Trasa naučné stezky

OKOLO HROZENKA

vede po zeleno-bílém značení , je dlouhá 14,4
km a má 8 zastavení. Stezka vede po asfaltových
a zpevněných cestách, je sjízdná i na kole.
Začíná ve Starém Hrozenkově u autobusové
zastávky na Uherský Brod. Pokračuje podél
hlavní cesty ve směru k česko-slovenské hranici
až k rybníku a areálu Kopaničárských slavností,
kde se stáčí doprava směrem k obci Vyškovec.
Od rybníka vede stezka asi 3 km údolím mezi
lesy a podél potoka. Ještě před značkou obce
Vyškovec pak odbočuje prudce doleva. Od
odbočky vede cesta asi 3,5 km do kopce až
k autobusové
točně
„Hribovně“.
Odtud
následuje ještě krátké stoupání k horské Chatě
Vyškovec a pak již cesta klesá do údolí přes obec
Vápenice a zpět do Hrozenkova.

1

Srdce Moravských Kopanic

Na prvním panelu u zastávky se
představí Váš průvodce naučnou stezkou strýko
Marcin, který Vám v místním nářečí poví, co jsou
Moravské Kopanice a jak se zde dříve žilo.
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Kopanický kroj a slavnosti

Druhé zastavení je u rybníka nedaleko
kapličky. Panel vám přiblíží kopanický kroj a
slavnosti.

3

Dřevo a les na Kopanicích

Směřujte
asfaltovou
cestou
na
Vyškovec. Panel č. 3 Vám poskytne informace o
tom, jak místní využívali všudypřítomné dřevo.

4

Voda na Kopanicích

Stezka pokračuje k panelu č. 4, jehož
tématem je voda, studny a studánky. Je zde i
jeden pramen. Dále budete procházet kolem
přírodní rezervace „Ve Vlčí“ a přírodní památky
„Pod Hribovňou“, kde se na jaře vyskytují na
loukách orchideje a další vzácná květena.

5

Kopanice a vojny

Páté zastavení se nachází u
symbolického pískovcového památníku, který
připomíná leteckou bitvu nad Bílými Karpaty
v roce 1944 a zřícené letadlo americké posádky.
Pokračujeme dále po asfaltové cestě směrem
vzhůru. Po pravé straně se nachází dřevěná
zvonice, do které můžete zvenčí nahlédnout. Po
levé straně cesty na stráni pak část nazývaná
Bošáčky.

6

Obživa na Kopanicích

Nedaleko Chaty Vyškovec se nachází
šestý panel pojednávající o obživě na Kopanicích
a přetváření okolní krajiny. Můžete si zde
odpočinout, pokochat se krásnými výhledy a
využít nabízenou možnost občerstvení.
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Hospodaření na Kopanicích

Nyní už stezka klesá směrem k obci
Vápenice. Zprvu vede lesem, kolem studánky a
pak i odlesněnou krajinou s pěknými výhledy.
Čeká na Vás další, sedmý, panel s tématem o
místním hospodaření.
Směrem k poslednímu zastavení budete míjet
zvonici ve Vápenicích. Od ní půjdete ještě dolů
až ke křižovatce u obecního úřadu, kde Vám
strýko Marcin ozřejmí, jak přišla obec, ve které
se nacházíte, ke svému jménu.

8

Vápenice

Cestou podél potoka se dostanete zase
do Starého Hrozenkova ke kulturnímu domu a
autobusové zastávce, kde stezka začíná i končí.
Občerstvit se ještě můžete v hospůdce U Pošty
nebo U Kubáníků.
Původně vedla odbočka stezky i na Žítkovou.
Tato odbočka však byla při její obnově v roce
2015 zrušena (značky jsou zde ponechány „na
dožití“). V některých mapách se tato změna
ještě nezohlednila.
Přes Žítkovou vede druhá naučná stezka
MORAVSKÉ KOPANICE značená modro-bílou
barvou.
Na aktualizaci těchto panelů NS Okolo Hrozenka se podílelo v roce 2015 Vzdělávací a informační
středisko Bílé Karpaty, o.p.s., www.bilekarpaty.cz/vis, Informační středisko pro rozvoj
Moravských
Kopanic,
o.p.s.,
www.iskopanice.cz
a
Ing.
Ladislav
Ptáček,
www.interpretaceptacek.cz. Stezku financovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

