
LOPENÍK

Obec se nachází v biosférické oblasti Bílých Karpat. Nejvyšší bod území je Velký Lopeník 911 
m. Průměrná nadmořská výška celé oblasti je 670 m. V obci se nachází památník obětem 

II.světové války a naučná stezka. Jsou zde velmi dobré podmínky pro agroturistiku.

HistorieMalá kopaničářská obec Lopeník vznikla v roce 1791, před tímto rokem zde byla jen 
jednotlivá stavení, jejichž obyvatelé se zabývali klučením lesa. Lopeník patřil díky své odlehlosti po 
dlouhou dobu k nejzaostalejším obcím regionu. Obyvatelé se věnovali chovu dobytka, 
dřevorubectví a výrobě dřevěného nářadí. Část odcházela za prací do ciziny.

Památky
V obci se dochovala vzácná ukázka kopaničářské usedlosti - dům č. 141. Z dalších památek 
jmenujme zvonici, kříž a památník obětem II. světové války.

Příroda

V okolí obce se nachází několik zajímavých přírodních lokalit, jako je přírodní památka Grůň 
s výskytem řady druhů orchidejí, přírodní památka “U zvonice” nebo zachovalá pastvina 
s výskytem prstnatce bezového Hrubý Mechnáč.

Dovolená

Dnes je oblast kolem Lopeníku vyhledávanou rekreační oblastí. Rekreační objekty jsou především 
na Mikulčině vrchu, kde byla postavena chatová osada a ubytovna a na Trojáku, kde jsou dobré 
lyžařské podmínky.

Krajinou Moravských Kopanic pod Velkým Lopeníkem vás provede naučná stezka. Katastrem obce 
procházejí 3 značené turistické trasy a cyklistická stezka Klubu českých turistů.

PROHLÍDKOVÉ OBJEKTY

Moravské Kopanice

Moravské Kopanice jsou velmi specifickou oblastí na pomezí mezi Moravou a Slovenskem. Leží 
při východní hranici slováckého regionu v Lopenické hornatině Bílých Karpat. Tvoří ji pět obcí - 
Starý Hrozenkov a vesnice s rozptýleným osídlením Žítková, Lopeník, Vyškovec a Vápenice. 
Přicházeli sem Valaši, Rusíni, Slováci, dodnes neznámí osadníci. Život zde byl vždy velmi tvrdý, i 
samotný název "Kopanice" pochází z toho, že se tu půda obdělávala jen kopáním. Nejen chudobou 
a neúrodností půdy trpěli zdejší obyvatelé. Časté nájezdy tureckých a později i uherských vojsk 
oblast nejednou zcela zdecimovaly. Znovu a znovu však byly Moravské kopanice osídlovány. 
Současný charakter krajiny je výsledkem dlouholetého soužití zdejších obyvatel s nádhernou 
přírodou. To se promítlo do vytváření svérázné lidové kultury, do lidových písní, do vyšívaných 
lidových krojů. Na mnoha místech se zachovaly rázovité chalupy, tolik typické pro Kopanice.

http://www.slovacko.cz/search/search_kat.py?obec_nazev=Lopen%EDk&id_skupina_kat=1
http://www.slovacko.cz/cil/cil.py?idcile=CIL2631


Rozhledna na Velkém Lopeníku

Je to 22 metrů vysoká stavba z dubového dřeva, která stojí přímo na státní hranici a má připomínat 
přátelství Čechů a Slováků. Pokud překonáte 101 schod a někdo možná trochu závrať, nabídne se 
vám pohled na obě strany státní hranice. Na severní straně se otevře výhled směrem na Uherský 
Brod, na jihozápadě uvidíte vrchol Velké Javořiny, nebo na jihu Nové Mesto nad Váhom. Při dobré 
viditelnosti toho bude k vidění asi mnohem více, ale my jsme to štěstí neměli. K pořádnému 
pozorování je dobré vzít si s sebou mapu, dalekohled a může se hodit i buzola nebo kompas.

Otevírací doba:

Otvírací doba rozhledny ještě nebyla přesně stanovena. V každém případě je v podzimních a 
zimních měsících zavřeno. Jak tomu bude na jaře, zatím nevíme. Podrobnější informace je možní 
získat na těchto telefonních číslech: OU Lopeník tel.: 572 646 900, nebo Informační středisko 
Mikroregionu Bojkovsko tel.: 603 530 615.

Dům č.p. 141

Přízemní zděné stavení z vepřovic s patrovou komorou a s krytou kůlnou na vozy je jedním 
z posledních dochovaných objektů tohoto typu. Valbovou střechu kryje došek. Do budovy se 
vstupuje síní, z níž napravo se vchází do přízemku patrové komory, nalevo do světnice. Vedle 
světnice se nachází chlév. Při něm kolmo na stavení stojí chlívky pod jednou střechou s kůlnou. 
Proti síni je návratí na kůlové konstrukci.

Grun, přírodní památka

Základní údaje: 
Pastvina na levém břehu potoka, který odvodňuje severní svahy Malého Lopeníka a vlévá se do 
potoku Hrubár, k. ú. Lopeník, V: 3,4562 ha, n. v.: 610 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. 
Hradišti ze dne 1. 8. 1991. 

Motiv ochrany: 
Květnatá louka s ovocným sadem, výskyt ohrožených druhů rostlin. 

Geologie, půdní poměry: 
Karpatský flyš s půdou hnědou, jílovitohlinitou, hlubokou. 

Botanika: 
Vyskytuje se zde řada chráněných a vzácných druhů. Roste zde např. prstnatec májový 
(Dactylorhiza majalis), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), pětiprstka žežulník 
(Gymnadenia conopsea), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), hlavinka horská (Traunsteinera 
globosa), hořeček žlutavý (Gentianella lutescens) a mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus). 

Zoologie: 
Z ornitofauny zaznamenán výskyt budníčka menšího (Phylloscopus collybita), budníčka většího 
(Phylloscopus trochilus), budníčka lesního (Phylloscopus sibilatrix), lindušky lesní (Anthus 
trivialis), ťuhýka obecného (Lanius collurio), pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla), pěnice 
pokřovní (Sylvia curruca), pěnice vlašské (Sylvia nisoria) a chřástala polního (Crex crex). Ze 
vzácných druhů hmyzu zde byl zaznamenán z motýlů ohniváček černočárný (Lycaena dispar) a 
kovolesklec Syngrapha modesta, z brouků např. chrobák ozbrojený (Odontaeus armiger). 

http://www.slovacko.cz/cil/cil.py?idcile=CIL2791
http://www.slovacko.cz/cil/cil.py?idcile=CIL2790
http://www.slovacko.cz/cil/cil.py?idcile=CIL63869


Lesnictví: 
Bezlesí. Prameniště je zarosteno náletem olše lepkavé. 

Management, ohrožení, návrhy opatření: 
Území je pravidelně koseno a přepásáno hovězím dobytkem. 

Literatura: 
Rezervační kniha. Dep. ZO ČSOP "Uherskohradišťsko”, Správa CHKO Bílé Karpaty. 
Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F. & Jongepierová, I. (1992): Monografie "Bílé Biele Karpaty". 
Bratislava. 

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná 
území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Šnajdara, P.: Management MZCHÚ Bílé Karpaty 1994-1996, Luhačovice. 

Šnajdara, P., Hrabec, J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. 3. 
upravené a rozšířené vydání. 

U zvonice, přírodní památka
Přírodní památku U zvonice (1,3 ha) tvoří pastvina ležící asi 0,7 km severně od vrchu Kobylec. 
Důvodem její ochrany je zachování původního společenstva pastvin a jedné z posledních lokalit 
ohrožených druhů rostlin na Lopenicku. Hojně zde rostou ohrožené druhy rostlin jako je hořeček 
žlutavý, hlavinka horská, prstnatec bezový, pětiprstka žežulník, vemeník dvoulistý, mečík 
střechovitý a tolije bahenní.

Z motýlů zde můžete spatřit například hnědáska jitrocelového, ale byly nalezeny i teplomilné druhy 
bezobratlých jako křižák pruhovaný a kudlanka nábožná. Z plazů se tady vyskytuje ještěrka obecná 
a slepýš křehký, z ptáků byli na lokalitě pozorováni např. cvrčilka říční a strnad luční.

Cyklotrasa Bílé Karpaty

Stručná charakteristika:
Tato 60,5 km dlouhá okružní trasa vedená převážně po místních komunikacích a nezpevněných 
polních cestách umožňuje poznání památek Uherskobrodska, památek lidového stavitelství a 
jedinečné přírody Bílých Karpat. Okružní trasa vede z Uherského Brodu přes Bojkovice Moravské 
Kopanice zpátky do Uherského Brodu.

Uherský Brod, Újezdec, Šumice, Nezdenice,Bojkovice, Komňa, Troják, Lopeník, Březová,
Suchá Loz, Bánov, Nezdenice, Šumice, Újezdec, Uherský Brod.

http://www.slovacko.cz/trasa/trasa.py?idtra=TRA2930
http://www.slovacko.cz/cil/cil.py?idcile=CIL2792


Cyklotrasa Přírodou Bílých Karpat

Tato středně obtížná trasa vede od jihu po severní výběžek Bílých Karpat a umožní vám poznat 
členitou karpatskou krajinu s listnatými lesy a háji, pastvinami, květnaté orchideové louky, typické 
kopaničářské obce, sady s původními starými odrůdami ovoce, vzácné a chráněné druhy živočichů 
a rostlin. Trasa začíná ve Strážnici a pokračuje do Valašských Klobouk.

Vedení trasy:

Strážnice

Radějov

Kněždub

Čertoryje, Národní přírodní rezervace, Kněždub

Hrubá Vrbka

Velká nad Veličkou

Zahrady pod Hájem

Jazevčí

Búrová

Porážky

Velká Javořina

Strání

Nová hora

Lopeník

Starý Hrozenkov

Žítková

Bojkovice

Luhačovice

Valašské Klobouky

Naučná stezka Lopeník

Délka naučné stezky: 7,3 km, 8 panelů. 

Popis: Stezka vede pod druhým nejvyšším vrcholem Bílých Karpat - Velkým Lopeníkem. Tabule 
charakterizují krajinu Moravských Kopanic z přírodního a kulturního hlediska. 

Turistické zaměření: Stezka je vhodná pro pěší i cyklisty všech věkových kategorií. 

Dopravní přístupnost: linkovým autobusem do Lopeníku. 

http://www.slovacko.cz/trasa/trasa.py?idtra=TRA2946
http://www.slovacko.cz/obec/obec.py?idobce=OBC405
http://www.slovacko.cz/obec/obec.py?idobce=OBC366
http://www.slovacko.cz/obec/obec.py?idobce=OBC255
http://www.slovacko.cz/obec/obec.py?idobce=OBC329
http://www.slovacko.cz/obec/obec.py?idobce=OBC304
http://www.slovacko.cz/obec/obec.py?idobce=OBC281
http://www.slovacko.cz/obec/obec.py?idobce=OBC305
http://www.slovacko.cz/obec/obec.py?idobce=OBC159
http://www.slovacko.cz/obec/obec.py?idobce=OBC107
http://www.slovacko.cz/cil/cil.py?idcile=CIL2606
http://www.slovacko.cz/obec/obec.py?idobce=OBC114
http://www.slovacko.cz/obec/obec.py?idobce=OBC138
http://www.slovacko.cz/obec/obec.py?idobce=OBC146
http://www.slovacko.cz/trasa/trasa.py?idtra=TRA2946


Obsah zastavení jednotlivých stanovišť naučné stezky: 

1. Lopeník - CHKO Bílé Karpaty, obec Lopeník 
2. U zvonice - zvonice, přírodní památka 
3. Soliskový potok - geologie, hydrologie, příroda 
4. U Hluboké cesty - okolí obce, lesní byliny 

Velký Lopeník - vrchol, památník, zalesňování 
5. Podkova - obec Březová, údržba krajiny 
6. Lidová architektura - typické stavby, rekreace 
7. Kopanice - tradice, polní plevele, revitalizace

viz naskenovaná příloha – Naučná stezka Lopeník

Naučná stezka Moravské Kopanice
Příroda, lidová kultura a historie v okolí Starého Hrozenkova a Žítkové.

• Starý Hrozenkov > Žítková

• délka 14 km

• 14 zastavení

• vhodná pro pěší i cyklisty

NS Lopenická
Obec Lopeník a okolí, Velký Lopeník

SLUŽBY

Rekreační středisko MONTE LOPE 

Rekreační středisko MONTE LOPE se nachází v Bílých Karpatech na Moravsko-Slezském pomezí, 
4km od Bystřice pod Lopeníkem.

Středisko je obklopeno lesy, loukami a nejvyššími body Bílých Karpat - Javořina, Velký Lopeník a 
Mikulčin Vrch. Nedaleko je taky možnost koupání v přehradě.

Rekreační středisko se skládá ze dvou částí. Z hlavní budovy a letního chatového tábora.



   Hlavní budova střediska
Hlavní budova slouží v průběhu letní sezony hlavně dětem a mládeži. Objekt je taky velmi vhodný 
pro školy v přírodě, sportovní soustředění, školící akce, různá výročí a oslavy, mimo letní sezony.

Ubytování je poskytnuto ve dvou a čtyřlůžkových pokojích se společnými sprchami a WC o 
kapacitě 22 lůžek.

V budově je velká jídelna, kuchyň, restaurace a zasedací místnost s televizí, videem, satelitem a CD 
přehrávačem s možností vlastní diskotéky.

K budově taky patří samostatný Lovecký salonek, který je vhodný i pro soukromé akce, asi pro 30 
lidí. Salonek má vlastní bar s výčepem, krb, WC a venkovní posezení.

Letní chatový tábor MONTE LOPE



Letní chatový tábor MONTE LOPE

Letní chatový tábor je druhou částí rekreačního střediska MONTE LOPE. 
Skládá se ze čtyřlůžkových chatiček s verandičkou. Celková kapacita je 80 lůžek. Sociální zařízení 
a WC jsou u chatek, stejně jako volejbalové hřiště, venkovní bazén, ohniště a posezení na 
lavičkách. Za deštivého počasí možnost využití společenské místnosti a jídelny. 

V areálu letního chatového tábora je vybavení: 
- sociální zařízení a WC jsou u chatek, 
- volejbalové hřiště 
- venkovní bazén 
- ohniště 
- a posezení na lavičkách.

Kontakt:
Rekreační středisko Monte Lope
Juraj Dankanin 
Lopeník 390
687 67 Březová
Česká republika (CZ)
tel: 572 646 910
606 391 995
fax: 572 646 951
http://www.MonteLope.info e-mail: info@montelope.inf 

viz naskenovaná příloha – Rekreační středisko MONTE LOPE

Horská chata Arnika

Horská chata Arnika je nově zrekonstruovaný areál chaty Slováckých strojíren postavený v roce 
1970. Kompletní rekonstrukcí prošly téměř veškeré prostory a místnosti. Na ostatních se neustále 
pracuje. Zájmem společnosti FiSS Group s.r.o., která je provozovatelem této chaty je 
znovuobnovení klientely, která toto zajímavé místo v minulosti často navštěvovala.
V chatovém komplexu je v provozu nová restaurace o kapacitě 40 osob, jejíž součástí je televize, 
nový bar, herna, nové toalety, sprchou a přípravě je taktéž kavárna s plánovanou kapacitou asi 30 
osob. Restarační zařízení nabízí příjemné prostředí s celodenním provozem, českou i zahraniční 
kuchyň, točené pivo, zmrzlinové poháry a nepřeberné množství alkoholických i nealkoholických 
nápojů za výhodné ceny.

Další informace: http://www.horskachata-arnika.cz 

viz naskenovaná příloha – Horská chata Arnika

http://www.horskachata-arnika.cz/
mailto:info@montelope.info
http://www.MonteLope.info/
http://www.mikroregion-bojkovsko.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=74321&menu=&user=24&session=58348551


Chata Lopeník

Kontaktní adresa:
Chata Lopeník
Lopeník
687 76 Lopeník
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 572 646 904
fax: (+420) 572 646 904
http://www.cr-sr.cz

Rekreační zařízení Elka
Kapacita: 
43 lůžek a 5 přilehlých chatek s letním provozem o kapacitě 20 lůžek. Jídelna se společenskou 
místností a bar. Pokoje dvou až osmilůžkové. Celoroční provoz.

Kontaktní adresa: 
Rekreační zařízení Elka
Lopeník 156
687 67 Lopeník
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 572 646 908

Horská chata Jana

Adresa:
Mikulčin Vrch
Lopeník

Kontaktní údaje:
telefon: 777 567 130
email: horska.chata@seznam.cz
www: www.sweb.cz/horska.chata

viz naskenovaná příloha – Horská chata Jana

Ubytování na Kopanicích

Obec Lopeník nabízí ubytování.
K dispozici je 1 pokoj, kde jsou dvě lůžka a dvě přistýlky. Na pokoji je chladnička, kuchyňka s 
nádobím, TV. Sprcha+WC. K dispozici je také parkoviště. V objektu je obchod se smíšeným 
zbožím. 

Cena: 200,- Kč za lůžko, 100,- Kč přistýlka, slevy při delším pobytu. 

Objekt je umístěn ve velmi pěkném přírodním prostředí Bílých Karpat v jedinečné krajině 
Moravských Kopanic.

http://www.sweb.cz/horska.chata
mailto:horska.chata@seznam.cz
http://www.mikroregion-bojkovsko.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=99778&user=24&session=58348551&menu=&lng=
http://www.cr-sr.cz/
http://www.mikroregion-bojkovsko.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=78985&user=24&session=58348551&menu=&lng=


Kontaktní adresa: 
OÚ Lopeník
Březová 211
687 67 Lopeník
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 572 646 900

Restaurace Na Trojáku

Kontaktní adresa:
Restaurace Na Trojáku
Troják
687 76 Lopeník
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 572 646 906
http://www.uherskobrodsko.cz

kontakt na obec:
Lopeník
687 67 Lopeník
Česká republika (CZ)
PSČ: 687 67
e-mail: obeclopenik@zl-kraj.cz
tel.: 572 646 900

ZDROJE:
www.mikroregion-bojkovsko.cz
www.slovacko.cz
www.obec-lopenik.cz
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