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Branč; Hate – Žalostiná - Kuželov 5.7.2017 

Další z vícedenních zájezdů začal na zřícenině hradu Branč v obci Podbranč v Myjavské 

pahorkatině. Ten byl nedávno zrekonstruován a zajištěn proti dalšímu rozpadu. My jsme 

se na hrad dostali zrovna v den svátku Cyrila 

a Metoděje a zrovna zde probíhaly k tomuto 

svátky bohoslužby.  

 

Dělová bašta hradu postavená v 16.století. 

Hrad Branč byl součástí ojedinělého systému 

pevností strážících západní hranici Uherska, 

který získal výstižné označení „středověká 

Maginotova linie“.  Díky poloze hradního 

vrchu měl hrad přímý kontakt s hrady Holíč, 

Ostrý Kameň, Korlátka, 

Plavecký  hrad a směrem na 

východ bylo za dobrého 

počasí vidět i hrad Temanín.  

Na začátku 18.století hrad 

ztratil svůj vojenský význam a 

začal pomalu chátrat. 
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Od hradu Branč nás autobus dovezl k části obce Chvojnica - Hate, kde začal náš dnešní 

výlet. Vystoupali jsme na vrch Žalostiná, což je nejvyšší bod Žalostinské vrchoviny. Je 

zde umístěna dřevěná vyhlídková věž s 20 schody otevřená v roce 2009. 

 

K vrchu Žalostiná se váže tato 

pověst:  

Nedaleko studně bydlela matka 

s dcerou. Když matka chystala 

oběd, poslala svou jedinou dceru 

ke studni pro vodu. Tam se však 

děvče střetlo se svým milým a 

dlouho se nevracelo domů. Matka 

v zlosti vyřkla kletbu: „Bodaj si 

tam skamenela, kde stojíš.“ V 

tom okamžiku se kletba vyplnila 

a její jediná dcera se proměnila 

na kámen. Matka se po čase  

vybrala svou dceru hledat, ale našla jen kamennou sochu. Od té doby chodí po kopci a 

naříká: „Oj, ja žalostná, prežalostná mati.“ Matčin nářek se dodnes nese kopcem, který 

dostal pojmenování podle jejího žalu – Žalostiná. 

Z vrchu Žalostiná jsme pokračovali přes vrch Tri kopce k rozcestí Bílá studna a dále na 

Kobylu.  
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Od Kobyly je pěkný výhled na NPR Čertoryje.  

Kousek za rozcestím Kobyla (Kobela) vedla odbočka ke 

studánce U hrabu. Doufali jsme, že se tady trochu 

osvěžíme, protože horko bylo opravdu velké, ale studánka 

byla vyschlá... škoda. Tak jsme pokračovali rychle dál 

k nějaké hospůdce, protože zásoby pití nám už pomalu 

docházely. 

Od studánky směrem ke Třem kamenům jsme procházeli 

„pralesem“ částí lesa, kde od roku 1986 (na jiné ceduli je 

uveden rok 1978, tak si vyberte) nebyly prováděny žádné 

zásahy a les byl ponechán přirozenému vývoji.  

Na chvíli jsme se zastavili u Tří kamenů. Tři kameny jsou 

historickým a legendárním místem tohoto kraje, které se 

nachází na rozhraní tří 

územních celků: Slovenska 

– Uhry, katastru Kuželova 

– panství Lichtensteinů a 

katastru Hrubé Vrbky – 

panství Mágnisů.  

Původní hraničníky zde 

umístěné jsou z roku 1736. 

Nejnovější kámen 

„náhradní“ věnovala rodina 
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Práškova, protože původní kámen byl odcizen před rokem 1990.  

Na počest zbojníků, kteří zde byli popraveni v 18 století, je zde umístěn dřevěný kříž. 

Na jejich počest zde byl také zbudován altánek s názvem „Zbojník“. 

Od tohoto rozcestí je již krásně vidět také Kuželovský mlýn, který je národní kulturní 

památkou. Je z roku 1842 a patří k typu zděných holandských mlýnů s otáčivou střechou. 

 

My jsme ale k mlýnu nedošli. Žízeň byla silnější než touha po zakoupení turistické známky 

a tak jsem se vydali polními cestami přímo do středu obce Kuželov, kde na nás čekalo 

velice příjemné posezení v místní restauraci U větrného mlýna (i když od něho byla teda 

pěkně daleko).  

Z Kuželova jsem se dovezli na chatu Arnika na naše momentální ubytování. Tady jsme se 

mohli každý den těšit na úchvatné západy slunce.  
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Chata Arnika – Velký Lopeník – Lopeník obec – 

chata Arnika 6.7.2017 

Druhý den ráno jsme se všichni vydali na rozhlednu na Velkém Lopeníku, což je druhá 

nejvyšší hora Bílých Karpat. Pro začátek cesty si každý vybral jinou trasu. Někdo šel 

k chatě Jana a napojil se na turistickou značku, někdo šel pěkně po značce a k chatě 

Jana se dostat oklikou a někdo sešel přímo pod chatou Arnika na cestičku, která obě 

trasy zkracovala a nakonec se všechny cestičky v  Lopenickém sedle sešly. Na rozhlednu 

jsme to odtud měli jenom 4 km. Nejprve sice do prudšího kopečku, ale potom vedla cesta 

příjemnou pozvolně stoupající cestičkou.   

Dřevěná rozhledna na kamenném podstavci byla 

zpřístupněna v roce 2005. Je to jedna 

z rozhleden, jejíž posláním je mimo jiné také 

utváření přátelství mezi obyvateli dvou států. 

V historii zde stálo již několik rozhleden. První 

zde stála již před druhou světovou válkou.  

Nynější rozhledna je počinem přeshraničního 

sdružení  obcí. Na letáčku u rozhledny je popsána 

také tato zajímavost. Díky drsnému horskému 

počasí se stav nové rozhledny zhoršoval. Za této 

situace se obec Lopeník rozhodla, že rozhlednu 
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nechá natřít volskou krví, která dřevěné 

části ochrání. Nátěr však nakonec proběhl 

pouze symbolicky (dne 28.9.2011 za účasti 

Tomia Okamury, viceprezidenta Asociace 

českých cestovních kanceláří a agentur), 

neboť se obci podařilo sehnat sponzora, 

který dodal nátěrovou barvu....Doufám, že 

sponzora seženou i tentokrát, protože 

rozhledna volá po novém nátěru zase. 

Hned u rozhledny je pomník z roku 1975. 

Ten je umístěn nad společným hrobem 22 

vojáků Rudé armády.  

 

Od rozhledny Lopeník jsme šli kousek zpět k rozcestí Pod Malým Lopeníkem a odtud se 

vydali po žluté turistické značce do Lopeníku – obce.  

A teď z jiného soudku. Já prostě 

miluju questing a když jsem 

zjistila, že jeden takový je i 

v Lopeníku, bylo jasné, že tenhle 

budeme muset absolvovat. Chtěla 

jsem na něj nalákat děti, ale 

bohužel, babička je silnější než 

nějaká hledačka a tak jsme se po 

indiciích vydali s chlopkem sami. 

Trasu jsme museli trochu upravit, 
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„poklad“ jsme hledali hned u třetí indicie, ale hlavní je, že jsme ho našli ;-). 

Od rozcestníku nás tedy značka vedla směrem k turistické chatě Lopeník. Cestou jsme 

se zastavili i na pastvině nad Lopeníkem. V dálce byla krásně vidět Velká Javořina a 

Jelenec s původními karpatskými bukovými lesy, vpravo pak také poslední dochovaný 

odlesněný vrchol – Lesná a obec Březová. 

 

 

Na loukách jsme míjeli velké 

množství motýlů, proto nebyl problém 

s pořízením pěkných fotek, které se 

mi jinde pořídit nedařilo.  

Na chvilku jsme se zastavili na 

turistické chatě Lopeník. Ta stojí na 

místě bývalé školy. V Lopeníku stály 

kdysi školy tři a říká se, že pokud se 

kantor znelíbil panu inspektorovi, šel 

učit do školy na Lopeník ;-) 
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V blízkosti turistické chaty je také památkově 

chráněný dům typický pro kopanice, který má ještě 

doškovou střechu. 

Pokračovali jsme po cestě dále a došli k jedné 

z mála dochovaných stodol: 

Jedna z mála stodol – a zatím stojí dál. 
Co bys řekl, že v nich hospodář ukládal? 
Třeba koňský potah, pluhy,  nářadí, mlátičku... 
Nahoře slámu a seno až k vršíčku. 
 

Ze značené turistické trasy jsme 

teď sešli, odbočili jsme do 

mírného kopce a došli ke stavení, 

které bývalo kdysi hospodou „U 

Židovni“  
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Pokračovali jsme dál kolem PP Gruň a pokračovali směrem 

k PP U zvonice. Mezitím jsme se zastavili u kulturní 

památky – zvoničky v Lopeníku, která byla ještě nedávno 

omítnutá - přiznané zdivo ji však sluší mnohem více. 

 

Přes pastviny jsme se 

probojovávali zpět 

k Lopenickému sedlu a odtud 

na chatu Arnika.  

Večer nás opět čekala 

vycházka na chatu Jana, kde 

jsme si užili koupání a 

nechyběly ani další 

z úchvatných výhledů 

z terasy chaty Arnika. 

 

 



Bílé Karpaty – 5.– 8. 7. 2017 
 

 

17 km 
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Starý Hrozenkov, Beckov, Haluzice, Haluzická 

tiesňava 7.7. 2017 

Další den jsme se rozdělili na dvě skupiny. První se chystala na dlouhou trasu z chaty na 

Vyškovec, Machnáč a měli 

končit v Brúsne a nebo v Liešne. 

My ostatní – co jsme si počkali 

na pozdější snídani, jsme měli 

přes Vyškovec dojít do Starého 

Hrozenkova. Během snídaně se 

ale přihnala bouřka, takže jsme 

změnili program a do Starého 

Hrozenkova jsme se dovezli 

autobusem. Úderná skupina sice 

uvažovala o tom, že se vrátí na 

chatu, ale nakonec se nedali 

zviklat počasím a i když trasu 

zkrátili, přece jenom 

pokračovali dál.  

My jsme se téměř na Vyškovec 

vyvezli autobusem a díky tomu 

jsme si omezené výhledy taky užili. Ve Starém Hrozenkově začalo opět pršet a tak jsme 

podnikli nájezd na tamní informační centrum, vybílili jsme ho od map a dalších 

propagačních materiálů a někteří z nás se chystali uvelebit do některé 

z Hrozenkovských restauračních zařízení. Mně to ale nedalo a i přes déšť jsme se vydala 

na krátkou procházku po trase naučné stezky Okolo Hrozenkova.    
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Starý Hrozenkov je centrem tzv. Moravských Kopanic. Jádro Moravských kopanic tvoří 

Starý Hrozenkov, Vyškovec, Žítková, Vápenice a Lopeník, menší část leží i na katastrech 

obcí Pitín, Bzová a Komňa. Život v této oblasti se s lidmi nemazlil. Skromná políčka na 

úbočích hor bylo možné obdělávat zpravidla jen tvrdou dřinou, kopáním motykou – odtud 

název KOPANICE. A když už jsme u těch názvů, tak název obce Starý Hrozenkov má 

připomínat hrozné události – barbarské činy nájezdníků, kteří starohrozenkovským 

průsmykem v minulosti opakovaně pronikali na Moravu. 

Naučná stezka mě dovedla až ke starohrozenkovskému lomu. Těžil se zde čedič a byla 

krásně poznat sloupcová odlučnost bazaltu, která vytváří šestihranné sloupce – kamenné 

vahany. 

Jelikož jsem ale měla málo času na návrat a blížil se odjezd autobusu. Moc jsem se zde 

nezdržovala a vydala se zpět. To jsem ještě nevěděla, že se ve Starém Hrozenkově 

zdržíme o něco déle. Mohla jsem si udělat menší okruh – tak snad příště.  
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Cesta zpět vedla kolem ovocného sadu a po dešti, když bylo ještě k tomu pod mrakem sad 

vypadal docela strašidelně.  

 

A na závěr ještě jedna kopanická moudrost: Najčjaž začac, potom už to pójdze! 

Ze Starého Hrozenkova jsme se vydali 

směrem na Slovensko. Cestou jsme postupně 

pobrali údernou jednotku a pokračovali do 

Beckova. 

V Beckově se naše pozornost zaměřila hlavně 

na zdejší hrad, rozkládající se na výrazném 

vápencovém bradle. Od roku 1963 je toto 

bradlo jako významný geomorfologický útvar 

vyhlášené za přírodní památku Slovenska. 

Vzniklo erozní činností, přičemž významnou 

roli sehrála erozní činnost řeky Váh.  
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Na Slovensku se nachází jen několik podobně vyvinutých morfologických útvarů. Díky 

nepřístupnosti a strategické 

poloze byli na podobných 

vyvýšeninách často ve středověku 

budovány hrady (Děvín, Strečno) 

Kamenný hrad na skalním bradle 

byl pravděpodobně postaven 

začátkem 13.století. Měl sloužit na 

obranu severozápadních hranic 

Uherského království. Jeho 

dobrou obranyschopnost prokázala 

skutečnost, že jako jeden z mála 

hradů odolal nájezdům tatarských 

a tureckých hord a získal tím 

přídomek nedobytný. Zničil ho až 

požár z roku 1729, který poničil 

interiér a střechy, a z hradu se 

staly ruiny. 

Hrad byl za Stibora ze Stiboríc 

rozdělený na dva samostatné celky 

– Horní hrad s nádvořím, 

ubytovacími a reprezentačními 

místnostmi pro panstvo a Dolní hrad s velkým 

nádvořím a hospodářskými budovami. 

Třípodlažní palác je umístěný na 

nejnepřístupnějším místě hradního bradla. 

Nacházely se v něm soukromé komnaty hradních 

pánů a rytířský sál osvětlený gotickými okny. 

Okna chránil naolejovaný pergamen nebo látka a 

dřevěné okenice. Později také sklo.   

Skutečným architektonickým skvostem je hradní 

kaple. Dal jí vybudovat Stibor jako součást 

přepychového palácového komplexu. Vstupní 

portál byl ukončen kamenným tympanonem 
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s erbem Stiborovců. Ten zde ovšem chybí a je umístěn v beckovském muzeu. Vzácností 

byla také gotická socha Madony, kterou dnes můžeme obdivovat na Moravě v obci 

Koryčany. 

V areálu hradu jsou 

umístěny také rekordní 

ručně vyráběné kovářské 

předměty, které se zapsaly 

do slovenské knihy rekordů. 

Mohli jsme zde vidět 

největší ručně vyrobenou 

sekeru, nejdelší ručně 

kovaný meč, největší 

kravský zvonec, největší 

ručně vykovaný klíč nebo 

růži.  

 

Na úpatí hradu se nachází 

židovský hřbitov. Je přístupovou cestou na hrad rozdělen na dvě části. Většina náhrobků 

pochází z let 1739-1845. Jsou zde především klasické barokní typy náhrobních desek, 

ale i klasicistní a novější v podobě mramorových stél. Od roku 1991 je hřbitov vedený 

jako slovenská kulturní památka. 
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Z Beckova jsme se autobusem převezli do blízkých Haluzic. Zde jsme nejprve navštívili 

ruinu 

opevněného 

románského 

kostelíka. Ten 

zde byl 

postaven kolem 

roku 1240. 

Kostelík sloužil 

svému účelu až 

do začátku 

19.století, po 

roce 1810 

v něm církev 

pro jeho 

špatný stav 

zakázala 

sloužit mše, 

kostelík zůstal 

opuštěný a začal chátrat. Jediná věc, která se z interiéru kostela zachovala, je sošky 

Madony, která je k vidění v Beckovském kostele. 

Kostelík stojí těsně nad strží Haluzické soutěsky, technického díla ze začátku 

20.století, kterou zde vytvořili především na ochranu pozemků obce Štvrtok a také 

samotné obce Haluzice. Haluzický potok svou erozivní činností vyhloubil strž, která se 



Bílé Karpaty – 5.– 8. 7. 2017 
 

postupně rozšiřovala. Materiál byl při 

přívalových deštích nesen níže, kde 

vytvářel suťové naplaveniny, které 

zanášely úrodné pozemky v obci 

Štvrtok. Zpětnou erozí ohrožovala i 

obec Haluzice. 

Vytvořila se proto soustava 8 zděných 

hrází a v dolní části dlážděné koryto 

odstupňované 17 kamennými stupni.  

Svahy se stabilizovaly vysazením 

mladých sazenic keřů a stromů a 

popínavých květin jako např. 

břečťanem nebo plaménkem, které 

nyní  vytvářejí velice tajemnou 

atmosféru celého místa.  

Po procházce Haluzickou soutěskou 

jsme se vydali zpět na chatu a 

chystali se na poslední den našeho 

putování po Bílých Karpatech. 
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Javořina rozcestí – Velká Javořina - Květná 

8.7. 2017 

Ráno jsme si sbalili všechny věci a vydali se na poslední výlet 

zájezdu. Autobus nás všechny vyhodil na rozcestí Javořina. 

Část šla na Velkou Javořinu, část se rozhodla jít směrem 

k rozhledně Obecnici. 

Cesta na Velkou Javořinu vedla nejprve asi 3 km po cestě.  My 

jsme se postupně opět propadali na konec pelotonu a v poklidu 

jsme si užívali pohodové nenáročné cesty. Asi kilometr od 

začátku trasy jsme si 

udělali kratičkou 

odbočku ke studánce 

Za lesem. Hned na 

druhé straně za 

cestou se nachází 

stejnojmenná 

přírodní památka 

chráněná především pro výskyt šafránu 

bělokvětého, který se v rámci Bílých Karpat 

vyskytuje pouze zde. 

 

Hned o kousek dále se nachází další přírodní 

památka zaměřující se na ochranu luk 

poškozených nadměrným hnojením. Nyní se zde 

příroda obnovuje a vrací se i chráněné druhy 

rostlin.  
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Cesta dále pokračovala ke Kamenné boudě, kde jsme sešli ze silnice a dále pokračovali 

lesní cestou.1 

Na místě kamenné 

boudy původně stála 

dřevěná bouda sloužící 

pro potřeby správců 

lesa, která ale byla 

pravidelně vypalována 

pytláky a zloději dříví. 

Dnešní podobu stavba 

získala v roce 1903, kdy 

byla postavena za 

použití místního 

lomového kamene 

(odtud její název) 

během 3 měsíců. 

Kamenná bouda měla sloužit pro potřeby personálu revíru 

Vápenky a Strání, ale i jako přístřeší pro majitele panství 

v případě potřeby při lovech. Trvale zde lidé žili jen 

výjimečně.  

Hned u Kamenné boudy se nachází také památný dub o 

obvodu kmene 366 cm a výšce 23 metrů.  

Lesní cesta od Kamenné boudy vytrvale stoupala. 2 km před 

vrcholem Velké Javořiny jsme si odpočinuli na rozcestí „U 

Bětina javoru“. Rozcestí, nebo spíše jen kilometrovník se nachází uprostřed lesů a 

můžeme odtud sejít pouze neznačenou cestou na nižší cyklostezku. Javor jsme tady 

žádný nenašli, ale k místu se váže jedna pověst:  

Ve Strání žila v minulém století odvážná dívka. Jmenovala se Běta. Jako pasačka 

vyháněla denně krávy na pastvu do lesa. Také ovce pásala, a to až v javořinských 

lesích. Za letních nocí v lesích nocovávala. Nabrala si jídla na celý týden a domů se 

vracela, až jí jídlo docházelo. Její nejobyčejnější stravou byl chléb se sýrem. Na 

pastvě jí nic nescházelo, jen pitná voda. A to se jí stalo osudným. Když jednou 

pojídala chléb se sýrem, uvízlo jí sousto ve vyschlém hrdle, a tak se zadusila. Po 

několika dnech ji našli na jejím nejmilejším místě u javoru, jemuž se dodnes říká 

Bětin javor. 
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Od Bětina javoru už to byl kousek na 

vrchol Javořiny, odkud se nám naskytly  

výhledy trochu zastřené oparem..... 

Velká Javořina je nejvyšší horou Bílých 

Karpat. Vrcholem prochází hranice České 

a Slovenské republiky. Vysílač na vrcholu 

měří 135 metrů.  

Vrchol Velké Javořiny je součástí NPR 

Javorina. Na tomto území byl vyhlášen 

prales, takže je zde vyloučen jakýkoliv 

zásah do lesního porostu. Porosty jsou cca 

200 let téměř bez zásahu a zásahy ani 

nevyžadují, pouze v 50.letech 20.století 

se provádělo odstraňování souší a vývratů.  

Pralesní rezervace zde byla vyhlášena již 

původními majiteli, pány z Lichtenštějnů, 

v roce 1907. 

 

Na vrcholu Velké Javořiny se nachází smilková louka, která vznikla vyklučením původního 

karpatského pralesa v období valašské kolonizace. 

Na začátku 90.let 20.století byla pohnojena 

minerálními hnojivy a to způsobilo vymizení všech 

ohrožených druhů rostlin. Od té doby již hnojena 

nebyla a v posledních letech je pravidelně kosena. 

Louka pomalu regeneruje o čemž svědčí návrat 

orchidejí. 
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Na doplnění sil a 

občerstvení jsme se 

stavili v Holubyho 

chatě. Interiér chaty 

byl moc krásný, nově 

zrekonstruovaný, to 

ovšem člověk nesměl 

zajít na záchod, který 

vás ihned vrátil 

minimálně o 20 let 

zpět ;-). Holubyho 

chata je pojmenovaná 

podle evangelického 

faráře Ľudovíta 

Holubyho, který se 

narodil v Lubině. Byl to 

uznávaný botanik, 

který detailně popsal rostlinstvo podjavořinského kraje.  

Od chaty už nás čekal 

sestup do Květné. 

Někteří šli přímo po 

zelené značce, někteří 

si trasu protáhli kolem 

bývalé vojenské věže na 

Jelenci. Potom je ale 

čekal opravdu krkolomný 

sestup. 

My jsme pokračovali po  

zelené značce nejprve 

Javořinským pralesem a 

poté po Těžkém vrchu až 

do Květné. V Květné v restauraci Na Huti – u skláren – jsem se občerstvili a počkali na 

třetí skupinu s autobusem, poslechli si „Jak dupou králíci“, nastoupili a jeli domů.  

Byl to krásný minizájezd a určitě se tady zase někdy ukážeme. 
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