KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV REGIONÁLNA RADA TRENČÍN
V SPOLUPRÁCI S VÝBOROM KČT OBLASTI VALAŠSKO – CHŘIBY
ORGANIZUJÚ
16. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO TURISTICKÉHO POCHODU PBH

PRIATEĽSTVO - PŘÁTELSTVÍ BEZ HRANI/Í/C

Holubyho chata, Veľká Javorina, sobota 5. mája 2018
Doprava: Vlastnými autobusmi, cena 4,-€ členovia KST, deti 2,-€, nečlenovia 6,-€ (v cene je
zahrnuté štartovné 1€)
K doprave možno použiť tiež spoje SAD: 6:10 smer Myjava , ŽSR: 5:50 smer Myjava alebo
vlastným autom.
Odchod, vlastný autobus: Trenčín, stanica SAD o 7:00 hod.
Prezencia: od 11:00 do 14:00 hod na Holubyho chate
Štart: Lubina, Stará Turá alebo Cetuna
Cieľ: Podľa zvolenej trasy
Doprava späť: Spod Holubyho chaty o 16:00 so zastávkami v Cetuni, Lubine a Starej Turej. Zo
stanice SAD Stará Turá bude odchod o 16:45.
Trasy:
A. Stará Turá, vlak (280) 6.8km 260m 20m 1:50-Miškech salaš (520) 4.5km 385m 0m
1:30-Veľká Javorina, Holubyho ch. (905) 0.6km 55m 0m 0:15-Veľká Javorina (SK) (971)
Spolu: Vzdialenosť 11,9 km, čas 3:35, stúpanie 700 m, klesanie 20 m
B. Lubina (270) 3.5km 220m 10m 1:00-Roh (480) 2.9km 65m 175m 0:45-Cetuna (370)
5.5km 535m 0m 1:55-Veľká Javorina, Holubyho ch. (905) 0.6km 55m 0m 0:15-Veľká
Javorina (SK) (971)
Spolu: Vzdialenosť 12,5 km, čas 3:55, stúpanie 875 m, klesanie 185 m
C. Cetuna (370) 5.5km 535m 0m 1:55 Veľká Javorina, Holubyho ch. (905)
0.6km 55m 0m 0:15 Veľká Javorina (SK) (971)
Spolu: Vzdialenosť 6,1 km, čas 2:10, stúpanie 590 m, klesanie 0 m
Poznámka: Spiatočná trasa je individuálna, účastník si trasu prispôsobí odchodu autobusu.
V areáli Holubyho chaty sa od 11:00 do 14:00 hod uskutoční stretnutie turistov zo
Slovenska, Moravy a Čiech. Táto akcia je zaradená do regionálnych kalendárov RR KST
Trenčín a KČT Oblast Valašsko-Chřiby a koná sa pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR.
Štartovné: Bude usporiadateľmi použité na spolu financovanie nákladov na akciu.
Odmena: Pamätný list, pečiatka akcie, samolepka, pečiatka IVV, turistické nálepky, odznaky a tiež
pekné zážitky zo stretnutí s priateľmi.
Občerstvenie: Z vlastných zásob a na Holubyho chate.
Prihlášky: Vopred, vzhľadom k zaisteniu dopravy a organizačnému zabezpečeniu akcie.
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Termín: Najneskôr do 5. apríla 2018 u predsedov OKST, tí odovzdajú menné zoznamy účastníkov
osobe poverenej pešou turistikou KST RR Trenčín (osobne alebo e-mailom) do 8.4.2018,
najneskôr dňa 10.4.2018 na konferencii RR KST Trenčín (ODA Trenčín) od 16:00 hod.
Informácie: Jan Mrlina, tel. 00421902391057, e-mail: jan.mrlina1@gmail.com a osoba poverená
pešou turistikou KST RR Trenčín po regionálnych voľbách KST
Upozornenia:
- každý účastník ide na vlastné nebezpečenstvo,
- pohybujte sa po skupinách pod vedením cvičiteľov, či inštruktorov, jednotlivých OKST
- doporučená mapa Malé Karpaty č. 129 alebo turistická mapa www.mapy.hiking.sk.
Veľká Javorina (969,8 m n. m.) je najvyšší vrch pohoria Biele Karpaty, nachádza sa v jeho
juhozápadnej časti. Z geologického hľadiska je masív Veľkej Javoriny tvorený paleogénnym
flyšom, v ktorom sa striedajú hrubšie vrstvy pieskovca s tenšími vrstvami ílovitých bridlíc. Vrchol sa
nachádza na slovenskej strane a má tvar širokého plochého chrbta. Je odlesnený a pokrytý je
rozsiahlou lúkou.
Veľkou Javorinou prebieha štátna hranica medzi Slovenskom a Českom. Dané územie výrazne
podlieha ľudským zásahom. Na vrchole stojí vysielač Veľká Javorina, z dolín sem smeruje
asfaltová komunikácia – rovnako z moravskej ako aj slovenskej strany. Veľká Javorina je aj
vyhľadávaným lyžiarskym strediskom. Vleky sú postavené najmä na slovenskej strane. Na
slovenskej strane stojí aj viacero súkromných chát rovnako ako aj najznámejšia a verejnosti
prístupná – Holubyho chata.
Veľká Javorina je oddávna považovaná za jeden zo symbolov svedčiacich o dobrých vzťahoch
medzi Čechmi a Slovákmi o čom svedčí i kameň na vrchole Javoriny s nápisom: „Tu bratia vždy sa
stretať budú.“ Každoročným letným podujatím sú na vrchole Javoriny Slávnosti bratstva Čechov a
Slovákov.
Holubyho chata.
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.
Miesto pre Holubyho útulňu vybrali pri silnom prameni horskej vody, kde bol už terén upravený. Na
slovenskej strane stavba vyrástla i z dôvodu pekného výhľadu na Považie, ale i preto, aby bola
krytá proti silnému severozápadnému vetru. Slávnostne ju otvorili 6. júla 1924. Chata však slúžila
turistom iba dva roky, 6. decembra 1926 zhorela do tla, zostali iba kamenné základy a murovaný
komín. V júli 1928 bol položený základný kameň novej chaty. Slávnostne otvorená bola 22. júna
1930, ale skolaudovaná o rok skôr v zime.
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.
Za socializmu viackrát zmenila majiteľov. Po roku 1989 kúpil chatu Miroslav Masaryk, od
novembra 2006 je majiteľom Miro Martinček, ktorý vracia Holubyho chate nielen jej niekdajšiu
podobu, napríklad prístavbou architektonicky zaujímavého vstupu, ale i historickú vážnosť. Na
priečelí chaty sa jeho zásluhou skvie nová busta Jozefa Ľudovíta Holubyho. , Chata prechádza za
plnej prevádzky náročnou rekonštrukciou, upravovať plánuje i okolie tak, aby prilákala čo najviac
turistov z moravskej i slovenskej strany hraníc. Historická „útulňa“ si nákladnú stavebnú opravu
určite zaslúži.
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