POTULKY
bicyklom po okolí Skalice

ORGANIZAČNÉ POKYNY
1.) Dátum vykonania:
Začiatok akcie:
15:00 hod.
Ukončenie akcie:
2.) Vedúci akcie, odborné
a zdravotnícke zabezpečenie:

podľa plánu CTK Lešťan
ŽS Nové Mesto nad Váhom od
ŽS Trnava do 11:00 hod.
MVDr. Michal Ondovčík

3.) K zabezpečeniu plynulého priebehu cykloturistickej akcie je potrebné,
aby si každý účastník priniesol so sebou nasledovný materiál:
Výstroj:
cyklistický odev a obuv podľa ročného obdobia, pokrývka hlavy, prilba,
okuliare,
náhradný odev (spodná bielizeň, pyžamo, ponožky, náhradný
cyklistický odev),
pláštenka do dažďa, vode-odolný povlak na cyklistické tretry,
osobné hygienické potreby,
obal na vodu min. 1 l.
Výzbroj:
cyklistický batoh (taška na bicykel) na prenos materiálu,
minimálne jedna náhradná duša,
lepenie na defekty,
pumpa na nafukovanie kolies,
montážne kľúče a náhradné súčiastky,
nôž,
potraviny.
4.) Logistické zabezpečenie:
ubytovanie – naplánoval CTK Lešťan v Skalici. Platbu za ubytovanie
uhradí každý účastník akcie.
stravovanie – si zabezpečí každý účastník akcie.
5.) Súčasťou týchto organizačných pokynov je informačný materiál.
U účastníkov cykloturistickej akcie sa predpokladá dobrý zdravotný stav.
Ďalšie organizačné pokyny budú vydané pri zahájení cykloturistickej akcie.
MVDr. Michal Ondovčík
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INFORMAČNÝ MATERIÁL
PROGRAM
DEŇ
PRVÝ

ČAS

ČINNOSŤ
CESTA vlakom do stanice Nové
Mesto nad Váhom
PRESUN bicyklom do Skaliceubytovanie
OBHLIADKA Skalice a jej blízkeho
okolia bicyklom
kliknúť na VYPADNI

POZNÁMKA
-

kaštieľ v Čachticiach
Čachtický hrad,
Myjava-centrum,
hrad Branč,
kaštieľ v Sobotišti
Skalica-centrum a blízke okolie

DRUHÝ

PRESUN bicyklom po moravskej
strane Baťovho kanála
kliknúť na VYPADNI

-

megality v Holiči,
prístav pri splave Hodonín,
prístav Rohatec,
prístav Sudoměřice,
prístav Petrov,
prístav Strážnice

DRUHÝ

PRESUN bicyklom k Mohyle
M.R.Štefánika a späť do Skalice,
kliknúť na VYPADNI

-

megality v Holiči,
kúpele v Smrdákoch,
Senica-centrum,
Brezová pod Bradlom-centrum,
Mohyla M.R.Štefánika na Bradle

náhradný

TRETÍ

ŠTVRTÝ

PRESUN bicyklom na Baťov kanál
Linky:
http://www.regionzahorie.sk/batov -kanal-skalica-pristav
https://www.batacanal.cz/
kliknúť na VYPADNI
PRESUN bicyklom do Trnavy na
ˇŽS
CESTA vlakom domov
Kliknúť na VYPADNI

skalické rybníky,
Perunová Lúka,
prístav Skalica,
jazda loďou po Baťovom kanáli
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Baťov kanál
Mapka Baťovho ksnála

Baťov kanál (čes. Baťův kanál) alebo Prieplav Otrokovice-Rohatec[1] je
vnútrozemská
vodná
cesta triedy
0[2] na
území Česka,
čiastočne
aj Slovenska. Vedie z Otrokovíc do Skalice, nadväzuje však aj na splavné
úseky
rieky Moravy od
mesta Kroměříž po
mesto Otrokovice a
od Skalice po Rohatec a Hodonín,[3] na ktoré je plánované jeho napojenie.[4]
Jeho trasa vedie cez kanálové úseky, úseky po rieke Morave,[3] a po
rieke Radějovke.[5]. V roku 1927 ožila myšlienka regulácie toku rieky Moravy.
Tá zaujala veľkopriemyselníka Tomáša Baťu. Po jeho smrti tento plán
prebral Jan Antonín Baťa. Pre firmu Baťa mala táto vodná cesta niekoľko
významov – okrem „starého sna o prepojení európskych veľtokov“ to bolo
preprava hnedého
uhlia z
bane
v Ratíškovciach do
tovární
a
teplární Otrokovice. Tá bola pre železnicu nevýhodná. Ďalej to bolo
vybudovanie melioračného systému v okolí rieky Moravy. Stavba prebiehala
v rokoch 1934 – 1938. Dĺžka plavebnej trasy bola 51,8 km,[6] z toho 1 km
viedol korytom dnes už nesplavnej rieky Dřevnice.[6][7]
Kanál mohli využívať nákladné člny o nosnosti 150 ton, plavebná hĺbka bola
1,5 m. Trasa začínala v Otrkoviciach a končila v Rohatci pri prekladisku
lignitu. Na trase bolo 14 plavebných komôr, ktoré pomáhali prekonať
výškové rozdiely hladiny. Pri každej z týchto plavebných komôr bol vystavaný
malý domček na obsluhovanie, ku ktorému patrilo malé hospodárstvo.
Museli byť vybudované aj ďalšie technické zariadenia – napríklad zdvíhacie
železničné mosty alebo hate s automatickou reguláciou výšky hladiny v zdrži.
Zaujímavá môže byť napríklad aj križovatka kanálu a rieky Moravy pri
obci Vnorovy. Kanál má o niekoľko metrov vyššiu hladinu ako rieka, preto je
pod dnom rieky vybudované potrubie, ktoré zaisťuje rovnakú hladinu v
oboch úsekoch kanálu. Časť takýchto technických zariadení bola zničená
počas druhej svetovej vojny a nebola obnovená, časť existuje aj dnes.[6]
Závlahový systém v okolí kanálu tvoril o množstvo náhonov na okolité
pozemky. Niekde sa však zavlažovanie neujalo a vodná cesta mala za
následok vysušenie krajiny.[6]
Plavba po kanále prebiehala približne takto:
•
•
•
•

prázdny
nákladný
čln
bol
odtiahnutý remorkérom z Otrkovíc do Spytihněvi,
od Spytihněvi do Starého Města čln tiahol traktor, ktorý šiel po
brehu,
od Starého Města do Veselí nad Moravou čln tiahol remorkér a
od Veselí nad Moravou do Sudoměříc opäť traktor.
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Zo Sudoměříc sa čln vydal na rovnakú cestu naspäť. K vyhýbaniu slúžili tzv.
výhybne alebo prístavy. Za ideálneho počasia cesta trvala približne 10 hodín,
niekedy dlhšie. Od roku 1939 sa po Baťovom kanále plavila aj výletná loď
Mojena.[6]
Počas druhej svetovej vojny nemecké vojská značne poškodili Baťov kanál.
Tesne po vojne boli Baťové závody znárodnené. V 60. rokoch 20.
storočia bola doprava na prieplave zrušená.[6]
V 90. rokoch 20. storočia sa objavili snahy obnoviť prieplav pre turistické
účely. V roku 1996 vznikla z iniciatívy tunajších obcí Agentúra pre rozvoj
turistiky na Baťovom kanále. Projektom agentúry bola aj podpora
súkromných požičovní lodí. V roku 2002 vznikla spoločnosť Baťov kanál,
o.p.s., ktorá sa snaží podporovať organizáciu dopravy, podnikateľov,
prevádzku informačných centier a rozvoj turistického ruchu.[6]
V súčasnosti je Baťov kanál vodná cesta triedy 0. Jeho dĺžka
od Otrokovíc do Skalice je približne 53 km. Existujú aj spomínané splavné
úseky od Kroměříža do Otrokovíc a od Skalice do Hodonína a Rohatca, ktoré
nenadväzujú na zvyšok vodnej cesty.[4]
Na Baťovom kanále môže každá osoba staršia ako 18 rokov bez oprávnenia
(teda bez zvláštneho povolenia či preukazu) riadiť malé plavidlo do výkonu
20 kW, ktoré je schopné len výtlačnej plavby a maximálnej rýchlosti 12
km/h. V požičovni ho len zaškolia k manipulácii s plavidlom.[4]
Na vodnej ceste sa v súčasnosti nachádza 21 prístavov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otrokovice
Napajedla
Napajedla – Pahrbek
Spytihnev
Babice
Staré Město
Uherské Hradiště
Kunovský les
Kostelany nad Moravou
Uherský Ostroh
Veselí nad Moravou – Mississippi River
Veselí nad Moravou – hvězdárna
Veselí nad Moravou
Vnorovy
Strážnice
Petrov
Sudoměřice – Výklopník
Skalica
Rohatec – kolonie
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•
•

Rohatec
Hodnín[3]

•

Na vodnej ceste sa v súčasnosti nachádza 13 plavebných komôr[3][4]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plavebná
Plavebná
Plavebná
Plavebná
Plavebná
Plavebná
Plavebná
Plavebná
Plavebná
Plavebná
Plavebná
Plavebná
Plavebná

komora
komora
komora
komora
komora
komora
komora
komora
komora
komora
komora
komora
komora

Spytihněv
Babice
Huštěnovice
Staré Město
Kunovský les
Nedakonice
Uherský Ostroh
Veselí nad Moravou
Vnorovy I.
Vnorovy II.
Strážnice I.
Strážnice II.
Petrov[3]

Holíčska svätyňa
Holíčska
svätyňa (iné
názvy: Holíčsky
rondel
(s
megalitmi),
ľudovo Holíčsky Stonehenge; zachovaná časť sa volá Lapidárium v
Holíči, holíčske megality, holíčske menhiry) je archeologická lokalita v
katastrálnom území mesta Holíč v okrese Skalica - rondel s megalitmi.
Archeologická lokalita je sporná, pretože časť vedcov popiera existenciu
rondelu a samotné megality (kamene) považuje za prírodné.
V roku 1988 bola v intraviláne mesta Holíč pri výstavbe sídliska SNP v
priestore pod Kalváriou objavená praveká svätyňa. Súbor kultových
kameňov z nej je v súčasnosti umiestnený v lapidáriu v parku
administratívnej budovy Mestského úradu a Základnej umeleckej školy v
Holíči. Vytvára tu zostavu kamenných slnečných hodín. Vo verejnosti je
známy najmä pod menom Holíčske Stonehenge, nakoľko mnohým pripomína
práve túto svetoznámu anglickú pravekú stavbu.

Kamene z Holíčskej svätyne
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Holíčska svätyňa bola tvorená deviatimi stavbami, ktoré boli umiestené na
plochách zahĺbených pod úroveň terénu a boli obklopené hlbokými
kruhovými priekopami, pričom komplex deviatich svätýň bol obohnaný
jednou spoločnou kruhovou priekopou. Kamene v lapidáriu v počte 21 o
rozmeroch do výšky 6,8m pochádzajú z jednej z týchto deviatich svätýň. V
nej boli zoradené vo dvoch kruhoch, v ich strede bol najväčší kameň, v
súčasnosti ústredný kameň v lapidáriu. Väčší kruh s 12 kameňmi mal
priemer 23 metrov. V menšom kruhu sa nachádzalo 8 kameňov. Časť
kameňov bola dekorovaná obrazmi nástrojov a mytologickými scénami.[1]

Kamene z Holíčskej svätyne
Praveké svätyne boli pôvodne často tvorené len priekopami a násypmi,
ktorých účelom bolo oddeliť posvätné miesto od ostatného sveta. V západnej
Európe sa tamojšie kultové miesta ohraničené kruhovými valmi a
priekopami premenili na kultové miesta megalitického typu, teda na objekty
doplnené veľkými kameňmi, často dopravenými z veľkej vzdialenosti. V
strednej a východnej Európe je doteraz známy len jediný prípad takejto
stavby a to v Holíči. Súbor kameňov z Holíčskej pravekej svätyne je navyše
cenný tým, že na jeho jednotlivých kameňoch sa nachádzajú, žiaľ, dnes už z
veľkej časti, z dôvodu nedostatočnej ochrany objektu, zničené kresby a
plastiky, ktoré predstavujú rôzne nástroje, zvieratá a postavy ľudskej
podoby. Tieto kresby a plastiky sú mimoriadne cenným kultúrnym
dedičstvom a zdrojom poznatkov k pravekej mytológii. Doposiaľ boli
skúmané najmä ich objaviteľom, ktorý o nich napísal niekoľko kníh.[2][3] O
Holíčskej svätyni písalo viacero ďalších autorov v rôznych knižných
publikáciách.[4][5][6][7]
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Kamene z Holíčskej svätyne
V máji roku 2004 lokalitu navštívil na pozvanie ministerstva zahraničných
vecí SR a Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku významný francúzsky
špecialista na prehistóriu a megalitické pamiatky Charles-Tanguy Le Roux,
ktorý potvrdil pravosť a správnosť zaradenia Holíčskej svätyne do okruhu
stavieb megalitického typu. Charles-Tanguy Le Roux, vyštudoval
archeológiu, je autorom mnohých výskumov a publikácii na tému
megalitickej kultúry, najmä v neolite a poradcom pre ministerstvo kultúry v
rámci pamiatok Carnacu a jeho okolia. Pozitívne sa k objavu svätyne
vyjadrili viacerí skúsení slovenskí archeológovia, prof. Tatiana Štefanovičová
v roku 2004 spolu so vtedajším veľvyslancom Francúzskej republiky na
Slovensku pokrstila knihu PhDr. R. Iršu o Holíčskej svätyni „Kamene
pradávneho času“.
Vek celého komplexu svätýň sa odhaduje na cca 5 500 rokov. Kresby na
kameňoch sú podľa prof. Le Rouxa z Francúzskej akadémie vied datované
najneskôr do doby železnej, pričom samotná kamenná kultová stavba je
oveľa staršia.[8]
Lapidárium je na terajšom mieste voľne prístupné a navštevované stovkami
návštevníkov zo zahraničia a veľkým počtom domácich turistov.

Kúpele Smrdáky
Smrdáky sú malé kúpeľné stredisko uprostred západoslovenského vidieka,
ktoré sú vďaka minerálnej vode s výnimočne vysokým obsahom sírovodíka
často označované za „slovenské Mŕtve more“. Aj preto je obec už viac než 400
rokov vyhľadávaným miestom na liečbu kožných ochorení. Okrem toho je aj
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miestom historického významu, keďže počas napoleonských vojen a prvej
svetovej vojny sa tu liečili vojaci z celého Rakúsko-Uhorska.

Mohyla Milana Rastislava Štefánika
(Bradlo)
Mohyla
Milana
Rastislava
Štefánika sa
nachádza
na
vrchu Bradlo v Myjavskej
pahorkatine.
Mohyla
sa
nachádza
na
vrchu Bradlo dominujúcom kraji svojou nadmorskou výškou 543 metrov,
nad cestou medzi mestom Brezová pod Bradlom a Košariskami. Je v
katastrálnom území mesta Brezová pod Bradlom.
Generál Štefánik tragicky zahynul 4. mája 1919 pri návrate do vlasti
neďaleko Ivanky pri Dunaji. O týždeň neskôr ho pochovali spolu s jeho
talianskou posádkou nad jeho rodnými Košariskami na Bradle. O päť rokov
po jeho smrti bol položený základný kameň pamätníka navrhnutého
architektom Dušanom Jurkovičom. Na vybudovanie pamätníka bola
vyhlásená národná zbierka, v ktorej sa vyzbieralo dva milióny korún. Mohylu
slávnostne odhalili 23. septembra 1928. Za národnú kultúrnu pamiatku
bola
vyhlásená
v
roku 1968.
V
roku 2009 bola
zapísaná
do
zoznamu Európskeho dedičstva.
Charakteristická
bielo
sa
skvúca
terasovitá
stavba
so
štyrmi obeliskmi predstavuje typickú čistotu architektonického prejavu
Dušana Jurkoviča v zosúladení s okolitou krajinou. Celá stavba je postavená
z travertínových blokov. Po čelných a bočných schodiskách sa dá vykráčať až
k hrobu velikána slovenských dejín. Na tumbe (vlastnom náhrobku) sú
umiestnené štyri dosky s nápismi, ktoré v poradí juh-východ-sever-západ
znejú:[3]
1. Čs. minister a generál dr. Milan R. Štefánik 21. júla 1880 4. mája
1919
2. Zahynul pádom lietadla dňa 4. mája 1919 pri Bratislave
3. S ním kráľ. taliansky serg. U. Merlino a sol. G. Aggiunti
4. Veľkému synovi oslobodený národ československý
Celá mohyla bola reštaurovaná v rokoch 1988–96, dovtedy chátrajúca
národná kultúrna pamiatka. Tumba bola v týchto rokoch už tak napadnutá
zlými poveternostnými vplyvmi, že pôvodné vavrínové vence museli byť
nahradené vernými kópiami vysekanými do talianskeho mramoru. Pôvodný
travertínový lom bol už na Slovensku uzatvorený. Takisto boli rozobraté
dlažby a znovu položené na sanované podložie s drenážami. Celé okolie diela
bolo čiastočne odhalené do okolitého priestoru výrubom niekoľkých tzv.
náletových drevín, ktoré za posledných skoro 30 rokov zakrývali pohľad na
mohylu. Z pomníka je krásny výhľad do kraja okolitých kopaníc.
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Z mesta Brezová pod Bradlom vedie označená asfaltová cesta takmer až k
pamätníku, kde je záchytné parkovisko. Turistický chodník z mesta má
červenú farbu (Štefánikova magistrála) so zelenou odbočkou na bradlo. Z
Košarísk žltou, potom zelenou turistickou značkou.

Čachtice
Čachtice sú obec na Slovensku v okrese Nové Mesto nad Váhom.
Čachtice sa nachádzajú na styku Malých Karpát a Podunajskej nížiny asi
7 km južne od Nového Mesta nad Váhom v nadmorskej výške 203 metrov. Za
obcou
smerom
na Višňové vedie
malebná
cesta
dolinou
nad
potokom Jablonka. Súbežne s cestou vedie jednokoľajná železnica. V
katastrálnom území obce sa nachádza časť NPR Čachtický hradný vrch.
Osídlenie Čachtíc v praveku dokazuje množstvo archeologických nálezov
od neolitu až po slovanské sídlisko z 8. až 9. storočia. Písomné pramene ju
uvádzajú v roku 1263 vo forme "Chekche", 1276 – "Chechte", 1299 –
"Chechte", 1505 – "Csejthe".
Pôvodne patrila Nitrianskemu hradu, neskôr panstvu Čachtického
hradu postaveného v prvej polovici 13. storočia. V roku 1392 dostali výsadu
zemepanského mestečka s erbom svätého Ladislava. Turci ich spustošili v
roku 1599.
Obyvatelia
sa
pôvodne
zaoberali roľníctvom, vinohradníctvom a remeslami,
ktoré
rozvinuli
najmä habánski usadlíci zo 17. storočia. Roku 1847 sa tu uskutočnilo
výročné
zhromaždenie Tatrína,
ktorého
členovia
sa
dohodli
na
spisovnej slovenčine podľa Štúrovej koncepcie.

Skalica (mesto)
Skalica (maď. Szakolca, Szakolcza, nem. Skalitz, lat. Sakolcium) je okresné
mesto ležiace v Trnavskom kraji. Je to slobodné kráľovské mesto.
Mesto sa nachádza na západe Slovenska v Trnavskom kraji. Na západe
susedí s moravským mestom Hodonín (12 km), na juhozápade s
mestom Holíč (6 km), Senica je
23 km juhovýchodne
a Myjava 36 km východne. Na severe a západe je mesto ohraničené hranicou
s Českom.
Neďaleko Skalice na západe tečie rieka Morava a na juhozápade sa
nachádzajú chovné rybníky.
Na severovýchode začínajú Biele Karpaty a kopaničiarsky región.
Slovenské Pomoravie, ktoré sa geomorfologicky delí na Záhorskú nížinu a
Dolnomoravský úval, malo už v najstaršom vývoji ľudskej spoločnosti
významné postavenie. Predovšetkým rieka Morava bola v praveku dôležitou
tepnou hospodárskeho života nielen na tomto území, ale aj v širokej oblasti.
Pozdĺž nej, ako pozdĺž potokov riek vôbec, prechádzali a prichádzali v
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praveku rôzne kultúrne skupiny. Územie popri Morave sa tak stalo dôležitou
komunikačnou osou, sprostredkujúcou spojenie medzi severnou a
južnou Európou. Táto diaľková cesta, známa ako Jantárová cesta, tvorila
kultúrny most medzi Jadranom a Pobaltím, a najmä od doby bronzovej pri
široko rozvetvenom pravekom obchode mala v strednej Európe veľký
význam.
Na území Slovenska viedla Jantárová cesta po nezaplavenom brehu Moravy.
Rieka Morava, aj priaznivé geomorfologické podmienky a dostatok
úrodnej pôdy boli dôležité pri osídlení tohto územia v praveku. Prví
obyvatelia si budovali osady na dunových vyvýšeninách pri koryte a
ramenách rieky Moravy, pri jej vhodných brodoch, alebo aj v
dolinách malokarpatských potokov.
Od 13. storočia
Historické obdobie Skalice sa začína na začiatku 13. storočia. Prvá
spoľahlivá písomná zmienka o Skalici je až z roku 1217. Je to listina
uhorského kráľa Ondreja II., ktorý daroval skalické územie dvom synom
nitrianskeho župana Tomáša. Po smrti grófa Tomáša jeho synovia Sebus a
Alexander začali toto územie zaľudňovať početným obyvateľstvom. Koncom
13. storočia, počas vojen, ktoré sa rozpútali po smrti kráľa Belu IV. (1270)
bolo územie znovu spustošené. Niekedy v tomto období bola vybudovaná
najstaršia stavba v meste – rotunda sv. Juraja.
Ľudovít I. dal povýšil skalickú osadu na slobodné kráľovské mesto 6.
októbra 1372 v Trnave a dal ju opevniť murovanými hradbami. Zvyšky tohto
obranného múru stoja miestami dodnes. Po smrti Ľudovíta I., územie skalice
roku 1385 Žigmund založil moravským markgrófom Joštovi a Prokopovi.
Žigmund by naďalej podporoval Skalicu aj naďalej a po vyplatení záložného
kraja, mal neustále problémy s peniazmi a tak ju dal opäť založiť. Ako
odmenu ju dostal Štibor zo Štiboríc, ktorý bol známy ako Ctibor z Beckova.
Pred svojou smrťou (1414) založil v meste starobinec.
V období husitských vojen význam Skalice vzrástol najmä zo strategického
hľadiska. Husitskí kňazi vybudovali pri Strážnici na ostrove rieky Moravy
opevnený tábor, z ktorého robili výpady po okolí, kým ho
roku 1421 nezlikvidovalo Žigmundovo vojsko, ktoré často tiahlo cez Skalicu,
kde sa často i Žigmund zastavil. V roku 1432 sa husitské posádky zmocnili
Skalice, po ich odchode sa Skalica opäť stala vyľudnená.[6]
V roku 1446 sa stal uhorským regentom Ján Huňady. Začalo sa krátke
obdobie, trvajúce pár desaťročí, v ktorom sa prejavila veľká budovateľská
činnosť. V meste bola posádka kráľovského mesta, ktorá neprekážala
budovaniu Skalice. V tomto období sa dokončievala stavba farského chrámu
a bodoval sa nový františkánsky kláštor a kostol.
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Od roku 1470 po rok 1660

Románska rotunda sv. Juraja

Mestské hradby
V tomto období sa odohralo veľa významných udalostí, z ktorých mnohé mali
pre mesto negatívne dopady. V meste bolo v tomto období asi 600 domov.
Ako to kedysi bývalo, domy boli drevené a mali slamené strechy. Preto sa
často vyskytovali požiare, ktoré ničili mesto a jeho budovy.
Boli časté malé požiare. Z veľkých zdokumentovaných požiarov urobili
najväčšiu škodu požiare v rokoch: 1559 – za rok boli v meste 4 požiare, ktoré
úplne zničili mesto, 1583 – zhorelo 26 domov na Predmestí (práve tu
najčastejšie vznikali požiare), 1592 – zhorel Farský kostol a 161
domov, 1601 – zhorelo 176 domov, 1615 – zhorelo 62 domov, 10.
septembra 1620 – zhorel Farský kostol a 154 domov, 1629 – zhorel farský
úrad aj s archívom, 1631 – zhorela radnica, 110 domov a Rotunda, 10.
mája 1639 – zhorel Farský kostol a 296 domov – teda skoro celé mesto.
Morové epidémie boli v rokoch 1535 a 1581. Od augusta 1645 do
januára 1646 v Skalici opätovne vyčíňal mor.
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V tomto období nastal výrazný rozvoj obchodu remesiel. Jedným z
najvýznamnejších remesiel bolo vinohradníctvo. To malo v Skalici tradíciu
pravdepodobne od začiatku 15. storočia, ale s veľkým vysádzaním a
pestovaním viniča sa začalo v 15. – 16. storočí. V tejto dobe malo mesto svoj
vlastný výčap na radnici, kde sa predávalo mestské víno. Vínom sa občas
platilo aj zamestnancom mesta. O význame a úcte k vinohradníctvu svedčí aj
to, že za krádež hrozna bol trest smrti, ktorý bol v roku 1616 pozmenený na
pokutu 25 zlatých a v roku 1629 na pokutu 100 zlatých. Vinohradníci boli
združení v Bratstve sv. Urbana, ktoré bolo založené na spôsob
remeselníckeho cechu.
V Skalici bola taktiež významná výroba súkna – vyrábalo sa tu jedno z
najkvalitnejších súkien v Uhorsku, ktoré bolo vyhľadávané najmä vyššími
vrstvami obyvateľstva. V 17. storočí bolo v Skalici zaregistrovaných veľa
cechov. Z tých najbohatších a najvýznamnejších uvádzam cechy murárov a
kamenárov, súkenníkov, vinárov, čižmárov, kováčov, mäsiarov, mydlárov,
kožušníkov, krajčírov, gombičkárov, remenárov, debnárov a ševcov
(obuvníkov). Najbohatším cechom bol mäsiarsky cech.
Aj v tomto období pokračoval výrazný rozvoj obchodu. Neďaleko mesta
prechádzala Česká cesta, ktorej význam za vlády Vladislava II. (1490 – 1516)
narástol až do takých rozmerov, že v roku 1498 chcelo vedenie mesta
vybudovať veľký sklad pre obchodníkov, ktorí prechádzali týmto smerom. Na
toto však potrebovali povolenie od kráľa, ktorý však nevedel zaujať
jednoznačné stanovisko. A tak sa nakoniec myšlienka skladu v Skalici
nezrealizovala a sklad bol vybudovaný v Trnave.
V roku 1645 Skalica uzavrela obchodnú zmluvu s banskými mestami o
ochrane svojho súkenníctva. Zo zmluvy vyplývalo, že zahraniční obchodníci
nesmeli predávať súkno a plátno v malom, ale len vo veľkom a svoj tovar
mohli skladovať len na miestach, ktoré im určil senát. Týmto sa podporil
predaj a vývoz skalického (resp. uhorského) súkna a zamedzilo sa
konkurenčnému
predaju.
3.
septembra
1645
Skalicu
navštívil
kráľ Ferdinand III. a v roku 1646 daroval pre Farský kostol nový organ ako
odmenu za veľkú pohostinnosť pri jeho minuloročnej návšteve Skalice.
V roku 1659 do Skalice prišla rehoľa jezuitov, ktorá mala v neskoršom
období pre mesto veľký prínos. Najprv boli jej mnísi ubytovaní na radnici,
neskôr si kúpili dva domy na Námestí a od mesta získali v roku 1671 do
prenájmu kostol na Potočnej ulici (zhabaný evanjelikom). Tento využívali až
do roku 1697, kedy už boli práce na ich novom komplexe na námestí v
plnom prúde. V roku 1660 začali s výstavbou svojho kolégia (gymnázia), kde
vyučovali. V roku 1619 pražský organár Tobiáš Hanzel postavil vo Farskom
kostole nový organ, ktorý však pri spomínanom požiari v roku 1620 zhorel.
V roku 1434 Skalicu získala do zálohy rodina Zápoľských, ktorá ju vlastnila
až do roku 1526. Už v roku 1527 bol kráľ Ferdinand I. nútený založiť Skalicu
strážnickým pánom zo Žerotína. Po nezhodách s vedením mesta, krádežiach
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dobytka, zatváraní ľudí a podobných problémoch podalo mesto v
roku 1568 sťažnosť
na
kráľovský
fiškálny
súd,
ktorý 17.
novembra 1568 rozhodol o odobraní Skalice rodine Žerotínskych. Títo museli
nadôvažok zaplatiť všetky spôsobené škody a samozrejme im ani neboli
vrátené peniaze, za ktoré vlastne toto územie získali. Od tejto doby už nebola
Skalica zakladaná.
Počas tureckých vojen sa predsunuté turecké vojenské oddiely dostali až
na Moravu, kde v roku 1529 vyplienili mesto Strážnice. Je teda dosť možné,
že oddiely prešli aj okolo Skalice, ale jej hradby ich odradili od pokusov o
lúpenie.
V tomto období sa používalo útrpné právo. Skalica mala svojho
úradného kata, ktorý v meste vykonával tresty a mesto ho požičiavalo aj
ďalším zemepánom. V Skalici taktiež stála aj šibenica, o ktorej sa tradovalo,
že je „Enem pro nás a pro naše deti“. Teda použiť ju (odvisnúť) mohli len
odsúdení v meste Skalica a Skaličania a nie odsúdení v iných mestách.
Skalica mala často ťažkosti so svojimi susedmi. Najčastejšie to boli spory
so Strážnicou (hlavne v roku 1575) a 20 ročný spor o hranice chotára s
holíčskym panstvom.
Toto obdobie bolo však aj obdobím, kedy sa veľa stavalo. Bolo to potrebné,
pretože mesto bolo po požiaroch veľmi zdecimované. V rokoch 1645 –
1650 bol postavený Evanjelický kostol na Potočnej ulici. Evanjelickokatolícke spory však vyústili až to takých rozmerov, že bol evanjelikom kostol
odobraný a mesto v ňom potom ubytovalo nové rehole, ktoré prišli do mesta.
V roku 1535 dostala Skalica od kráľa Ferdinanda I. povolenie organizovať
ďalšie 2 výročné trhy a od kráľa Rudolfa II. v roku 1603 povolenie na ďalšie
3 výročné trhy. V roku 1569 bola založená obec Mokrý Háj ako poddanská
obec Skalice. To len svedčí o tom, že Skalica mala veľký vplyv aj na svoje
okolie.
Skalica kvôli svojej strategickej polohe bývala často obsadzovaná rôznymi
vojskami. V apríli 1605 okolo mesta prechádzalo povstalecké vojsko Štefana
Bočkaja. Mesto z obavy pred plienením polí a drancovaním okolia vpustilo
vojakov do mesta. Títo potom odtiaľto podnikali lúpežné výpravy na Moravu.
Moravania sa však za plienenie kruto pomstili. Keď povstalci odišli z mesta,
moravské vojsko prišlo 29. júna 1605 a urobilo najčernejší deň v histórii
mesta. Mesto bolo dobyté a vydrancované spomínaným vojskom. Jeho vojaci
z mesta ukradli takmer všetko, čo sa dalo odniesť. Obyvatelia sa rozutekali
po okolí a mesto zostalo pár dní úplne prázdne. Nadôvažok ešte vypukol
požiar, pri ktorom zhorela polovica mesta.
V roku 1650 bolo mesto obsadené prechádzajúcim švédskym vojskom, ktoré
sa vracalo domov z Tridsaťročnej vojny.
Dňa 13. mája 1462 kráľ Matej Korvín potvrdil Skalici darovanie rybníka a
dovolil obyvateľom si vedľa neho vybudovať ďalší, čo im 6. apríla 1464 znova
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potvrdil a 21. mája im potvrdil i mestské výsady. Po roku 1526 sa v meste
začali usadzovať zemania, ktorí mali veľké problémy s mešťanmi. Osobitnú
skupinu medzi obyvateľstvom tvorili Židia, ktorí do mesta prichádzali a
obchodovali tu.
Významnou súčasťou koloritu mesta je tradičné vinohradníctvo, ktoré tu
zapustilo korene pravdepodobne v druhej polovici 15. storočia. Na
vinárskych
mapách
nielen
Slovenska
si
Skalica
najmä
prostredníctvom frankovky vyhradila významné miesto
V roku 1535 nastal v Skalici mor. Františkánske záznamy hovoria, že v
kláštore na mor zomreli, okrem jedného farára všetci rehoľníci a kláštor bol
prázdny po 30 rokov. V meste boli aj 4 veľké požiare a v roku 1559 vyhorela
takmer celá Skalica.
Od roku 1568 sa začala nová doba v dejinách mesta, ktoré už potom ostalo
natrvalo slobodným kráľovským mestom.
Pre Skalicu obdobie baroka, osvietenstva a konca feudalizmu (1711 – 1848)
bolo obdobím rastu a prosperity, keď sa v meste začala opäť veľká výstavba.
Začiatkom 18. storočia postavili pod vinohradmi kaplnku sv. Františka
Xaverského, radnicu, kostol a kláštor jezuitov so školami, kláštory a
kostoly karmelitánov a pavlínov a prestavali aj kláštor františkánov. Skalica
vzrástla aj na počte obyvateľov, keď sa počet obyvateľov takmer zdvojnásobil.
Od 1660 po rok 1918

Námestie slobody s kostolom sv. Michala
V roku 1660 sa v Skalici usadili jezuiti, ktorí tu koncom 17. storočia zriadili
aj kláštornú lekáreň a v roku 1662 založili gymnázium. V roku 1710 v meste
opäť vyčíňal mor a v roku 1728 bol v meste veľký požiar. O rok neskôr 5.
novembra 1729 zhorel františkánsky kostol, fara, kostol, kláštor… Menší
požiar bol v roku 1739, keď v meste vypukol mor. Vo veľkom požiari 21.
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januára 1739 okrem 29 domov pod obranným múrom zhorelo celé mesto,
vyhoreli aj školy, fara, pivovar, kostol pavlínov a kasáreň.
Búrlivé roky 1848 a 1849 rozvírili hladinu verejného života aj v Skalici. V
tomto období rybníky už nejestvovali a ani pivovar už mesto nemalo. V
roku 1867 postavilo mesto nový kamenný most (Zelený) pri Hornej bráne. na
rekreačné ciele postavili budovy v blízkom Hájiku a pri ceste k nemu vysadili
stromoradie líp.
Na začiatku 20. storočia sa prestaval mestský hostinec na mestský hotel. V
roku 1908 sa v meste postavil chudobinec. Od roku 1889 bola v Skalici
aj železničná stanica. Okrem mestským úradov od roku 1871 býval v Skalici
kráľovský okresný súd.
Od prevratu 1918 po rok 1989
Skalica sa zapísala do celonárodných dejín v druhej polovici 19. storočia a
začiatkom 20. storočia, keď sa stala pôdou pre organizovanie národnooslobodzovacieho
boja
proti maďarizácií a
spolu
s Ružomberkom a Martinom sa
stala
intelektuálnym
centrom
tohto
snaženia, ktoré sa v pamätnom roku 1918 skončilo rozpadnutím rakúskouhorského systému a vytvorením ČSR. V tomto roku tu mala na krátky čas
sídlo Dočasná vláda pre Slovensko.
Onedlho bol vytvorený skalický okres, ktorý zahŕňal 25 obcí.
Po skončení 2. svetovej vojny, v rodiacej sa novej spoločensko-politickej
situácií, sa Skalica snažila využiť postavenie okresného mesta pre rozvoj
priemyslu a infraštruktúry. Bolo založených či zmodernizovaných niekoľko
závodov, postavené školské a predškolské zariadenia, sídliska, športoviská.
Napriek ráznemu trendu dôslednej urbanizácie sa až na niekoľko zásahov
mestu podarilo zachovať vzhľad historického jadra a uchovať pre budúcnosť
vzácne množstvo historických pamiatok.
V roku 1960 sa okres Skalica stal súčasťou okresu Senica.
Po roku 1989
Po roku 1989 sa i Skalica začala rozvíjať v duchu nového spoločenskopolitického zriadenia. Postupne tu bolo vytvorených niekoľko stoviek
súkromných podnikateľských aktivít, založené nové inštitúcie a úrady. Po
oddelení samosprávnych orgánov od štátnych sa vytvoril nový orgán –
mestský úrad. V roku 1991 sa Skalica stala sídlom obvodu a od
roku 1996 okresu Skalica pre 21 miest a obcí severozápadného cípu
Slovenska. Od roku 2004 sa okresy ako územné celky pre účely štátnej
správy zrušili a okresy tak plnia iba formálnu funkciu na odlíšenie regiónov.
V roku 1993 bol zriadený hraničný priechod s Českom, ktorý v súčasnosti
plní len formálnu funkciu, keďže prechod štátnej hranice v rámci
schengenského priestoru je za normálnych okolností umožnený kdekoľvek.
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Čachtický hrad
Čachtický hrad (-normovaný názov)[1] alebo (hrad) Čachtice je dnes
zrúcanina hradu na vápencovo-dolomitickom vrchu (375 m n. m.)
v Čachtickom krase, Malých Karpatoch medzi obcami Čachtice a Višňové.
Čachtický hrad vznikol v prvej polovici 13. storočia. Patril medzi prvé hrady,
ktoré zabezpečovali západnú hranicu Uhorska, najmä v 13. storočí, keď ho
spravoval hradný kráľovský kastelán. V roku 1273 ho napadol a silno
poškodil český kráľ Přemysl Otakar II. Medzi prvými pánmi hradu boli Peter
a Pongrác z rodu Hunt-Poznanovcov, načas patril aj Matúšovi Čákovi
Trenčianskemu. V roku 1392 prešiel do majetku Stibora zo Stiboríc, ktorý
vlastnil
20
hradov
na Považí.
V
roku 1467 väznili
na
hrade husitského veliteľa Jána Švehlu.
Hrad mal predovšetkým chrániť hranice Uhorska, preto bol budovaný ako
mohutná pevnosť. Nikdy sa nestal prepychovým sídlom. Bývanie na hrade
bolo nepohodlné. Jedinou aspoň trochu zdobenou časťou na hrade
bola kaplnka.
Od roku 1569 boli vlastníkmi hradu spolu s prislúchajúcim kaštieľom v
Častkovciach Nádasdyovci, ktorí ho do držby získali svadbou Františká
Nádašdyho s Alžbetou Bátoriovou. V roku 1708 dobyli hrad vojská František
II. Rákoci a odvtedy začal pustnúť, aj keď začas slúžil ako väzenie.

Súčasný stav
Zrúcaniny Čachtického hradu tvoria dodnes dobre identifikovateľné budovy,
postupne sa dvíhajúce na hornom, strednom a dolnom hrade. Opevnenia si
zachovali zvyšky štítkových renesančných atík, na hornom hrade sú
fragmenty pôvodných omietok s maľbami. Na starších fotografiách môžete
hrad vidieť s vežou, v súčasnosti stojí bohužiaľ už iba jeden jej múr. Z hradu
je nádherný výhľad na okolité svahy Malých Karpát, kopanice Myjavskej
pahorkatiny a Považský Inovec.
Exteriér
Na najvyššom mieste hradného brala postavili palác s hranolovou a
podkovovitou vežou, v ktorej bola umiestnená aj kaplnka. Okolo horného
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nádvoria vznikali postupne v 14. storočí ďalšie budovy, zatiaľ čo veľké
nádvorie stredného hradu iba na okraji lemovali hospodárske budovy. Z čias
stiborovských úprav pochádza ďalší palác a kaplnka. Dolné nádvorie, ktoré
slúžilo najmä obrane, bolo prístupné z horného hrebeňa ponad priekopu
vysekanú v skale. Medzi dolným dvorom a renesančným nádvorím bol v
druhej polovici 16. storočia dlhý spojovací tunel. V prvej polovici 16.
storočia vznikol pod hradom kaštieľ, nazývaný aj hradný kaštieľ. V
roku 1772 vyhorel, v literatúre sa uvádza ako ruina alebo archeologická
lokalita.

Branč (hrad)
Branč (-normovaný názov)[1] alebo Brančský hrad sú zrúcaniny hradu, ktoré
sa nachádzajú v Myjavskej pahorkatine na homoľovom kopci vo výške
475 m n. m., priamo nad miestnou časťou obce Podbranč, Podzámkom.
Pohraničný hrad strážiaci cesty cez Malé Karpaty na Moravu. Hrad Branč dal
postaviť magister Aba[2] z Hlohovca v rokoch 1251 – 1261. Najstaršia
písomná zmienka je z roku 1317. Hrad sa rozkladá na ploche približne
7 500 m² vo výške 473 m n. m. Je rozdelený na dve časti: dolný hrad a
stredný hrad. Stredný hrad je od dolného výrazne oddelený suchou
priekopou, ktorá je už miestami zasypaná suťou z hradieb stredného hradu.
Stredný hrad sa funkčne delí na dve časti: severné nádvorie stredného hradu
a obytná palácová časť. Bolo tu 40 izieb. Na západnom nádvorí dolného
hradu (pri pomníku) bola studňa, dnes však po nej nie sú žiadne stopy,
pretože je zasypaná.
Na hrade sa vystriedalo asi 40 majiteľov. Medzi najznámejších patria: Matúš
Čák Trenčiansky, uhorský kráľ Karol Róbert, Matej Korvín, český kráľ Ján
Luxemburský, Žigmund Luxemburský, Stibor zo Stiboríc. So Žigmundom
Luxemburským sa spája rozsiahla prestavba hradu. Výsledkom bol typicky
gotický skalný hrad. Posledným vlastníkom bol František Ňári. Ten sa po
konvertovaní na katolícku vieru okamžite angažoval pri prenasledovaní
príslušníkov iného vierovyznania. Najmä jeho zásluhou boli na hrade väznení
kalvínski a evanjelickí kňazi, ktorí zomreli v jamách (väzenie po obvode
múru) a majú na hrade pomník. V roku 1752 vlastnil hrad tzv. brančský
kosesorát. Po vybudovaní kaštieľa v Sobotišti zostal hrad opustený, chvíľu
na ňom zostal kastelán. Keďže bol hrad opustený, ľahko ho napadli a vypálili
Turci.

