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Slovácko – Záhorácky deň ako maľovaný –  

STRÁŽNICE – PETROV/PLŽE – SKALICA – HOLÍČ – KOPČANY - MIKULČICE   
21.05.2022 (sobota) 
30.07.2022 (sobota) 

 

Pohodu tohto jednodňového cyklovýletu rázovitými oblasťami Moravy (ČR) a západného Slovenska (SR) začneme 
v Strážnici – v meste ležiacom na Slovácku, v rovinách pri rieke Morava pod svahmi Bielych Karpát, v meste vína a 
ľudových tradícií. Záujemcov pozýva na autentickú exkurziu skanzen ľudovej architektúry, ľudových remesiel a 
chovu zvierat alebo sa necháte zlákať na obhliadku zámockého parku, či len tak posedíte a občerstvíte sa v 
rušnom prístave, kde možno stretnete aj vodníka.  
Z prístavu v Strážnici sa na bicykloch vydáme „Moravskou cyklocestou“, vedúcou v blízkosti Baťovho kanála, do 
neďalekého prístavu Petrov a zastavíme sa v ojedinelom areáli vínnych pivničiek Petrov-Plže s krásnymi 
maľovanými „sklípkami“ na miestach, kde sa len tak oddychuje a koštuje vínko.  
Z prístavu v Petrove pokračujeme poľnou cestou prírodným parkom Strážnické Pomoravie k technickej pamiatke 
Výklopník (Sudoměřice) na Baťovom kanále – v minulosti slúžiacej na prekladanie uhlia na loď, dnes slúžiacej 
turistom ako vyhliadková veža s bufetom pri kanále. 

 

K hraniciam štátov a krajov do prístavu v Skalici je to už iba „na skok“ a už nás privíta slobodné kráľovské mesto 
Skalica so všetkými svojimi „chuťovkami“ - tredlníkom, frankovkou (Skalický rubín) a množstvom pamiatok. Okolo 
niektorých pamiatok určite prebicyklujeme a na zopár z nich bude čas aj k prehliadke. V Skalici sa zachovalo do 
dnešnej doby 6 väčších kostolov, 9 menších sakrálnych stavieb (najvýznamnejšia je Rotunda sv. Juraja), štyri 
kláštory, zaujímavé svetské stavby (známy Jurkovičov dom) a mestské opevnenie. Príjemné posedenie ponúkajú 
kaviarne a cukrárne na unikátnom námestí trojuhoľníkového tvaru v centre mesta.  
Hriech by bol opustiť Skalicu a neochutnať trdelník, preto sa zastavíme „u Havlíku“ a o trdelníku sa viac nielen 
dozvieme, ale uvidíme jeho výrobu, trdelník si upečieme a aj ochutnáme (organizovaný vstup podľa záujmu, nie 

mailto:cyklosvetobeznik@gmail.com


 SVETOBEŽNÍK s.r.o. 
 Pri Bielom Kríži 13, 831 02 Bratislava 
           tel.: +421 944 493 857, cyklosvetobeznik@centrum.sk 
 

                                                                                       

je v cene zájazdu).  
 

Z centra Skalice sa presunieme ku Skalickým rybníkom, kde sa napojíme na Záhorácku cyklomagistrálu, ktorá nás 
dovedie k zámku v Holíči. Zámok, podobne ako celé mesto Holíč, zažil najväčšiu slávu za čias Márie Terézie, v 
súčasnosti je zámok v rekonštrukcii a my môžeme nazrieť do niektorých jeho sprístupnených častí alebo sa prejsť 
priľahlou bylinkovou záhradou.  
Alejkou za zámkom v Holíči sa vydáme do obce Kopčany s bohatou históriiou a zaujímavými pamiatkami – kostol 
sv. Margity Achtiochijskej (najstaršia stojaca stavba na Slovensku, kostol s možným veľkomoravským pôvodom), 
či cisársky a kráľovský žrebčín Márie Terézie. O Kopčanoch sa hovorí aj v súvislosti s T.G. Masarykom. Z obce 
pochádza otec prvého československého prezidenta a podľa niektorých názorov sa tu narodil aj samotný 
prezident.  

 

Záverečné kilometre povedú z Kopčian po „bratskej“ cyklolávke ponad Moravu do Slovanského hradiska v 
neďalekých Mikulčiciach, kde ukončíme Slovácko – Záhorácky deň ako maľovaný.  

 

 

DĽŽKA ETAPY: 45 km 

 

POVRCH/PROFIL: po značených asfaltových cyklochodníkoch a poľných cestách, miestami po asfaltových cestách 
medzi dedinami. Profil rovinatý.  
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OBTIAŽNOSŤ: ľahká 

 

BICYKLE: vhodné pre trekový a horský bicykel (cestné bicykle s variantom iba po asfalte) 
                                  
CENA: xxx EUR                                                                       
 

CENA ZAHŔŇA:  

• Autobusovú dopravu z/do Bratislavy 

• Prepravu bicyklov cyklovozíkom 

• Sprievodcu CK  

• Poistenie proti insolventnosti CK  
 
CENA NEZAHŔŇA:  

• Prípadné vstupy  

• Cestovné komplexné poistenie  
 

SPRIEVODCA: xxxxx xxxxx 
 
VZP 2022 
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