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

PRIATEĽSTVO - PŘÁTELSTVÍ BEZ HRANI/Í/C

Holubyho chata, Veľká Javorina, sobota 5. mája 2018
Prípravy na 16. ročník PBH sme zahájili už v novembri minulého roku. To sme sa s priateľmi
z KČT Oblast Valašsko-Chřiby stretli na Holubyho chate na Veľkej Javorine, aby sme im ukázali
miesto, kde chceme akciu organizovať.
P o vydaní propozícií (súčasť tohto dokumentu) sme si už len sledovali
predpokladanú účasť, aby sme vedeli zadať výrobu
pamätných listov, odznakov, magnetiek, osloviť
sponzorov a tiež objednať autobus.
V piatok podvečer pricestovala na Holubyho chatu
skupina organizátorov. Úlohou bola príprava
priestorov na prezentáciu akcie a zabezpečenie občerstvovacích
služieb na Holubyho chate. Dokonca skupina stihla tiež malú turistiku
na vyhliadkový Jelenec.
V sobotu 5.5.2018 sme tak-tak stihli pripraviť pracovisko a rozdeliť si úlohy a už prichádzali prví
turisti. Boli to práve naši turisti, ktorých priviezol hore
autobus, keď sa šoférovi nepodarilo dostať do Cetuny.
Odtiaľ totiž mali skoro všetci vyštartovať na túru. Zobrali to
však športovo a upravili si trasy podľa zostávajúcich
možností.
A tak symbolicky bola ako prvá zapísaná delegovaná
zástupkyňa Oblasti Valašsko-Chřiby pani Libuše
Tkadlecová z KČT Vizovice.
Postupne narastal počet účastníkov, ktorých sme
zapisovali do prezenčných listín alebo chystali balíčky pre
tých,
ktorí už prišli
s pripravenými zoznamami a potrebnou finančnou čiastkou za
štartovné, ktoré bolo stanovené vo výške 1 € alebo 25 Kč. Turistov
pribúdalo neúrekom a my sme boli nebesiam vďační, že hore bola
vypočutá naša prosba o krásnom počasí. Trocha silnejší vietor
nikomu nevadil. Pred Holubyho chatou a v jej blízkom okolí sa to
hmýrilo ako v úli. Zaznievala slovenčina, reč česká, predovšetkým
s valašským prízvukom.
O skvelú účasť 365 registrovaných
turistov (a mnohí ďalší sa neregistrovali) sa pričinili tentoraz
predovšetkým moravskí turisti, ktorí prišli z rôznych končín.
Najpočetnejšie boli zastúpení turisti zo Zlína, Valašského Meziříčí,
Vsetína, Brna, Uherského Hradišťa, Vyškova, Kroměříža, Kuřimi,
Zubří a tiež z Plzne.
Slovenskí turisti boli predovšetkým
z Trenčína a okolia, zaregistrovali sme množstvo turistov z
Nového Mesta nad Váhom, Starej Turej, prišli tiež turisti z Piešťan
a Bratislavy.
Počas dňa sa tu postretalo množstvo starých kamarátov a atmosféra bola viac, ako družná.
Mnohým účastníkom je potrebné poďakovať za trpezlivosť, keď stáli v rade na prezenciu, ani dve
stanovištia niekedy nestíhali náporu.
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Oblasť konania akcia je mimoriadne krásna, slniečko a jarná príroda vytvárali krásne scenérie, foto
amatéri si prišli na svoje. V teréne si najväčšiu
pozornosť turistov “odniesol“ hreneň Veľkej Javoriny
z jej najvyšším bodom 969,8 m. Veľkej Javorine
však konkuroval Jelenec, ktorý disponuje 40 m
vysokou rozhľadňou. Jej kruhový výhľad umožnil
sledovať okolité pohoria a vrchy. O 12:00 sa
uskutočnilo
krátke
stretnutie
organizátorov
s krátkym vyhodnotením a pozvánkou na rok 2019.
Vybranou lokalitou sú Pulčínske skaly, prezentácia
by sa konala pri Western saloone U Villíka na
Pulčinách dňa 4.5.2019. RR KST Trenčín zastupoval novo zvolený predseda Igor Salviany,
zakladateľ akcie Jano Mrlina, jeho moravský
spoluzakladateľ Jirka Tomáš a funkcionári „Oblasti“
Libuše Tkadlecová, Ladislav Hojgr a Pavel Ejem.
Zhruba po 13:00 sa účastníci začali rozchádzať, aby
stihli ešte spiatočné túry a dostaviť sa načas k svojim
spojom. Nakoľko však boli autobusy účastníkov
parkovaných na parkovisku pod Holubyho chatou,
mnohí účastníci vydržali až do ich odchodov do 15:30
až 16:00. Boli to chvíle lúčenia sa
s dobrými
dlhoročnými či novými priateľmi. Nasledovalo ešte naše
interné zhodnotenie vlastnej činnosti, zrátanie
štartovného, zaplatenie občerstvenia, zbalenie batožiny
a pútačov, poďakovanie chatárovi a jeho zamestnancom a cesta autom do Trenčína.
Program akcie pre slovenských turistov:
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.

Partner: Mesto Trenčín

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV REGIONÁLNA RADA TRENČÍN
V SPOLUPRÁCI S VÝBOROM KČT OBLASTI VALAŠSKO – CHŘIBY
VYHODNOTENIE
16. ROČNÍKA MEDZINÁRODNÉHO TURISTICKÉHO POCHODU
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.
Odmena: Pamätný list, pečiatka akcie, samolepka, pečiatka IVV, turistické nálepky, odznaky a tiež
pekné zážitky zo stretnutí s priateľmi.
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.

TEŠÍME SA NA PBH 2019
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