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Zdroje: 
trasa, časy:  hiking.sk
                    
 
           Dátum: 14.10.2017 

(Tiesňové volanie: 

112

Prevýšenie:  1408 m
Dĺžka trasy: 19,1 km
Čas bez prestávok: 6:25 hod.

Prevýšenie:  1233 m
Dĺžka trasy: 15,6 km
Čas bez prestávok: 5:45 hod.

Prevýšenie: 620 m
Dĺžka trasy: 6,2 km
Čas bez prestávok: 2:15 hod.

Parametre trasy:

B

A

A-

Lokalita:  Biele Karpaty
                

Akcia:      Veľký Lopeník

Nová Bošáca 
Dejiny územia obce  súvisia s históriou obce Bošáca. Jej 
chotár sa tiahol od Váhu až k moravskej hranici. Oficiálne 
najstaršia zmienka o obci Bošáca pochádza z r. 1380.[42] 
Bošáca vtedy patrila do Beckovského panstva. V dobe 
prvých písomných zmienok o obci Bošáca však ešte 
nemožno hovoriť o osídlenej časti, z ktorej neskôr 
vznikne Nová Bošáca.
Už začiatkom 17. storočia nedokázala pôda na rovine 
uživiť rýchlo sa rozrastajúcu populáciu. Obyvatelia boli 
preto nútení obrábať pôdu aj na vzdialenejších 
územiach. Nábehy na pobyt ďaleko od obce boli už v 
dávnejších dobách v dočasných a sezónnych sídlach 
pastierov a koscov lúk, ktorí nemohli denne dochádzať z 
domova na vzdialené pracoviská. Obrábanie pôdy 
dochádzkou zo vzdialenej obce bývalo nevýhodné. 
Držitelia pozemkov sa preto rozhodli na nich trvalo 
usadiť, a tak sa utvorili rozptýlené kopaničiarske 
sídla.[43] Zachované správy dosvedčujú, že základom 
tohto osídlenia na území Bošáce sa stali predovšetkým 
salaše. Ďalšie kopaničiarske osídlenie vznikalo aj okolo 
početných mlynov, z ktorých mnohé sa stavali pri 
horských potokoch, ďaleko od dediny. V neposlednej 
miere vytvárali rozptýlené osídlenie aj panské krčmy, 
stavané zemepánmi kvôli zisku pri cestných 
prechodoch na Moravu, osamelé domy panských 
hájnikov, sídla panskej čeľade pri salašoch a pod.

Veľký Lopeník (911,3  m n. m.) 
je výrazný vrch v Bielych Karpatoch na hranici Slovenska 
a Česka, najvyšší bod podcelku Lopenícka hornatina a 
štvrtý najvyšší bod pohoria (po Veľkej Javorine, Jelenci a 
Chmeľovej). Masív je zalesnený, miestami s lúkami a 
pasienkami, vrchol odlesnený s turistickou rozhľadňou.
Vrch sa nachádza 17 km severne od Nového Mesta nad 
Váhom, najbližšie obce sú Lopeník a Březová na českej a 
Nová Bošáca na slovenskej strane. Na severnom aj 
južnom úpätí roztrúsené osady – kopanice obcí Lopeník 
a Nová Bošáca, tvoriace charakteristický kopaničiarky 
kraj.
Na vrchole sa nachádza pamätník a spoločný hrob 22 
vojakov Červenej armády, padlých koncom 2. svetovej 

vojny pri ťažkých bojoch v okolí.
Na vrchole stáli v minulosti postupne už tri drevené 
rozhľadne.  Prvú postavili v roku 1944, už v roku 1946 
však vyhorela. V ten istý rok preto postavili jej repliku, 
ktorá napriek drsným klimatickým podmienkam na 
vrchole vydržala až do roku 1972, kedy sa sama 
rozpadla.
Súčasná rozhľadňa je 22 m vysoká, z dubového dreva s 
murovanou základňou, postavená podľa návrhu 
zlínského architekta M.A. Svatopluka Sládečka. 
Základný kameň bol položený 23.6.2002, stavba začala 
v septembri 2004, slávnostné otvorenie bolo 16.7.2005. 
Náklady na výstavbu boli približne 2 milióny Kč.
Na vrchole sa okrem rozhľadne nachádza altánok, 
odpočívadlo s lavičkami a informačné tabule.

Holubyho chata
Javorina bola oddávna horou národnou, pod jej úpätím, 
na lúke pri horskom prameni sa dávno pred postavením 
chaty konali pamätné, historické stretnutia národovcov. 
Hoci ňou prechádza hranica, nikdy nerozdeľovala, ale 
po  celé stáročia  spájala.  Po prvýkrát  sa tu Slováci zišli v 
roku 1845 na podnet Samuela Jurkoviča, učiteľa v 
Sobotišti,  aby oslávili vydanie prvého  čísla Slovenských 
národných novín redigovaných Ľ. Štúrom,  na tajných 
schôdzkach rečnil Jozef Miloslav Hurban. Maďarskí 
žandári sliedili po všetkých takýchto zhromaždeniach a 
výletoch, aby ich včas rozohnali.  Konali sa tu  pravidelné 
tábory slovenského a moravského ľudu, v roku  1882  sa 
verejne deklarovala potreba   československej 
vzájomnosti. Aj po prevrate sa tu stretávali oba národy, 
na prvom výlete, „sneme drobných pracovníkov“ v roku 
1922, organizovanom  Štefanom Svetským z 
Moravského Lieskového sa už hovorilo o nutnosti 
postaviť novú útulňu pod pamätnou Javorinou. Ten 
vyzval na prvú verejnú zbierku na chatu.  Zásluhou 
Klubu československých turistov  v Uherskom Brode na 
čele s aktívnym Ferdinandom Prágerom dostala 
myšlienka postaviť na temene Javoriny útulňu  jasnejšie 
kontúry. Nápad vzišiel aj z čisto praktického hľadiska- na 
Javorine návštevníkov vždy prekvapil silný lejak,  nemali 
sa kde skryť, chata mala poskytnúť útočisko v čase 

nepohody  v lete  turistom a v zime lyžiarom.

Základný kameň chaty bol položený roku 1923. 
Pomenovali ju z  úcty k životu a dielu evanjelického 
farára Jozefa Ľudovíta Holubyho /1836 -1923/, ktorý  
botanizoval v okolí Javoriny. Jeho meno nesie dodnes, 
nik sa neodvážil navrhnúť zmeniť ho, alebo ho 
akokoľvek spochybniť.

Jozef Ľudovít Holuby sa narodil v Lubine, kde jeho otec 
pôsobil ako evanjelický farár. On sám bol neskôr farárom 
v Zemianskom Podhradí. Botanizoval v širokom okolí, 
poznal detailne  rastlinstvo podjavorinského kraja.  Bol 
uznávaný botanik,  rok pred smrťou si ho uctili  čestným 
doktorátom Univerzity Karlovej. Stýkal sa s mnohými 
českými vzdelancami , napr. Jožom Úprkom, Josefom 
Klvaňom, či Aloisom Jiráskom. Holuby osobne  vyzýval 
amerických Slovákov na zbierku, ktorá mala pomôcť k 
vystavaniu chaty,  jej otvorenia  sa však nedožil, zomrel 
15. júna 1923. Chata  však slúžila turistom iba dva roky, 6. 
decembra 1926 zhorela do tla, zostali iba kamenné 
základy a murovaný komín.  Chatára, ktorý sa akoby 
zázrakom zachránil spolu s celou rodinou, v zime  
prichýlili v Květnej,  na leto už   zostal bývať v prístavbe 
stajní, ktoré sa dokončovali a slúžili i ako príležitostný 
nocľah turistom.
V júli 1928 bol položený základný kameň novej chaty.  
Slávnostne  otvorená bola   22. júna 1930.  Po roku 1939 
a rozpade Československa bola Holubyho chata  
miestom dramatických udalostí ,  cez hranice 
Protektorátu boli  napríklad prevádzaní českí  vlastenci, 
ktorí sa nezmierili s okupáciou svojej domoviny. Chata 
bola majetkom Klubu českých turistov v Uherském 
Brode, ale stála na slovenskom území, rozhraničovacia 
komisia mala problém s posunom hraníc na tomto 
mieste.  Chatu počas SNP občas využívali partizáni, 
pôsobiaci v oddieli Hurban-Uher. V apríli 1945 bola 
nakrátko obsadená nemeckým vojskom, ale to po 
postupe frontu odišlo.
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