „regionálna 
gastonómia“ najmä prostredníctvom penziónu „u Juhása“so svojou tradičnou, či takmer 
„skanzenovitou“ architektúrou. V súčasnosti je vo výstavbe aj druhý penzión s možnosťou 
ubytovania. V obci navrhujeme umiestniť informačnú tabuľu, ktorá budé informovať 
návštevníkov o trasovaní náučného chodníka, ako aj o atraktivitách, ktoré ponúka samotná 
obec). 
 
 
Jablonka:   Obec Jablonka so svojou rozlohou 1 258 ha je neoddeliteľnou súčasťou 
Myjavskej pahorkatiny. Leží na úpätí Bielych Karpát na ceste z Myjavy do Krajného. Susedí 
s Myjavou na západe, s Poliankou a Priepasným na juhu, s Krajným - Matejovcom na 
východe, s Kostolným a Rudníkom na severe. Zo západnej strany obec chráni vrch Surovín a 
z juhu najvyšší bod obce, vrch Lipovec (499 m. n. m.).Obcou preteká potok Jablonka - 
Korytárka, ktorý tečie smerom na východ. Obec má 26 osád: U Figurov, Guzice, Ščibranské, 
Kratina, Hopkáče, U Ušiakov, U Maliarikov. U Michaličkov, U Babiari, Jablonka centrum, 
Kvietkové, U Jánošov, U Triančíkov, U Kubíkov, U Klbečkov, U Kodajov, U Tížikov, 



Podpasienok, Podkorytárka, U Mockov, U Borovských, U Maronov, U Horniačkov, Močiare, 
Švancarova Dolina, U Sládečkov. Ide o  typickú „kopaničiarsku“ obec s atraktívnou krajinnou 
štruktúrou.. V obci sa buduje v rámci Programu obnovy dediny „bylinkárske“ centrum 
s regionálnym významom. V centre obce bude do konca roku vybudovaná „záhradka starých 
materí“, ktorá bude mať propagačno-prezentačnú funkciu spoznávania byliniek, či liečivých 
rastlín vyskytujúcich sa v rámci daného regiónu. Obec má v záujme ( v druhej etape projektu) 
vybudovať v priestoroch domu kultúry čajovňu „starých materí“, kde bude pre návštevníka 
náučného chodníka vytvorená možnosť posedenia si pri čaji. Súčasťou tohto priestoru by 
mala byť aj predajňa (predajnička) byliniek, či konzultačno poradenské centum „bylinkárstva 
na kopaniciach“ s možnosťou získania propagačného materiálu, či literatúry. Objednávky 
„posedenia pri čaji“ príp. odbornej inštruktáže s tématikou bylinkárstva by sa riešili formou 
telefonických objednávok s vopred dohodnutým termínom. V prírodnej „kľudovej“ zóne 
v okolí obecnej chaty navrhujeme osadenie informačnej tabule. V obci navrhujeme umiestniť 
informačný systém (značenie, informačné tabule, ktoré budú informovať návštevníkov 
o trasovaní náučného chodníka, ako aj o atraktivitách, ktoré ponúka samotná obec). Obec má 
vyčlenený stavebný pozemok na výstavbu objektu vyhliadkovej veže, v prípade realizácie 
danej stavby by sa zvýšila atraktivita okolia obce ako aj celého regiónu. 
 
Hrašné: obec vznikla 20. marca 1955 odčlenením od obce Kostolné. V deň svojho vzniku 
mala obec 986 obyvateľov .Leží v severovýchodnej časti Myjavskej pahorkatiny, 5 km od 
Starej Turej. Nadmorská výška 340 m. Obec Hrašné nepredstavuje jeden monolitný celok 
sústavne zastavenej plochy (dedina). Osídlenie je v plnom slova zmysle kopaničiarskeho 
charakteru. Jednotlivé kopanice, osady a samoty sú roztrúsené po celom obvode chotára. Celá 
obec mala 13 lokálnych osídlení pomenovaných poväčšine podľa obyvateľov, ktorých mená 
sa často vyskytovali s názvami : Hodulov vrch, Polákov vrch, Žadovec, U Rumankov, U 
Taranov, U Václavkov, Bánov, U Biesov, U Zábojníkov, U Vravišov, U Štefíkov, U 
Tomišov, U Malkov. Niektoré názvy z dôvodu zániku osídlenia zanikli, iné sa zachovali 
dodnes.Pretekajú tu potoky Rudník a Kostolník..Obec je v tesnom kontakte na rekreačný areál 
DUBNÍK , s možnosťou ubytovania, vodných športov, volejbalu, či samotnej poznávacej 
turistiky. V rámci turistických atraktivít regionálneho (možno celoslovenského) významu 
treba vyzdvihnúť „Štúrovu skalu“- miesto spojené so životom, významnej osobnosti 
Slovenských dejín. Ľ. Štúra. V okolí tejto prírodnej, či kultúrnej pamiatky navrhujeme 
umiestniť systém drobných architektonických prvkov (lavičky, stôl, odpadové koše) ako aj 
informačné tabule, ktorých dizajnové riešenie ako aj umiestnenie v lokalite bude rieši grafická 
časť projektovej dokumentácie. V obci (v jej centrálnej časti) navrhujeme umiestniť 
informačný systém (značenie, informačné tabule, ktoré bude informovať návštevníkov 
o trasovaní náučného chodníka, ako aj o atraktivitách, ktoré ponúka samotná obec. Jednou 
z ďalších atraktivít (oblasť gastronómie) bude aj prevádzka pálenice, ktorej vybudovanie je 
ešte v štádiu projekčných príprav a podkladov k vydaniu stavebného povolenia. 

Kostolné: Obec Kostolné leží vo východnej časti Myjavskej pahorkatiny, v dolinke potoka 
Kostolník. Pahorkatinný povrch chotára tvoria mladšie treťohorné zlepence a pieskovce a 
staršie treťohorné pieskovce a ílovce. Celková plocha chotára zaberá 1011 ha. Stred obce sa 
nachádza v nadmorskej výške 219 m n.m. V roku 1970 mal 598 obyvateľov. Prevládajú 
hnedé lesné pôdy.V lokalite obce Kostolné bolo odkryté žiarové pohrebisko lužickej kultúry z 
mladšej doby bronzovej. Prvá písomná zmienka o tejto obci pochádza z roku 1392, kedy kráľ 
Žigmund daroval Čachtické panstvo spolu s 20 dedinami, medzi nimi i Kostolné (Koztolna), 
Ctiborovi zo Ctiboríc. V poľnohospodárskej výrobe bolo v Kostolnom rozšírené pestovanie 
prosa, konope, chmeľu a šafranu, chov hovädzieho dobytka a oviec. Dôležitú úlohu zohrávalo 
tkáčstvo. V období národného obrodenia tu pôsobil významný evanjelický kňaz Ján Trokan 



(1810 – 1894), ktorý sa priatelil so štúrovcami, z čím súvisí i Štúrova skala umiestnená na 
skalnatom brali v blízkosti obce. Obec je v tesnom kontakte na rekreačný areál DUBNÍK , 
s možnosťou ubytovania, vodných športov, voleybalu či samotnej poznávacej turistiky. Je 
jednou z obcí myjavského okresu, ktoré udržujú tradície na folklór bohatého kraja. Okrem 
hudby spevu a tanca sú jeho súčasťou aj tradičné remeslá, ktorých obnova, či zachovanie sú 
prejavom tvorivosti tunajších ľudí, spolok priateľov a občanov obce Kostolné každoročne 
organizuje festival remesiel. Túto akciu navrhujeme začleniť do systému atraktivít 
navrhovaného náučného chodníka „Pávičie“. V obci sa rozvíja chovateľstvo kôz, ktoré má 
perspektívu v rámci rozvoja regionálnej gastronómie. V obci ( v jej centrálnej časti) 
navrhujeme umiestniť informačnú tabuľu, ktorá bude informovať návštevníkov o trasovaní 
náučného chodníka, ako aj o atraktivitách, ktoré ponúka samotná obec. 

Vaďovce:    Obec Vaďovce leží v juhozápadnej časti okresu Trenčín v údolí potoka Trstie 
/Topolecký potok/. Samotná obec je rozložená v niekoľkých radoch popri potoku v dĺžke asi  
2 kilometrov. Chotár obce je rozložený v nížine popri potoku a na dolných svahoch medzi 
Bielymi Karpatami a severnými výbežkami Malých Karpát. Nadmorská výška je 220 až 370 
m nad morom, takže absolútny rozdiel medzi  najnižším a najvyššie položeným miestom 
 v chotári je 1850 m. Chotár obce susedí v južnej a východnej časti s chotármi obcí Čachtice, 
Višňové a Hrachovište, na západnej a severnej časti s chotármi obcí Kostolné, Hrašné, 
Lubina, Hrušové a mestom Stará Turá.  Počiatky osídlenia chotára a vznik obce ako aj 
väčšiny miest a obcí na okolí nie sú známe. Aj keď prvá písomná zmienka o obci je až konca 
14. storočia, je isté, že ľudia tu žili oveľa skôr. Domnievame sa, že jej osídlenie je asi tak staré 
ako Čachtický hrad vzdialený od nás asi 3 km, to je začiatkom 13. storočia.  Počiatky 
osídlenia chotára a vznik obce ako aj väčšiny miest a obcí na okolí nie sú známe. Aj keď prvá 
písomná zmienka o obci je až konca 14. storočia, je isté, že ľudia tu žili oveľa skôr. 
Domnievame sa, že jej osídlenie je asi tak staré ako Čachtický hrad vzdialený od nás asi 3 km, 
to je začiatkom 13. storočia. Obec má dobré napojenie na Čachtice- jedno z  centier regiónu 
„Čachtice Kopanice“. Za jednu z najatraktívnejších pamiatok prírodného charakteru 
spojených aj s cestami „Bátoričky“ možno považovať dolinu, ktorú navrhujeme pracovne 
nazvať „Cesta Alžbety Bátoriovej“ , kde je jedno z najväčších zastúpení druhov motýľov na 
Slovensku. Existujúcu cestu používala „Čachtická pani“ pri  obhliadkach svojho panstva, ide 
o spojnicu s obcou Višňové, odkiaľ sa dá pokračovať na Čachtický hrad. V kontakte na túto 
časť náučného chodníka sa nachádza plocha, dnes definovaná ako „stavebný pozemok“v 
rozmeroch 10x10m (ktorý bol určený na výstavbu objektu vyhliadkovej veže), kde 
navrhujeme výstavbu - vybudovanie altánku s infraštruktúrou drobných architektonických 
prvkov. Samotné architektonické riešenie daného prístrešku v podrobnosti štúdie alebo 
dizajnového návrhu je predmetom riešenia v grafickej časti projektovej dokumentácie. 
V okolí „altánku“alebo odpočívadla, či lokality „Bátoričkyna cesta“ sa nachádza územie 
s výskytom chránenej rastliny- klinčeka kartuziánskeho, čo môžeme považovať za ďalšiu z 
prírodných atraktivít obce, na ktorú treba prostredníctvom systému náučných informačných 
tabúľ upozorniť.. V rámci obci pracuje aktívne poľovnícke združenie, ktoré má vo vlastníctve 
chatu v tichom prostredí „Čachtických Karpát“, poľovníci rozvíjajú aj formu poľovníckej 
turistiky (ako ďalšia z atraktivít regiónu). V rámci riešenia náučného chodníka „Pávičie“ 
navrhujeme aby prezentovali ako jednu z foriem „regionálnej gastronómie“ varenie 
poľovníckeho guľášu, či iných jedál z diviny v rámci areálu svojej chaty ( v rámci 
rešpektovania platných hygienických predpisov), kde by bola ponúknutá turistovi možnosť 
prespania v „jednoduchých“ podmienkach „zálesáckého“ tipu ako aj možnosť použitia 
strelnice v rámci platných legislatívnych pravidiel a predpisov. V centre obce sa nachádza 
pekáreň, ktorá ponúka vynikajúcu špecialitu „Vaďovecký chlieb“, ako aj iné pekárenské 
výrobky, ktoré si chodia kupovať aj zákazníci zo širšieho okolia tzn. rozvoj „pekárskeho 



remesla“ má pre obec aj perspektívu do budúcnosti v rámci ponuky špecialít regionálnej 
gastronómie. 

Čachtice: Obec Čachtice sa rozprestiera na mieste, kde sa považský výbežok Podunajskej 
nížiny stretáva s pohorím Malých Karpát na rozlohe 3257 ha. Obec leží 7 km vzdialená od 
okresného mesta Nové Mesto nad Váhom a má v súčasnosti 3660 obyvateľov. Prvá písomná 
zmienka o obci je v listine Belu IV. z roku 1248. V stredoveku boli Čachtice mestečkom, 
mestské výsady dostali v r. 1392. V Čachticiach sa snúbi dávnoveká história smutne 
preslávená zločinmi majiteľky Čachtického hradu - Alžbety Báthoryovej, s významným, 
dejinným krokom štúrovcov - poslednou IV. sednicou literárneho spolku Tatrín, kde sa 
účastníci dohodli na uzákonení spisovnej slovenčiny. V obci sa nachádzajú architektonické 
pamiatky z barokového obdoba : Socha sv. Floriána, Mariánsky stĺp, Baroková golgota. 
Čachtice sú obec  s najväčším počtom obyvateľov v rámci riešených obcí. Vzhľadom na svoju 
polohu, historickú pamiatku- Čachtický hrad, je jednou z najvýznamnejších pamiatok v danej 
lokalite. Z týchto dôvodov ju navrhujeme ako „cieľový bod“ náučného chodníka „Pávičie“. 
Z prírodných pamiatok sa v rámci katastra obce nachádza Čachtický vrch – „Pávičie“ podľa 
ktorého vznikol aj názov náučného chodníka, kde sa nachádza klinček chránený ako aj porast 
skalných ruží. Hradné bralo so zrúcaninou hradu je jedným z najatraktívnejších miest 
turistických návštev, aj zo širšieho okolia. Zpopularizovanie „Čachtickej pani“ alebo 
„Bátoričky“ prinieslo tomuto miestu ako aj obci celoslovenskú popularitu, ktorú navrhujeme 
zvýrazniť aj v rámci riešeného chodníka. V rámci rôznych akcii, či hradných slávností 
v spojení s vystupovaním rôznych skupín historického šermu navrhujeme zorganizovať 
„remeselné trhy“ s možnosťou predajnej prezentácie výrobkov zo „stredovekou“ remeselnou 
tematikou. Na tento účel budú navrhnuté (v podrobnosti štúdie) variabilné predajné stánky 
vychádzajúce z historických vzorov, ktoré môžu slúžiť aj na podobné akcie v rámci ďalších 
obcí združenia Čachtice-kopanice. Obec Čachtice je spojená s osobou známeho botanika 
Etheia, taktiež disponuje s možnosťami ubytovania, ako aj stravovacích zariadení. V obci sa 
taktiež nachádza múzeum. Informačnú tabuľu, podávajúcu návštevníkovi informáciu 
o miestnych atraktivitách ako aj o atraktivitách v rámci náučného chodníka „Pávičie“ 
navrhujeme umiestniť v centrálnej časti obce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sumarizácia atraktivít jednotlivých lokalít, ktorých zvýraznenie je 
predmetom riešenia architektonicko urbanistickej štúdie náučného 
chodníka „Pávičie“. 
 
 
 
Obec Prírodné 

atraktivity 
Kultúrne 
pamiatky 

Regionálna 
gastronómia 

Šport, 
ubytovanie, 
rekreácia, 
ďalšie 
atraktivity pre 
turistov 

Podkylava 
(nástupový 
bod) 

Kopaničiarska 
krajina 
s vidieckym 
charakterom, 
možnosť 
pozorovania 
vtáctva 

 Agropenzión 
ADAM, produkty 
z hovädzieho 
mäsa, cestovanie 
a varenie vo 
voľnej prírode na 
„furmanskom 
voze“.  

Jazdenie na koni, 
biofarma, 
možnosť 
požičania 
bicyklov, 
spoločenské 
podujatia, 
tenisové kurty 
atď. Pozorovanie 
krajiny 
a posedenie 
v odpočívadlách- 
altánkoch, ďalšie 
aktivity 
súvisiace 
s agropenziónom 
ADAM. 

Košariská CHKO Malé 
Karpaty, 
rozhranie Malých 
Karpát 
a Myjavskej 
Pahorkatiny. 

Múzeum M.R. 
Štefánika 
(Národný dom 
Štefánika), 
zrekonštruovaný 
vidiecky dom 
z roku 1848. 
Mohyla Bradlo.  

Produkty 
„vidieckej“ 
kuchyne 
v penzióne u 
„Juhása“ 

Penzión v 
„kopaničiarskom 
duchu“, 
ubytovacie 
zariadenie vo 
výstavbe. 
Odpočívacie 
miesto 
s drevenou 
konštrukciou 
Slovenského 
kríža. 

Priepasné Kopaničiarska 
krajina 
s vidieckym 
charakterom, 
atraktívne 
výhľady na 
okolitú krajinu 

Mohyla Bradlo  Výhľad na 
krajinu, 
z odpočívadla 
pre turistov. 

Jablonka Kopaničiarska  „Bylinkárstvo“ Možnosť 



krajina 
s vidieckym 
charakterom, 

a jeho tradícia 
prezentovaná pre 
návštevníkov 
obce. 

prenocovania 
v turistickej 
chate, možnosť 
opekania vo 
voĺnej prírode. 
V budúcnosti 
obec plánuje 
výstavbu objektu 
vyhliadkovej 
veže. 

Hrašné Štúrová skala Štúrová skala 
(miesto spojené 
s návštevou Ľ 
Štúra). 

Vybudovanie 
pálenice je 
v štádiu 
projekčných 
príprav 

Priehrada 
„Dubník“, 
možnosť       
 
návštevy 
rekreačného 
areálu so svojou 
infraštruktúrou „ 

Kostolné   Možnosť rozvoja 
chovu kôz 
a prezentácia 
produktov 
z kozieho mlieka. 

Folklór, 
udržovanie 
folklórnych 
tradícii, 
prezentácia 
tradičných 
druhov remesiel 

Vaďovce Čachtické 
Karpaty, 
Višňovská 
dolina,(lokalita 
spojená s cestami 
Bátoričky)lokalita 
s výskytom 
chránenej 
rastliny-klinčeka 
kartuziánskeho 

Možnosť 
vybudovania 
obecnej izby 
v architektonicky 
cennom objekte 

„Vaďovský 
chlieb“ – 
doporučujeme 
jeho väčšiu 
propagáciu ako 
jednu 
z gastronomických 
špecialít regiónu. 
Varenie 
poľovníckeho 
gulášu. 

Motokrossová 
dráha, 
pretekárska 
činnosť v rámci 
tohto športu. 
Možnosť 
ubytovania na 
poľovníckej 
chate. 
„Bátoričkyn 
chodník“- 
spojnica obce 
s Čachtickým 
hradom. Výskyt 
vzácnych druhov 
rastlín. 

Čachtice 
(výstupný 
bod) 

Čachtické 
Karpaty, 
Čachtický vrch- 
Oblasť 
Čachtických 
karpát, chránená 
lokalita Veľký 
plešivec Jaskynné 
priestory. 

Čachtický hrad, 
centrum obce, 
Pamiatky 
barokovej 
architektúry a 
sochárstva 

 Atraktivity pre 
návštevníkov 
obce súvisiace so 
životom 
„Čachtickej 
pani“- Bátoričky, 
akcie na hrade, 
prezentácia 
„stredovekých 



Nedzovského 
krasu. 

remesiel“, 
stravovacie 
možnosti, 
možnosť 
ubytovania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


