
TISKOVÁ ZPRÁVA

Jarní krajinou Bílých Karpat do Svatého Štěpána

V neděli 26.dubna 2009 se setkalo několik zájemců, aby se zúčastnili naučného výletu JARNÍ KRAJINOU 
DO SVATÉHO ŠTĚPÁNA, který uspořádalo Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 
Starý Hrozenkov.

Jednalo se o celodenní poznávací akci s doprovodným povídáním o přírodě a hospodaření v krajině. 
Informační středisko výlet uspořádalo jako pokračování předchozích akcí – Podzimní výlet za přírodou 
Kopanic a Putování po Kopanicích za krásami a pověstmi Kopanic.

Předpokládaná trasa měla délku asi 20 km, proto se účastníci sešli již o půl osmé ráno na Informačním 
středisku, kde se zapsali do prezenční listiny, obdrželi „startovací tatranku“ a krátce na to vyšli směrem na 
Žítkovou. První třetina cesty vedla po naučné stezce Moravské Kopanice, která informuje o přírodních 
zajímavostech zdejšího kraje. První krátká zastávka byla v lokalitě Hutě na žluté turistické značce. 

Jarní les skýtal mnoho přírodních zajímavostí. Účastníci 
viděli kaliště divokých prasat či malé jezírko s pulci. Také 
se snažili určovat názvy květin a stromů nebo poznávat 
ptáky podle hlasu. Na místě zvaném Bašta se dva účastníci 
rozhodli vrátit zpět po červené značce okruhem přes
Žítkovou, kde se znovu napojili na naučnou stezku do 
Starého Hrozenkova. Ostatní pokračovali po červené značce 
na opačnou stranu – k vrcholu Javorník a dále až do 
Svatého Štěpána. 
Jelikož byla trasa opravdu dlouhá, bylo zastávek ještě 
několik. Jedna byla na místě zvaném Peňažná, kde se každý 
rok v srpnu koná setkání Čechů a Slováků. Na Javorníku, 
který je vysoký 782 m, se účastníci setkali s turisty ze 

Slovenské republiky. Jejich setkání je zdokumentováno společnými fotkami. Pod Javorníkem, na okraji lesa,
se nachází místo nazvané Nad Pláňavou, kde na návštěvníky čeká pěkný výhled, ale i malé tábořiště 
s dřevěným altánkem. Zde si výletníci připravili občerstvení a opekli špekáčky. Do Svatého Štěpána odtud 
už nebylo daleko. Ve Štěpáně pak nastoupili do vlaku na Uherský Brod. Z Uherského Brodu do Starého 
Hrozenkova se účastníci dovezli autobusem. Domů přijeli až kolem osmé hodiny večer.

                  

Trasa byla dlouhá, ale krásná, a počasí bylo nádherné. Každý, kdo se zúčastnil, byl rád, že neseděl doma, ale 
výletem si zajistil mnohé hezké vzpomínky.
Akce byla finančně podpořena Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy v rámci společného programu Národní síť EVVO. 

(IS Kopanice, 28.4.2009, www.iskopanice.cz)


