
Kopaničiarsky región – 
miestna akčná skupina a podpora 

cestovného ruchu v regióne 

Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti, 
22. – 23. január 2019, Modra - Harmónia



Náš región
Územie kopaničiarskeho regiónu sa rozkladá z 
veľkej časti v Myjavskej pahorkatine, na severe v 
Bielych Karpatoch a na juhovýchode v Malých 
Karpatoch. Tento kraj je predstaviteľom územia s 
typickým rozptýleným osídlením. V samotnom 
regióne sa nachádza niekoľko stoviek kopaníc, 
situovaných často krát na veľmi odľahlých 
miestach s ešte tradičnými domami s typickou 
architektúrou z prelomu zo začiatku 20. Storočia. 
Neodmysliteľnou črtou regiónu je silné 
uchovávanie kultúrneho dedičstva v podobe 
folklórnych skupín, tradičného folklórneho 
festivalu a množstve ďalších kultúrno-
spoločenských aktivít. 
Počet obcí: 26 z toho 3 mestá (Myjava, Stará Turá, 
Brezová pod Bradlom)
Počet obyvateľov: 44 504
Rozloha: 520,18 km2

Územie sa nachádza v Trenčianskom kraji, pričom 
ho tvorí celé územie okresu Myjava, západná časť 
okresu N. Mesto nad Váhom a 3 obce z Trnavkého 
kraja







Podpora regionálnych produktov z Kopaníc 
a Záhoria

• Zavedenie značky Kopanice – regionálny produkt - vytvorenie loga, 
pravidiel apod.

• Exkurzie, reg. tržnice, semináre 
• Katalóg výrobcov a poskytovateľoch služieb
• Vytvorenie webového portálu Kopanice – regionálny produkt 

http://www.regionalneprodukty.sk/ 
• Zriadenie izby ľudových tradícií, remesiel a regionálnych výrobkov – 

vytvorené prac. miesto, slúži ako TIK, predajňa regionálnych 
produktov, ochutnávky RP pre exkurzie, účasť na reg. podujatiach a 
medzinár. výstavách

• 50 EUR/ročne od držiteľov RZ
• Nabaľovanie ďalších produktov - marža

http://www.regionalneprodukty.sk/
http://www.regionalneprodukty.sk/


Turistická informačná kancelária v Myjave



Kopaničiarska ovocno-destilátová cesta

Ciele:
• aktivizovať subjekty pôsobiace v oblasti pestovania a 

spracovania ovocia, aby svojimi aktivitami prispeli k 
zvýšeniu ponuky aktívnych foriem cestovného ruchu

• vytvorenie nového produktu cestovného ruchu v 
prihraničnom regióne s cieľom prilákať resp. udržať 
turistov v regióne 



Kopaničiarska ovocno-destilátová cesta
Gastronomická cesta nášho regiónu:
• Cyklisti, turisti a chalupári sa prostredníctvom informačných panelov môžu 

dozvedieť o spôsoboch spracovania ovocia a o subjektoch, ktoré sa 
takouto činnosťou zaoberajú. 

• Synergickým efektom projektu je, že si turisti či záujemcovia z regiónu 
môžu s konkrétnym subjektom dohodnúť exkurziu do objektu, súčasťou 
ktorej bude odborný výklad, ukážka výrobných procesov, príp. ochutnávka 
produktov (sušeného ovocia, muštov, lekvárov, destilátov a tradičných 
ovocných koláčov). 



Kopaničiarska ovocno-destilátová cesta
• Propagačná brožúra - zmapovanie tradičných ovocných 

sadov a subjektov zaoberajúcich sa pestovaním a 
spracovaním ovocia (pálenice, sušiarne ovocia, muštárne). 



Kopaničiarska ovocno-destilátová cesta



Osobnosti našej histórie
• Zaobstaranie propagačných predmetov významných 

osobností
• Vydanie propagačných materiálov
• Zriadenie pamätnej izby Dušana Jurkoviča v Brezovej 

pod Bradlom









Program exkurzie
Streda 14.10. 2015

Autobus cca 0
10:00 Mohyla M.R. Štefánika na 

Bradle v Brezovej pod Bradlom
Vychádzka na Bradlo a prehliadka Mohyly M.R. 
Štefánika 

  

11:00 Pamätná izba Dušana Samuela 
Jurkoviča v Brezovej pod 
Bradlom

Prehliadka novootvorenej Pamätnej izby Dušana 
Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom spojená 
s odborným výkladom

1 EUR/os 30

12:00 Gazdovský dvor v Turej Lúke Zabíjačková polievka s chrenov a zabíjačkový tanier, 
minerálka, zelinkové, ovocný koláč

8 EUR/os 240

12:45 Gazdovský dvor v Turej Lúke Prehliadka typickej kopaničiarskej usadlosti z konca 19. 
storočia spojená s odborným výkladom

1 EUR/os 30

14:00 Pálenica Jablonka Ochutnávka ovocných destilátov (6 druhov) spojená s 
výkladom o procese destilácie

3 EUR/os 90

15:30 Pálenica Brestovec Ochutnávka ovocných destilátov (6 druhov) spojená s 
výkladom o procese destilácie

3 EUR/os 90

16:30 Stará Myjava, Ubytovanie v 
súkromí Samuel, Ovocný sad 
Uhliská 

Ubytovanie v súkromí Samuel, projekt podporený cez 
MAS,prehliadka starého sadu s tradičnými ovocnými 
odrodami, ochutnávka sušeného ovocia lekváru, 2 
druhy destilátov (slivovica a jablčkovica)

2,50 
EUR/os

75

17:15 Predajňa regionálnych 
produktov Myjava

Prehliadka a výklad spojený s ochutnávkou regionálnych 
produktov 

1,50 
EUR/os     

            

45

18:15 Hotel Lipa, Stará Turá                  
         

Ubytovanie v dvojlôžkových izbách  - 14 izieb                     
                

25 
EUR/os     
                  
                  

 

700

 Ubytovanie v jednolôžkových izbách - 2 izby 36 
EUR/os

72

 Daň z ubytovania 0,33 
EUR/os

9,9

 Večera formou švédskych stolov - hovädzie soté, kuracie 
vyprážané rezne v sezame, kačacie stehná, kapusta, 
lokša, dusená ryža, pečené zemiaky, prípitok hruškovica, 
štrúdľa

18,2 
EUR/os 

546

19:00- 
23:00

Ľudová hudba folklórneho 
súboru Krajnanec

Ľudová zábava v podaní cimbalovej hudby Krajnanská 
muzika z Krajného

 250

Štvrtok 15.10. 2015
9:00 Hotel Lipa, Stará Turá                           Raňajky 4,50 

EUR/os
72

 Cena spolu 2250



Načo chodiť pešky, keď môžu byť bežky

• V spolupráci s KST Myjava a Lesotur - vytrasovanie a 
vyznačenie bežkárskych trás v KR (výroba a osadenie 
smerovníkov, tabuliek a smeroviek, bežkárske značenie na 
stromoch a stĺpoch)

• Výroba mapy s vyznačenými bežkárskymi trasami
• 3 veľké turistické  mapy v stojanoch





Načo chodiť pešky, keď môžu byť bežky

 Problémy: 
-   Udržiavanie bežkárskych trás
- Zima bez snehu
- Nižšie položené oblasti
- Turisti a možnosti občerstvenia



Na běžkách, na kole i pěšky III. etapa
• Úvodná a záverečná konferencia – už aj podnikatelia
• Obstaranie a dodávka techniky na úpravu bežeckých stop 

(snežný skúter a stopovacie zariadenie)
• Mobilná aplikácia, rozšírenie portálu  Bezky-kolo-pesky 



Na běžkách, na kole i pěšky III. etapa
• Umiestnenie nových označníkov a tisk QR kódov a označenie 

miest



OZ Kopanice v pohybe
• Založené v r. 2013, projekt na Darcovské SMS, web, FB



S mobilem po Bílých Karpatech - Aktivity
Vývoj mobilnej aplikácie - on-line informácie (vrátane nového 
vnútorného systému zadávania online dát prostredníctvom GPS) 
o úprave tratí pre bežecké lyžovanie, zjazdnosti cyklotrás a 
priechodnosti peších turistických chodníkov a informácie o 
bezpečnosti na týchto trasách. V spoločnej mobilnej aplikácii a 
na webovom portály sú zverejnené 
dáta o tratiach zozbierané pomocou GPS, 



S mobilem po Bílých Karpatech - Aktivity
• zakúpenie GPS zariadenia a stopovacieho zariadenia
• Publicita projektu a webovej stránky prostredníctvom 

internetového marketingu na slovenských portáloch – 
bezkar.sk, nabezkey.sk, PR formou web inzercie, 

• PR projektu - vydaním propagačných materiálov - infobrožúr 



Strategia rozvoje bežeckého lyžovánia a zimnej turistiky v 
Bílých Karpatech pro období 2015-2020
• Žiadateľ: Slovácký běžecký klub Kyjov o.s., KR – MAS partner
• Úvodná a záverečná konferencia – už aj majitelia štvorkoliek
• návrhy na rozšírenie tratí, osadenie smerovníkov, smeroviek, odpočívadiel 

s lavičkami, elektr. tabúľ v mestách s info o trasiach a snehu, zakúpenie 
techniky, jej rovnomerného rozmiestnenia, návrhy údržby jednotlivých 
úsekov a zapojenie rôznych skupín do údržby



Spoločné dokumenty na podporu rozvoja regiónu pod 
Veľkou Javorinou
- Vytrasovanie jazdeckých ciest v kopaničiarskom a horňáckom 
  regióne
- Štúdia budovania cyklochodníkov a cyklotrás v kopaničiarskom a
  horňáckom regióne 
- Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v regióne pod Veľkou 
  Javorinou a Bradlom
- Projektová dokumentácia na stavebné povolenie: Cyklochodníky 
  v Kopaničiarskom regióne 



Navrhované trasy:
Trasa č. 1: Veľký okruh kopaničiarskym regiónom, dĺžka: 109,5 km
Trasa č. 2: Priepasné, časť Dlhý vršok - Babulicov vrch – Dubník, Dĺžka: 15 km,
Trasa č. 3: Mohyla gen. M.R.Štefánika - Hurbanova dolina - Turá Lúka, Dĺžka: 
12,5 km
Trasa č. 4: Klvače - Žalostiná - Kobyla - Sedlo Tri Kamene, Dĺžka: 7 km, 
Trasa č. 5: Okruh Podkylava, Dĺžka: 6,5 km, 
Trasa č. 6: Podkylava – Farma Etelka, Dĺžka: 7,7 km
Trasa č. 7: Vrbovce - Zimovci - Vaňkovci - Turá Lúka, Dĺžka: 13,7 km
Trasa č. 8: Žalostiná - Kopánky - Sedlo Tri Kamene, Dĺžka: 7,2 km
Trasa č. 9: Krúžok - Stará Myjava, Dĺžka: 1,7 km
Trasa č. 10: Odbočka do Chvinice – časť Šifflovci, dĺžka 0,98 km
Trasa č. 11: Odbočka do JK Betty, dĺžka: 0,85 km
Trasa č. 12 Spojka k Agrofarme , dĺžka: 0,55 km
Trasa č. 13 : Odbočka do Krajného, dĺžka: 0,38 km
Trasa 14: Malá Vrbka – U tří kamenů, dĺžka  7 km
Trasa 15: Hrubá Vrbka – Velká Javořina, dĺžka 23 km





Štúdia budovania cyklochodníkov a cyklotrás v kopaničiarskom a horňáckom regióne 
návrhy na vybudovanie ciest pre cyklistov ako bezpečných komunikácií medzi obcami.
- Návrh spoločného cykloproduktu - BikePark Veľká Javorina –
   Bradlo – Baťův kanál
- Návrhy cyklotrás
- Návrhy cyklochodníkov
- Návrhy horských cyklotrás
- Návrhy nových rozhľadní



Realizované a pripravované cyklotrasy
Cyklochodník Vrbovce – Kuželov – prepojenie dvoch hraničných obcí z NKP Kuž. mlyn, 
cca 4 km 
Cyklochodník Stará Turá - Hotel Lipa, Stará  Turá - hranica SR/ČR – N. Lhota, v lokalite 
Narcie, cca 10 km, 1,2 km úsek poľnej cesty v lokalite Hlaviny - spevnený asfaltovou 
úpravou
Cyklochodník Stará Myjava – Skiland St. Myjava – Hamovanie – Poriadie – 
rekonštrukcia asfaltovej lesnej komunikácie, cca 8 km
Cyklochodník Stará Myjava – part. bunkre Krivosudy, Jastrabinec – Poriadie – KCM, 6 
km
Cyklochodník Myjava (Turá Lúka) – polder – Myjava – Kožíkovci, v katastri miestnej 
časti Turá Lúka, dĺžka cca 2600 m. Úsek poľnej cesty v lokalite Turá Lúka v dĺžke 920 m - 
spevnený asfaltovou úpravou

V zime využitie na bežkovanie



Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v regióne pod Veľkou 
Javorinou a Bradlom
- obsahuje analytickú a návrhovú časť a vymedzuje plánovanie rozvoja 
cestovného ruchu v časovom horizonte 10 rokov. 
Rieši: 
- tvorbe produktov CR a podporu ich predaja, 
- rozvoj verejnej infraštruktúry CR, 
- budovanie imidžu regiónu a značky 
- zavedenie regionálnej karty, mobilnej aplikácie na podporu CR
- získavanie finančných zdrojov na realizáciu cieľov rozvoja CR



Ďakujem za pozornosť 
Mgr. Peter Nemček
manažér KR-MAS
Kopaničiarsky región- miestna akčná skupina
Nám. M.R. Štefánika 560/4
907 01 Myjava
tel.: 034-653 83 44 / 0918-909840
mail: peter.nemcek@mail.t-com.sk
www.kopaniciarskyregion.sk

mailto:peter.nemcek@mail.t-com.sk

