
Toto první zastavení Naučné stezky 
Sedm bratrů se věnuje květeně Bílých Karpat. 

Část přírody, která se květenou či rostlinami zabý-
vá, se nazývá flóra. Když se řekne Bílé Karpaty, mno-

hým se vybaví jedinečná společenstva luk a pastvin s bo-
hatým výskytem orchidejí. A není se čemu divit. Nachází 
se zde největší pestrost a počet vstavačovitých rostlin ve 
střední Evropě. Díky šetrnému obhospodařování krajiny  
se zde dochovaly mimořádně cenné přírodní hodnoty.  
Pro tyto přírodní a krajinné kvality byly Bílé Karpaty v ro- 
ce 1996 zařazeny mezi evropské biosférické rezervace.  

Svým charakterem mohou sloužit jako modelové území  
společné existence zájmů ochrany přírody a  hospodář-
ského využití. Z přírodovědného hlediska jsou květnaté  
karpatské louky pozoruhodné především bohatostí rost-
linných společenstev s  vysokým zastoupením kriticky 
ohrožených druhů rostlin. Věděli jste, že Bílé Karpaty jsou 
mezi vědci proslaveny jako oblast s  druhově nejbohat-
šími loukami na světě? Dodnes zde bylo zaznamenáno 
přes 1 500 rostlinných druhů!
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Naučná stezka SEDM BRATRŮ
 Bystřice pod Lopeníkem

Právě se nacházíte na prvním ze čtyř zastavení 
naučné stezky nesoucí název „Sedm bratrů“. 
Když si ji celou projdete, dozvíte se spoustu  
zajímavostí o zdejších drobných živočiších 
a poznáte květiny rostoucí na loukách CHKO  
Bílé Karpaty. Seznámíte se s pověstí, která stezce 
dala jméno, anebo dokážete vyjmenovat tradice 
a zvyky, které se v Bystřici pod Lopeníkem dodnes 
dodržují. Vítejte na naší naučné stezce, na jejíž reali-
zaci se podíleli také ti nejmenší – děti z místní základní  
školy a ze základní školy ze slovenské obce Dulov.

Bystřice 
pod Lopeníkem

Pramen 
U Sedmi bratrů

NS Sedm bratrů

1.
2.3.

4.
Tradice 

a zvyky v obci

Květena 
Bílých Karpat

Drobní živočichové 
Bílých Karpat

NAUČNÁNAUČNÁ
STEZKASTEZKA

NAUČNÁNAUČNÁ
STEZKASTEZKA

NAUČNÁNAUČNÁ
STEZKASTEZKA

NAUČNÁNAUČNÁ
STEZKASTEZKA

Lopeník

Otakárek 
fenyklový

Nina, 9 let

D
ian

a, 8 let

Matěj, 8 let
Andrea, 8 let

Lilie 
zlatohlavá

Hořec 
hořepník

Rulík
zlomocný

Ocún
jesenní

Zvonek
klubkatý

Lilie 
cibulkonosná Len 

žlutý

Oman 
srstnatý



Naučná stezka SEDM BRATRŮ
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2.
Drobní živočichové 
Bílých Karpat

Na tomto druhém zastavení 
představíme zdejší drobné  
živočichy. Část přírody, která 
se živočichy zabývá, se na-
zývá fauna. Současná fauna  
Bílých Karpat je velmi bohatá a jedinečná. 
Představte si, že v oblasti Bílých Karpat se dle vědců vyskytuje 
nejméně 20 tisíc druhů živočichů! Pro Bílé Karpaty jsou typické 
květnaté louky, které představují důležité útočiště pro několik 
desítek vzácných a ohrožených druhů hmyzu. Žije zde například 
pestře zbarvený krasec uherský, lesák rumělkový, tesařík alpský 

či obrovský nebo roháč obecný. Z motýlů je zde typická 
babočka a v blízkosti studánky U Sedmi bratrů  

potkáte mloka skvrnitého  
či rosničku zelenou. 

Když se rozhlédnete kolem sebe, všude kolem vidíte 
přírodu 1. zóny CHKO Bílé Karpaty. Pro toto místo je 

velmi typickým drobným živočichem, kterého tu 
potkáte téměř na každém kroku, mravenec. Věřte, 
že mravence tu nepotkáte pouze jednoho, ale tolik, 
že je ani nedokážete spočítat! Mají zde totiž své do-
movy – velká mravenčí sídliště, kterým se říká mra-
veniště. Mraveniště je složitá stavba, která slouží 
k výchově potomstva, jako sklad potravy a zároveň 
chrání své obyvatele před nepříznivými vlivy po-

časí a nepřáteli. Tak schválně – dokážete všechny 
mravence a mraveniště spočítat? 
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Minulo devět dní a devět nocí. 
Desátou noc byli bratři ve snu navedeni, 
aby šli na místo svého hrozného činu. Vydali se na toto 
místo a nalezli tam studánku, v níž pramenila voda jako 
krev červená. 
Náhle uhodil do hříšných synů blesk a všechny zabil. 
Lidé je našli a  na tom místě pochovali a  na jejich 
hrobě vyrostlo z  jednoho kořene sedm bratrů 
jasanů, podle nichž se toto místo nazývá. 

Julie, 10 let

Sebastian, 9 let

Milada, 10 let

Václav, 4 roky

Naučná stezka SEDM BRATRŮ
  Bystřice pod Lopeníkem

Nacházíte se na místě nazývaném „U Sedmi bratrů“.  
Toto místo dalo název celé naučné stezce a je známé 
díky prastaré pověsti, kterou v Bystřici znají všichni 
mladí i staří.
Pověst vypráví o otci a  jeho sedmi synech, kteří se roz-
hodli spáchat zločin nejtěžší. Dokud byli chlapci malí, žili 
všichni spokojeně. Když však dorostli, začali se hádat. Otec 
je často napomínal, což jim bylo nepříjemné. Rozhodli se 
tedy, že se starého otce zbaví. Vyrazili všichni společně 
do lesa na dřevo, domů se už ale vrátili bez otce. 
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Tradice a zvyky v obci

Blížíte se k obci Bystřice pod Lopeníkem, ve které se 
udržují tradice, které jinde nenajdete. 
Když se některého z Bystřičanů zeptáte, který zvyk je v obci 
nejoblíbenější, zcela určitě všichni odpoví stejně – FAŠANK. 
Navštivte obec v sobotu před Popeleční středou a sami brzy 
pochopíte, proč je zde fašank tak oblíbený. Družina krojo-
vaných chlapců, kterým se říká „Bobkovníci“, 
obchází od brzkých ranních hodin vesnici  
a před každým domem zatančí tanec 
„Pod šable“. Jejich zpěv doprovází  
harmonikář. Jednomu z družiny se 
říká „košař“. Ten má za úkol pozvat 
mladé i staré na večerní zábavu 
a za odměnu přijat od místních  
dary v podobě peněz, ale i slivovi-
ce, slaniny, vajíček či koblih. V po-
sledních letech se stalo tradicí za-
pojení také dětí, které se učí tanec 
a písničky od starších a připravují se tak  

na svůj velký úkol, kdy převezmou tuto tradici. Správný  
„Bobkovník“ totiž už od mala umí fašankové písničky, tanec 
„Pod šable“ a dokáže pojmenovat i všechny části kroje –  
dokážete to také? Smrtná neděle, která je 5. postní nedělí a  připomíná 

blížící se Velikonoce, patří děvčatům. Ta na sebe oblečou 
kroj a vyrazí navštívit rodinu se svázanými větvičkami  

kočiček – místními nazývanými „nové leto“ a ohlašující-
mi příchod jara. Při návštěvě říkají následující básničku: 

„Smrt stojí ve vsi, nové léto, kde jsi?  
  Paní mámo krásná, dala jste nám másla,  
  dala jste nám maličko,  
  přidejte i vajíčko, milá matičko.“ 

Těsně před Velikonoční nedělí v obci potkáte skupinu  
mladých kluků, kterým se říká „hrkači“. 

Svým hrkáním nahrazují zvony  
z  místní kamenné zvonice 
a kaple sv. Josefa. Říká se,  
že zvony v tomto tzv. svatém nebo pašijovém týdnu odle-
těly do Říma. Oblíbenou letní tradicí je Pouť do Kopců. 
V  polovině srpna se vydá od kamenné zvonice v  centru 
obce průvod místních, kteří za doprovodu dechové hudby 
putují směrem ke kapličkám „V  Kopcoch“. Trasa vede ko-
lem kaple sv. Josefa a končí u kapličky Nanebevzetí Panny 
Marie, kde se koná slavnostní mše. Jedná se o vyvrcholení 
třídenních akcí, kterým se říká „Bystřické hody“. 
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