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Spoločne za krásami Veľkej Javoriny na bicykli
Veľká Javorina, 27. august 2019


Lesníci z Lesov ČR a LESOV SR spúšťajú spoločný cezhraničný projekt na rozšírenie
siete cyklotrás Bielych Karpát

Najvyšší vrch pohoria Bielych Karpát, Veľká Javorina je turisticky atraktívna a vyhľadávaná
lokalita situovaná priamo na Česko – Slovenskom pohraničí. Svoje bohatstvo ukrýva nielen
z pohľadu prírodného dedičstva, ale zároveň je súčasťou kultúrnych tradícií a udržiavania
česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti, o čom svedčí pamätník z roku 1990. Cezhraničné
partnerstvo siaha až do r. 1845. Veľká Javorina je turisticky vyhľadávaná, pričom je svedkom
niekoľkých pravidelných akcií. Najvýznamnejšou a najväčšou udalosťou takéhoto druhu
na Česko – slovenkej hranici sú "Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov". Existujúce značené
cyklotrasy zo Zlínskeho kraja od obce Horní Němčí a z Juhomoravského kraja od obce
Vápenky sa stretávajú na konci štátnej cesty "U Kamenné búdy", ďalej už pokračuje jedna
cyklotrasa v dĺžke 6 km rovnomerným stúpaním až po štátnu hranicu a ďalej cez vrchol Veľkej
Javoriny, kde na slovenskej strane nadväzuje na cestu III/ 58120, ktorá je v súčasnosti
využívaná aj ako cyklotrasa. Na slovenskej strane v oblasti Veľkej Javoriny chýba vyhovujúca
sieť cyklotrás a infraštruktúra, ktorá by umožňovala bezpečný pohyb cykloturistov a zároveň
objavovanie, ale nenarušenie prírodných krás tejto vyhľadávanej lokality. Na českej strane je
už značená cyklotrasa na vrchol Javoriny, ale po zjavne zanedbanej komunikácii, ktorá bola
dlhé desaťročia vedená ako cesta III. triedy, ktorá ale nespája žiadne ľudské sídla, preto cesta
nebola dlhé roky udržiavaná a v súčasnosti nevyhovuje pre bezpečnú prevádzku cykloturistov.
Cieľom spoločného cezhraničného projektu Lesov ČR a LESOV SR pod názvom ,,Spoločne
za krásami Veľkej Javoriny na bicykli,, je zvýšenie návštevnosti a usmernenie návštevníkov
dotknutej cezhraničnej lokality Bielych Karpát na oboch stranách štátnej hranice. Medzi ďalšie
ciele projektu patrí sprístupnenie najvyššieho vrcholu pohoria Bielych Karpát (Veľkej
Javoriny) rekonštrukciou javorinskej cesty a prostredníctvom vybudovanej cyklotrasy údolím
Vrzávky pod Jelencom, ako prostriedkov pre objavovanie prírodného a kultúrneho dedičstva
tejto významnej oblasti. „Vytvorenie takejto infraštruktúry a propagačné aktivity projektu budú
mať za cieľ nasmerovanie návštevníkov na významné prírodné lokality CHKO Bíle Karpaty
a CHKO Biele Karpaty. Budovaná infraštruktúra zaistí cykloturistom bezpečný a pokojný
pobyt, a v neposlednom rade nenaruší vzácne a významné biotopy a lokality v I. zóne CHKO,
NPR Javorina a PR Veľká Javorina”, priblížil Peter Kováčik z Odboru projektov EÚ.
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Hlavnou aktivitou projektu bude stavba a rekonštrukcia Cyklotrasy na Veľkú Javorinu
na českej strane až po štátnu hranicu so Slovenskou republikou v dĺžke 2,5 km. „Na české
straně Bílých Karpat jsme už začali s opravou stávající kamenné komunikace, asfaltový povrch
bezpečně dovede cyklisty až na vrchol Velké Javořiny. Práce na úseku cyklotrasy budou
probíhat v letošním roce, v příštím roce dále plánujeme opravit navazující část z vlastních
finančních prostředků. Na opravovaném úseku cyklotrasy nově postavíme také odpočívadla pro
cyklisty se stojany na kola. Cyklotrasa č. 5052 je hojně využívána cyklisty z kraje
Jihomoravského a Zlínského a věříme, že po rekonstrukci komunikace bude sloužit také
slovenským cyklistům.“ řekl Libor Strakoš, krajský ředitel Lesů ČR ve Zlíně.
„Hlavným zámerom projektu na slovenskej strane bude prestavba už existujúcej dočasnej
približovacej zemnej cesty na cyklotrasu "Krivobučková" v celkovej dĺžke 3,87 km, čím vznikne
spojenie a predĺženie cyklotrás v ČR až po územie SR s okruhom pod Prírodnú rezerváciu
Veľká Javorina”, uviedol Marian Staník, generálny riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej
republiky.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov
v Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
„Obsah tejto správy nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej Únie“.
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