Bílé Karpaty
(20. 5. 2018)
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo!
Včera jsem absolvoval příjemný výlet. Připravili jej turisté z Doubravníka. Hlavní
organizátorkou byla Hana Ondroušková, duše doubravnických turistů. Cílem výletu byly Bílé
Karpaty, pohoří na hranicích se Slovenskem. Byl to výlet pohodový, měl přiměřenou
vzdálenost, bylo příjemné počasí, absolvovali jsme stoupání i klesání, vystoupili jsme na
jednu rozhlednu.
Této oblasti se říká kopaničářská, též na kopanicích – když chtěli kdysi lidé postavit
dům a obdělávat půdu, museli kus původní krajiny kopat motykou. Nepřehlédneme zdejší
rozsáhlé louky s často zajímavou květenou a osamocenými stromy. Typická je i řídká
zástavba, často původní stavby se zachovalou architekturou. Jsou zde i lesy. Ty jsou převážně
bukové, roste zde ale rovněž smrk, habr, borovice, modřín, dub. Od roku 1980 je pohoří
chráněnou krajinnou oblastí.
Nejvyšším bodem Bílých Karpat je Velká Javořina (Velká Javorina) 970 m n. m. Tam
jsme ovšem včera nešli, byli jsme na jiném vrcholu. Tím byl Velký Lopeník (911 m n. m.).
Na vrcholu je rozhledna z roku 2005, symbol česko-slovenského přátelství. Je 22 m vysoká, k
rozhledové plošině je 101 schodů.
Některá další zajímavá místa, kudy jsme procházeli:
Mikulčin vrch je křižovatkou turistických cest, včera pro většinu turistů výchozí místo.
Lopeník (obec) je typická kopaničářská obec s asi 250 obyvateli, na okraji obce je usedlost
s doškovou střechou, zvonice, kříže.
Pramen Březovské kyselky má chutnou příjemně osvěžující minerální vodu, je to místo, kam
chodíval i hudební skladatel Leoš Janáček.
Kopec Nová hora. Všude kolem nás byly rozsáhlé louky s tisíci bílými květy kopretin, v tom
modrofialové zvonky a další jarní, ale často už letní květiny. Z Nové hory byl pohled
k Velkému Lopeníku, Velké Javořině, Povážskému Inovci, v dalekém oparu jsme
tušili hřeben Malé Fatry.
Sklárna v Květné vznikla v roce 1794 (zakládal kníže Lichtenstein). V Květné proto, že zde
bylo hodně bukového dřeva pro sklářské pece. Sklárna měla svůj další vývoj – změny
majitelů, sortimentu, ale byla stále v provozu a s asi půlroční přestávkou v r. 2002 je
v provozu stále. Dnes se nápojové i dekorační sklo vyváží do 72 zemí světa.
Tolik tedy ohlédnutí za výletem s doubravnickými turisty. Doubravnický odbor KČT
nabízí i jiné akce, například 16. června pochod pro veřejnost Kolem Doubravníka pěšky i
s kolem.

