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Anotace 

Bakalářská práce se zaměřuje na návrh naučné trasy v okolí turistické chaty Skalka. 

Práce se dělí na tři části. První část obsahuje informace o přírodních poměrech 

Moravskoslezských Beskyd, geomorfologie, geologie, klimatické poměry, fauna a flóra. 

V následující části práce je uveden návrh naučné trasy s podrobným popisem okolí chaty 

Skalka. Třetí část práce pojednává jednotlivých lokalitách a konkrétních chatách na naučné 

trase. Současně bylo provedeno dotazníkové šetření, jenž zjišťovalo, které chaty turisté 

nejčastěji navštěvují, co na chatách oceňují či co na chatách schází. 

 

 

Klíčová slova: Moravskoslezské Beskydy, cestovní ruch, turistika, naučná stezka 

 

 

Summary 

 

Bachelor thesis is focused on the proposal of educational trail in the surroundings of 

the tourist cottage Skalka. This work is divided into three parts. The first part contains 

information about natural conditions of Moravian-Silesian Beskydy mountains, 

geomorphology, geology, climatic conditions, fauna and flora. The following part of the 

thesis presents the proposal of educational trail with detailed description of surroundings of 

cottage Skalka. The third part of the thesis is aimed at specific localities and cottages of the 

educational trail. Simultaneously, was conducted a questionnaire survey that helped to find 

out which cottages are most frequently visited and what the tourists are looking for or what 

they are missing at the cottages. 
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce je zaměřena na oblast Beskyd, v níž se nachází mnoho atraktivních 

turistických lokalit. Vzhledem k stále se zvyšující popularitě tuzemské turistiky s primárním 

cílem Lysé Hory, je práce zaměřena na vytyčení dalších eventuálních míst. Důvodem  

je snaha o zvětšení perimetru kumulace návštěvníků v rámci zachování životního prostředí. 

Cílem bakalářské práce je zpracování návrhu naučné trasy v okolí turistické chaty Skalka, 

jakožto další cílové lokality turistů k trávení svého volného času.  

Formální stránka následujícího textu mapuje terén, umístění či například možnosti 

využití zvolené terénní oblasti. Konkrétně je práce zaměřena na geomorfologický  

a geologický pohled na Beskydy. Následně je oblast specifikována a detailně jsou 

popisována jednotlivá zastavení naučné stezky pro zachycení podstaty vybrané oblasti  

a okolí chaty Skalka. 

Dílčím cílem je realizace rodinného běhu „Beskydské hřebenovky,“ který poslouží 

jako nástroj ke zvýšení informovanosti a prestiže dané lokality. Dobrovolné vstupné bude 

využito k modernizaci a zatraktivnění chaty i jejího okolí.  

Turistická chata Skalka, patří ke známým chatám v těšínských Beskydech. Celoročně 

chata láká návštěvníky na nejrůznější akce pro děti i dospělé. I přes nemilé události 

v minulých letech, oslaví chata v letošním roce 90. let od vybudování německým turistickým 

spolkem Beskideverein. Chata leží v blízkosti oblíbených turistických, cykloturistických  

i běžkařských tras. 
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2  PŘÍRODNÍ POMĚRY 

Jakožto páté nejvyšší pohoří v České republice je pohoří Moravskoslezských Beskyd 

zároveň nejrozsáhlejším a nejvyšším pohořím Karpatské soustavy. Svým nejvyšším bodem, 

Lysou horou (1323 m n. m.) a dalšími vrcholy přesahují tisícimetrovou hranici. Pohoří se dá 

rozdělit na 3 podcelky, tedy na Radhošťskou pahorkatinu, Lysohorskou hornatinu  

a Hostýnsko-vsetínskou hornatinu (Hruban, 2015; Rubín, a další, 2006). 

Chráněná krajinná oblast Beskyd byla vyhlášena ministerstvem kultury ČSR ke dni  

5. 3. 1973.  Oblast se rozprostírá a území tří okresů – Frýdku-Místku, Nového Jičína  

a Vsetína. Celková rozloha činí 1160 km2. Beskydy tedy nalezneme na východním území 

České republiky, spadá pod správu Zlínského a Moravskoslezského kraje. Za státními 

hranicemi našeho území, přiléhají CHKO Kysuce, ze slovenské strany a z polské strany jsou 

spojeny hřebenem Slezských Beskyd. Hranice všech tří území (České republiky, Slovenské 

republiky a Polské republiky) se protínají na pomezí Jablunkovské vrchoviny  (Bárta, a další, 

2007). 

2.1 Geologie 

2.1.1 Moravskoslezské Beskydy 

Z regionálního hlediska se na území České republiky, nachází dva velké celky, jenž 

mají různou geologickou minulost. Čechy a četnější část Moravy a Slezska patří k Českého 

masivu, východní část Moravy a Slezska patří k vnější okrajové části Západních Karpat 

(Chlupáč, a další, 2002). 

V porovnání s Českým masivem, je Karpatská soustava poměrné mladší. Její 

zformování proběhlo během procesů alpinského vrásnění, v období od svrchní křídy do 

terciéru. Určujícím faktorem zde byly pohyby litosférických desek, tedy desek zemské kůry, 

pohybujících se spolu se svrchní částí zemského pláště. Důležitým mezníkem, byla kolize 

jižnější africké desky s varisky konsolidovanou severnější evropskou deskou. Vývoj 

alpinsky zvrásněných pohoří, jež nebyly zasaženy dalšími horotvornými procesy je lépe 

pozorovatelný než u horstev zasažených variskými procesy. Jedná se ku příkladu, o pohoří 

Pyreneje, Alpy, Karpaty a Himaláje (Clupáč, a další, 2002). 
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Sedimenty, nacházející se jak na území České republiky, tak i Slovenské republiky, 

patří do vněkarpatské soustavy a rozeznáváme dvojí pozici. Autochtonní a v podobě 

vněkarpatských příkrovů (alochtonní). Autochtonní uloženiny leží nesouhlasně na 

prvohorních sedimentech variského patra. Jsou mladotřetihorního (neogenního) stáří. 

Variscidy spolu s neogenními sedimenty vytvářejí dohromady komplex, který zůstal  

na místě neboli tzv. autochton. Později na něj byly nasunuty vněkarpatské příkrovy 

(Skupien, 2013). 

Vněkarpatské příkrovy v Západních Karpatech představuje mocný soubor mnoha 

příkrovových jednotek, které leží na sobě. Směrem do nadloží to jsou: nejnižší příkrov 

podslezský, jenž byl budován sedimenty svrchní křídy a starších třetihor, příkrov slezský, 

budovaný sedimenty svrchní jury až paleogénu a nejvyšší příkrovová jednotka, magurská 

skupina příkrovů. Tvořena dílčími příkrovy: račanský, bystrický a bělokarpatský. Magurská 

skupina příkrovů je vytvořena zejména flyšovými paleogenními uloženinami.  

Ze stratigrafického hlediska následnosti nejsou příkrovy uspořádány dle zákona superpozice. 

Tedy každý příkrovpředstavuje samostatnou jednotku s vlastním vrstevním sledem, jenž  

je jak od podloží, tak i nadloží oddělena násunovou plochou (Skupien, 2013). 

Autochtonní sedimenty vnějších Západních Karpat, vznikající v průběhu třetihorního 

vývoje Západních Karpat. Postupným vyzníváním mořské sedimentace ve flyšových 

pánvích, zároveň za migrace na předpolí, tedy na Česky masiv. Současně vznikaly i nové 

pánve v tektonických depresích v oblasti příkrovů i před čelem příkrovů (vídeňská pánev  

a oblast vnější předhlubně).  Zde se ukládaly molasové sedimenty původu mořského, 

braktického, sladkovodního bez typických flyšových znaků. Zejména se jedná o jíly a písky 

ojediněle doprovázenými uhelnými slojkami lignitu. V Opavské dílčí pánvi změlčování 

moře koncem středního badénu, zapříčinilo sedimentaci evaporitů (Skupien, 2013).  

Postupné sunutí příkrovů během sedimentace, zapříčinily, že dnes nalezneme 

uloženiny pod příkrovy, před, na, ale i do nich jsou uloženiny zatlačeny. Denudace, jež 

probíhala v pliocénu a kvartéru, zapříčinila zachování pouhých reliktů původně rozlehlejších 

pánví. Dále Skupien (2013) uvádí, že vznik ložisek ropy a zemního plynu je zapříčiněn 

komplikovanou litologií a tektonickou stavbou během vývoje vídeňské pánve, kdy  

se vytvořily vhodné podmínky pro akumulaci plynných i kapalných uhlovodíků. 
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Podslezská jednotka je vytvořena zejména méně zpevněnými jílovitými horninami, 

stáří svrchní křídy a paleogénu. Nejstarší jednotkou je frýdecké souvrství, vzniklého  

ve svrchní křídě. Stýká se s pestrým paleogenním frýdlantským souvrstvím. Nejdokonaleji 

doložená sedimentace, z výše uvedených příkrovů, je doložená ve slezském příkrovu. Jeho 

zásadní vrstevní sled byl popsán rakouským geologem Hohenegger (1861). Díky 

geologickému mapování a vrtnému průzkumu uhlí na Ostravsku (Z. Roth, A. Matějka, E. 

Menčík, V. Pesl a další), byly získány nové poznatky o vývoji uloženin a o stratigrafii 

(Skupien, 2013). 

Štramberské vápence, vzniklé během svrchní jury a spodní křídě, jsou nejnižším 

vrstevním členem bašského vývoje slezské jednotky. Nejlépe zachované štramberské 

vápence najdeme v okolí Štramberka.  Známé jsou také díky tomu, že byly vytvářeny  

v mělkých mořích, a proto jsou bohatým nalezištěm zkamenělin. Během sedimentace v 

období spodní křídy se zde uložily i vápence čupecké a kopřivnické. Během vyšší spodní 

křídy byla vápencová sedimentace nahrazena tmavošedými jalovcovými uloženinami 

(odpovídající hradištskéu souvrství vývoje godulského). Na rozmezí se vyskytují plochy 

slepence, až blokového typu, jenž jsou označovány jako chlebovické vrstvy. Období svrchní 

křídy reprezentují sedimenty písčitého flyše souvrství bašského a palkovického (Skupien, 

2013). 

Nejníže položenou vrstevní jednotkou godulského vývoje představuje vendryňské 

souvrství. Charakteristické svými šedými a hnědošedými, jílovitými, prachovitými  

až jílovito-písčitými uloženinami. Patrně svrchnojurovského stáří. Na vendryňské souvrství 

je napojena sedimentace těšínských vápenců, jenž jsou šedé prvotně vápnité jílovcovité 

uloženiny. Sedimenty ze spodní křídy ztrácejí svou vápnitost (veřovické souvrství) či mohou 

být skvrnité (lhotecké souvrství). Celý komplex šedých až tmavošedých uloženin 

spodnokřídového stáří, bývá označován jako černá křída. Z ložiskového hlediska, jsou 

jmenované jílovcové sedimenty chudé na obsah železné rudy sedimentárního původu, 

označujících se jako pelosiderity. V předminulém století byly těženy v Podbeskydí k výrobě 

železa. Pozorovat lze i projevy podmořského vulkanismu (žíly, mělké intruze, polštářové 

lávy) v části spodnokřídových uloženin (Skupien, 2013).  

S příchodem svrchní křídy se změnil sedimentační režim slezské pánve. Redukční 

podmínky, nedostatek kyslíku u dna se proměnily na podmínky oxidační. Uloženy jsou zde 
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pestře zbarvené jílovce, nazývané mazáckým souvrstvím. Dlouhodobá sedimentace 

rytmicky zvrstvených jílovito-písčitých uloženin je všeobecně známá pod označením flyš. 

Flyšové uloženiny, zahrnující godulské a istebňanské souvrství, tvoří hlavní hřbet 

Moravskoslezských Beskyd. Nadložní paleogenní sedimenty, jenž bylo dříve nazýváno, 

slezské podmenilitové souvrství, označil Eliáš (2002) jako souvrství rožnovské. Magurská 

skupina příkrovů, započala vznikat již ve svrchní křídě, sedimentací v magurských 

sedimentačních prostorech. Přínos klastického materiálu překonal jílovcovou sedimentaci  

a je nahrazena písčitou sedimentací flyšovou (Skupien, 2013).  

V račanský příkrovu se vyskytují zlomky starších hornin, mající povahu tzv. bradel. 

Starší část příkrovu tvoří karbonátový flyš svrchnojurského stáří. Typická je sedimentace 

dorbně rytmických flyšových sedimentů, tmavých politických sedimentů (rajnochovické 

souvrství). Ve svrchní křídě je v plném rozsahu magurské skupiny příkrovů zastupována 

pestrými jílovci s vzácnými pozicemi pískovcového flyše kaumberského souvrství. Určující 

zastoupení drobových pískovců, arkózových pískovců a slepenců představuje soláňské 

souvrství. Během paleogénu dochází k obnovení sedimentace pestrých jílovců, což zastupuje 

je belovežské souvrství, v němž jsou hlavními horninami rudé a zelené jílovce. Zlínské 

souvrství, zastoupeno křemennými píkovci, slepenci a zelenými vápnitými jílovci  

je nejmladší stratigrafickou jednotkou. Bystrická jednotka, dnes již reprezentována 

sedimenty paleogénu, obsahuje drobně rytmický flyš souvrství soluňského a belovežského. 

Vápnité jílovce až slínovce jsou nejmladšími horninami celého souvrství (Skupien, 2013). 

Bělokarpatská jednotka je vyčleněna dvěma vývoji, a to vlárským a hluckým. První 

vývoj vytváří horskou část Bílých Karpat. Jeho nejstarší sedimenty, pestré jílovce svrchní 

křídy, náleží souvrství kaumberskému. Jeho nadloží je vytvořeno pískovci a zelenošedými 

jílovci (javorinské sovrství). Nejmladší část reprezentována šedými vápnitými jílovci, tvoří 

svodnické souvrství. Hlucký vývoj započíná tmavými vápnitými jílovci s vápenci, 

spodnokřídového hluckého souvrství. Další vývoj sedimentů se podobá vlárskému vývoji 

(souvrství kaumberské a svodnické). Nadložní kuželovské souvrství, vyznačováno flyšovým 

vývojem s přesilou různě zbarvených a pestře zvětrávajících vápnitých jílovců s tenkými 

výplněmi pelokarbonátů (Skupien, 2013).  
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2.2 Geomorfologie 

Podoblast Karpaty je tvořena provincií Západní Karpaty ta se dále dělí na Vnější 

Západní Beskydy (viz Obrázek 2). Celek Moravskoslezské Beskydy jsou složeny třemi 

geomorfologickými podcelky, Radhošťská hornatina, Lysohorská hornatina a Klokočovská 

hornatina. Přírodní hranici mezi Radhošťskou hornatinou a Lysohorskou hornatinou tvoří 

řeka Ostravice. Klokočovská hornatina se nachází jihozápadně od Zadních hor 

 (Kolejka, a další, 2009). 

Relativně spletité geomorfologické členění na celém území je součástí soustavy 

Vnějších Západních Karpat, které následně dělíme na celky: Moravskoslezské Beskydy, 

Hostýnsko-Vsetínskou hornatinu, Javorníky, Rožnovskou brázdu, Jablunkovskou brázdu  

a Podbeskydskou pahorkatinu. Nejvyšším bodem je Lysá hora (1324 m n. m.) a nejnižším 

bodem je hladina Rožnovské Bečvy u Zubří (350 m n. m.). Tedy maximální výškový rozdíl 

je 974 m. Postupem k východní straně Beskyd, za řekou Ostravicí, navazuje Lysohorská 

hornatina s nejvyšším bodem, Lysou horou. Dalšími významnými vrcholy jsou ku příkladu 

Travný (1209 m n.  m.), Ropice (1082 m n. m.), Javorový (1032 m n. m.) a hraniční Velký 

Polom (1067 m n. m.) Na samém východu jsou Beskydy ohraničeny zvlněnou pahorkatinou 

Jablunkovské brázdy. Ze severu jsou obklopeny sníženinou Podbeskydských  

pahorkatin – Třinecká a Frenštátská brázda. Převýšení nad územím brázd často překračuje 

600 metrů. Vsetínské vrchy jsou od Beskyd odděleny úvalem Rožnovské brázdy. 

Příznačnými vrcholy Vsetínských vrchů jsou Cáb (842 m n. m.), Tanečnice (912 m n. m.), 

Soláň (861 m n. m.) a nejvyvýšenějším vrcholem je Vysoká (1024 m n. m.) (Novák, 2015; 

Hruban, 2015; AOPK ČR ©, 2017). 

2.3 Klimatické poměry 

Klima oblasti Beskyd je dáno zejména její lokaci v centrální části Evropy. Značný vliv 

na klimatické podmínky má kolize kontinentálního a oceánického klimatu. S oceánickými 

vzdušnými masami přichází mírné zimy, chladnější léta s četnou oblačností a značným 

množstvím srážek. Kontinentální klima přináší s sebou typické denní i noční výkyvy teplot 

s ojedinělými srážkami a oblačností. Typické pro klima Beskyd jsou četné, krátké letní deště 

a bouřky, v zimě se jedná o dostatečné sněžení s dlouhotrvající sněhovou pokrývkou  

(ve vyšších polohách). Dalším důležitým činitelem je členitost reliéfu dané lokality. Což 
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znamená, že s přibývající nadmořskou výškou klesá teplota spolu s atmosférickým tlakem 

(Rubín, a další, 2006; AOPK ČR ©, 2018). 

Velká část území spadá do chladné klimatické oblasti. Jen omezená část na severním 

okraji a nižší polohy jižní části Valašska spadá do klimatické oblasti mírně teplé. Podle 

Novák (2015) se průměrná teplota v nižších polohách pohybuje kole 7 °C. Na nejvyšším 

vrcholu Beskyd, Lysé hoře, teplota nedosahuje ani 3 °C. Zejména v zimním období dochází 

k teplotní inverzi, kdy dochází k vydatnému znečištění horních vrstev atmosféry, a tedy  

i k omezení slunečního svitu. 

Místem s nejvyšším počtem srážek je jednoznačně Lysá hora. Průměrně tady padne  

až 1400 mm vodních srážek. Nejmenší počet srážek bývá v únoru a březnu, za to nejvíce 

spadne v letních měsících, od června do srpna. Plynulá sněhová pokrývka  

se ve vyvýšenějších polohách drží takřka do půlky roku (Novák, 2015). 

Povětrnostní podmínky taktéž ovlivňují různé klimatické faktory, zejména počet  

srážek, teplotu a oblačnost.  Z velké míry ovlivňuje i vegetaci jako příklad uvádí AOPK ČR 

(© 2018) tzv. vlajkové formy stromů ve vyzvednutých polohách. Antropogenní vlivy mají 

negativní účinek na změny klimatických podmínek třeba výstavba vodních nádrží. 

 

2.4 Fauna 

Oblast Beskyd je tvořena přes 70 % plochy, především se jedná o druhotné smrkové 

monokultury. Bárta, a další (2007) uvádí, že zbytky přírodních lesů se zachovaly pouze 

v extrémních nepřístupných polohách. A to květnaté bučiny s bohatým bylinným porostem 

ve vyšších polohách. V nižších polohách to jsou kyselé bučiny. 

Skutečnost, že se jedná o téměř zalesněnou plochu s celou škálou vegetačních stupňů, 

má velký význam pro výskyt živočichů. Podle Novák (2015) jsou vhodným příkladem velké 

šelmy – rys ostrovid, vlk a medvěd hnědý, kteří byli ke konci 19. století vyhubeni, ale nyní 

se vracejí, dle každoročního sčítání správy CHKO Beskydy. Velmi bohatou skupinou jsou 

bezobratlí a obratlovci. 

Zastoupení živočichů je výsledkem jak dlouhodobého vývoje, ale také změn přírodního 

prostředí, které je ovlivněno lidskou činností. Mezi negativní projevy můžeme  

zařadit: okyselení půdy, poškození vrcholových lesních porostů. Mezi skupiny živočichů, 
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citlivě reagující na tyto změny prostředí jsou pavouci, brouci a sekáči. Ze skupiny sekáčů, 

jsou typičtí pro jehličnaté lesy vyšších poloh Platybunus busephalus či Nemastoma lugubre. 

V zastíněných roklích horkých lesů žije sekáč Ischyropsalis manicuta. Ze skupiny pavouků 

můžeme uvést pokoutníka horského či zemního (Coelotes terrestris, Coelotes artopos) 

(AOPK ČR ©, 2018). 

Vodní živočichové patří k ohroženým obratlovcům, kvůli poškození a pozměnění 

životního prostředí. Úpravou vodních toků vyhynula mihule potoční. V současnosti se zde 

vyskytuje až 35 druhů ryb -  pstruh potoční, vranka pruhoploutvá. Nejen vodní živočichové 

jsou vázáni na vodní prostředí – skorec vodní či ledňáček říční.  Vzácně bývá spatřena vydra 

říční. Po úpravách vodních toků se obojživelníci uchýlili i k uměle vytvořeným nádržím. 

Mezi tyto druhy patří čolek karpatský, čolek horský, skokan hnědý, kuňka žlutobřichá, 

ropucha obecná, ropucha zelená. Ze skupiny plazů jsou hlavními představiteli užovka 

obojková, ještěra živorodá a slepýš křehký, ojediněle i zmije. Pro ochranu plazů je důležitá 

ochrana přirozeného biotopu, slunných strání s roztroušenými keři. Hojně početná je skupina 

ptáků. Z hlediska ochrany přírody jsou velmi důležití dravci. Mezi ohrožené druhy patří 

včelojed lesní a ostříž lesní, jestřáb lesní a krahujec obecný. Nejvzácnější je výskyt tetřeva, 

díky způsobu lesního hospodářství zde zbylo pár kusů. Ve starších porostech se vyskytují 

vzácné druhy sov -  sýc rousný a kulíšek nejmenší, vzácně i puštík bělavý. Vhodné podmínky 

jsou i pro ojedinělé druhy šplhavců – datel černý, datlík tříprstý či strakapoud bělohřbetý. 

Ze skupiny pěvců se zde vyskytují lejsek malý, linduška horská, králíček ohnivý apod. 

Zástupci drobných savců jako veverka obecná, plch obecný či myšivka horská. Jak je již 

výše zmíněno byly téměř vyhubeny velké šelmy. Dnes přibývá osídlení Rysa ostrovida (asi 

15-20 jedinců). V roce 2000. bylo na území CHKO zaznamenáno pohybu 4–5 medvědů 

hnědých a 3–4 jedince vlků. Potravou těchto šelem je zejména spárkatá zvěř, tím udržují 

přírodní rovnováhu (AOPK ČR ©, 2018). 

2.5 Flóra 

2.5.1 Lesy 

Na území Moravskoslezských Beskyd je vysoká zalesněnost, až 70 % plochy. Z velké 

míry to jsou smrkové porosty. Horské smrčiny a smrkové bučiny jsou zachovány jen na 

hřebenech pohoří. Rubín, a další (2006) Po zvýšení zájmu o využívání dřeva pro hutě  
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ve druhé polovině 18. století, došlo podle Popelářová, a další (2013), k opětovnému 

zalesňování, hlavně na Frýdecku a Těšínsku.  Postupem času se do popředí dostalo řízené 

lesní hospodářství (pěstování hustších a stejnověkých, rychle rostoucích lesů). 

Vrcholy přesahující nadmořskou výšku 1000 m, pokrývají převážně horské smrčiny. 

Smrk ztepilý (Pica abies) je přizpůsobený extrémním podmínkám. Jeho podrost tvoří 

z hlavní části kapradina papratka horská (Athyrium distentifolium), třtina chloupkatá 

(Calamagrostis villosa) spolu s dalšími horskými druhy jako jsou podbělice alpská 

(Homogyne alpina), bika lesní (Luzula sylvatica), sedmikvítek evropský (Trientalis 

europaea) a mnoho dalších. Popelářová, a další (2013) uvádí, že přirozeně se smrčiny 

objevují i na silně zamokřených a rašelinných půdách i v chladných údolích řek Ostravice  

a Čeladenka. V minulosti byly podmáčené a rašelinné smrčiny plošně odvodňovány, a to 

mělo za následek zánik či degradaci porostů. 

Při klesání nadmořské výšky z horských hřebenů se objevují bučiny. Kyselé bučiny, 

s převládajícím bukem lesním (Fagus sylvatica), rostou na minerálně chudých půdách. 

Omezené množství živin má za následek růst bylin, které jsou zde zastoupeny v menším 

množství. Nalezneme zde třtinu rákosovitou (Calamagrostis arundinacea), kapradinu 

rozloženou (Dryopteris dilatata) a biku bělavou pravou (Luzula luzuloides) a další. Kyselé 

bučiny tvoří většinu přirozeného porostu lesa, v oblasti Beskyd rostou na podloží pískovců 

godulského flyše (Popelářová, a další, 2013). 

 Dalším typem lesního porostu jdou suťové lesy, které můžeme najít na strmých 

svazích s kamenitou nebo balvanitou sutí. Díky extrémním podmínkám těchto lokalit, 

dochází k rychlejšímu rozkladu listového odpadu, tudíž i ke zvýšení množství živin v půdě. 

Je zde i podstatně vyšší vlhkost. Převažují zde tedy rychle rostoucí dřeviny – javor klen. 

V nižších polohách jasan ztepilý, lípa velkolistá a ojediněle i jilm horský. Pro bylinné patro 

je zde typickým zástupcem bažanka vytrvalá, kakost smrdutý, šalvěj lekavá či měsíčnice 

vytrvalá a další. Rostliny zde musí být přizpůsobeny rázu krajiny – sesuvům kamenité suti. 

Na jaře se objevují v některých suťových lesích četné porosty cibulovin – sněženky 

podsněžníku a česneku medvědího. Suťové lesy tvoří téměř 3 % lesů Beskyd  

(Popelářová, a další, 2013). 

Oblasti nacházející se v nadmořské výšce do 400 m, pokrývají dubohabřiny. V současné 

podobě tvoří z mála 4 % přirozených lesů, zatímco nejzachovalejší porosty se nachází na 
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západních svazích údolí řeky Senice. Jak napovídá název typu, převládá zde habr obecný. 

Mezi typické zástupce patří i dub letní, lípa velkolistá a javor babyka. Ovšem dub letní byl 

v minulosti vytěžen a dnes můžeme tento typ označit spíše jako habřiny. Habry byly a stále 

jsou využívány zejména jako zdroj palivového dříví. Díky své světlosti jsou habřiny 

domovem pestrého porostu rostlin. Charakteristické rostliny jako árón východní, svízel 

Schultesův, lilie zlatohlavá či sasanka hajní a mnoho dalších. Zde je největší podíl zastoupení 

orchidejí (Popelářová, a další, 2013). 

Podmáčená půda při nivách potoků a svahových lesních pramenišť osidlují olšiny. 

Zejména s olší lepkavou, ale i s olší šedou. Při březích mohutných řek či v širokých nivách 

můžeme zaznamenat pozůstatky jasanovo-olšových luhů. Původně byl tvořen jasanem 

ztepilým, střemchou obecnou, javorem klen i jilmem drsným. Z rostlinných zástupců zde 

najdeme vlhkomilné lesní druhy – ptačinec hajní, ostřici lesní, mokrýš střídavolistý apod. 

V největší blízkosti vodních toků se nacházejí vrbové křoviny, adaptovány pravidelnému 

mechanickému narušování mohutným vodním proudem. Charakteristický je porost vrby 

křehké a vrby nachové (Popelářová, a další, 2013). 

 

2.5.2 Louky a pastviny 

Jedním z nejzákladnějších znaků luk a pastvin je letní rozkvetlá souvislá pokrývka 

s četností druhů rostlin s ojedinělým výskytem vzácných orchidejí. Díky antropogenním 

zásahům, jako je kosení, hnojení či pastva podporuje vznik druhotně bohaté louky. Mezi 

typické zástupce patří Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare), Zvonek (Campanula), 

Kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi). Mezi vzácné druhy orchidejí vyskytujících se na 

loukách a pastvinách patří Vstavač mužský (Orchis mascula) a Prstnatec Fuchsův 

(Dactylorhiza fuchsii). Louky můžeme dále rozčlenit do podskupin jako louky ovsíkové  

a kostřavové a louky suché (Popelářová, a další, 2013). 
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3 NÁVRH NAUČNÉ TRASY 

Naučná trasa je tvořena následujícími lokalitami jedná se o, chatu Skalka, Istebňanské 

vrstvy, chatu Severka, ptačí rezervace, deluviální sedimenty, chata Kamenná (viz Obrázek 

9). 

 

 

Obrázek 1: Mapa geologické členění České republiky (Kolejka, Mackovčin, & Pálenský, 2009) (Jan Cháb, 

Zdeněk Straník, upraveno: Jan Kubáč, Kristýna Vojkůvková 2017) 

 

Z hlediska geologické stavby České republiky, více než 80 % plochy zaujímá Český 

masiv a zbylou část Karpatská soustava. V Českém masivu vystupuje řada jednotek 

stmelených variskou orogenezí včetně předpolí jejich platformního pokryvu. Karpatská 

soustava je zastoupena příkrovy složenými z kenozoických a mezozoických hornin  

a výplněmi neogenních pánví. Jak vidíme na výřezu mapy geologické členění ČR, celá 

naučná trasa se nachází ve flyšovém pásmu, přesněji tedy se jedná o vnější skupinu příkrovů 

z období jura až spodní miocén. Z jižní strany se nachází magurská skupina příkrovů, jenž 

pochází z období křída až paleogén. Ze severní strany se nacházejí miocenní mořská 

siliciklastika. Nad městem Ostrava si můžeme všimnout terestrických karbonských 



Kristýna Vojkůvková: Naučná trasa v okolí chaty Skalka 

2018  12 

 

siliciklastik a uhelných slojí. Za Přerovem se objevuje Český masiv s terestrickými 

siliciklastiky, uhelnými slojemi a vulkanity. Ve vzdálenějším okolí se nachází východní 

karbonský příkrov a západní karbonský příkrov (Kolejka, a další, 2009). 

Celá popisovaná trasa se nachází ve vnější skupině příkrovů. Převážně jsou tvořeny 

flyšovými sedimenty, ale i s podřízenými horninami neflyšového rázu, tedy zvláště vápenci 

a silicity. Jihovýchodní okraj České republiky je tvořen magurskou skupinou příkrovů, která 

také spadá do flyšového pásma. Miocenní mořská siliciklastika jsou podle Bokr (2018) 

skupina sedimentárních hornin, jež jsou složena převžně z křemenných zrnek. Najdeme zde 

horniny jako jíly, vápnité jíly, písky, štěrkopísky a řasové vápenceNedaleko města Ostrava 

se nachází terestrická karbonská siliciklastika a uhelné sloje. Podle Česká geologická služba 

(2018) zde najdeme šedé prachovité pískovce, jílovce, prachovce, arkózovité pískovce, 

arkózy, droby a uhelné sloje. Další rozlehlou částí je východní karbonský příkrov, zde 

nalezneme břidlice, podřízené droby (rytmického a laminovaného střídání). V západním 

karbonském flyšovém příkrovu nalezeneme převážně droby podřízené břidlice. Jižněji od 

města Přerov se objevuje český masiv s písky, štěrky a jíly (Česká geologická služba, 2018; 

Chlupáč, a další, 2002). 

 

Obrázek 2: Mapa geomorfologické jednotky, Peter Mackovčin, Břetislav Balatka, Jaromír Demek Karel 

Kirchner, Petr Slavík (Kolejka, a další, 2009), upraveno Jan Kubáč, Kristýna Vojkůvková 2017 

 

Popisovaná oblast se nachází na severovýchodě České republiky. Z hlediska 

geomorfologického členění se jedná o podoblast Karpat a provincii Západních Karpat. 
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Soustava Vnější Západní Karpaty, je v mapě označena IX. Navržená naučná trasa spadá do 

podsoustavy Západních Beskyd, tedy IXE. Označení IXE-3 značí celek Moravskoslezské 

Beskydy. Prvním podcelkem je Radhošťská hornatina, jež je zastoupena okrsky: Radhošťský 

hřbet, Mezivodská vrchovina. Druhým podcelkem je Lysohorská hornatina s okrsky: 

Ropická rozsocha, Lysohorská rozsocha a Zadní hory, kde se nachází navržená naučná 

stezka. Třetím podcelkem je Klokočovská hornatina (Kolejka, a další, 2009). 

K dalším celkům Západních Beskyd patří Hostýnko-vsetínská hornatina (IXE-1) 

s podcelkem Vsetínské vrchy a okrskem Soláňský hřbet. Rožnovská brázda (IXE-2) 

s okrskem Vigantická pahorkatina. Jablunkovská brázda (IXE-4) s okrsky Náveská 

pahorkatina a Milíkovská plošina. Slezské Beskydy (IXE-5) s podcelkem Čantoryjská 

hornatina a okrsky Nýdecká vrchovina, Čantoryjský hřbet. Posledním celkem  

je Jablunkovské mezihoří (IXE-6) (Kolejka, a další, 2009). 

Na výřezu mapy můžeme vidět další podsoustavu Západobeskydské podhůří, 

označenou jako IXD, celek Podbeskydská pahorkatina. Podcelek Příborská pahorkatina  

je zastoupen okrskem Palkovické podhůří. Podcelek Štramberská vrchovina s jeho  

okrsky: Palkovické hůrky, Metylovická vrchovina, Ondřejník, Kozlovická kotlina, 

Měrkovická pahorkatina, Ženklavská kotlina. Podcelek Frenštátská brázda s okrskem 

Lysohorské podhůří. Třinecká brázda s okrsky Frýdecká pahorkatina a Ropická plošina 

(Kolejka, a další, 2009). 
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Obrázek 3: Mapa geomorfologické poměry, Jaromír Demek, Břetislav Blatka, Karel Kirchner, Peter 

Mackovčin, Tomáš Pánek, Petr Slavík (Kolejka, a další, 2009), upraveno: Jan Kubáč, Kristýna Vojkůvková 

2017 

 

Díky umístění České republiky na styku západoevropské platformy, Vnějších 

Karpat, Panonské pánve a Slezské nížiny, jsou geomorfologické poměry velmi rozmanité. 

Jsou znázorněny na geomorfologické mapě. Pestrost reliéfu výrazně poznamenaly změny 

souborů geomorfologických pochodů zapříčiněné proměnami podnebí, jež probíhaly  

v období třetihor a čtvrtohor. Výchozím prvkem obsahu mapy jsou tvary reliéfu (vzhled, 

geneze, stáří jednotlivých povrchových tvarů). Podoba reliéfu je vyobrazena vrstevnicemi 

po 50 metrech, kótami a tvarem značek. Geneze tvarů je vyobrazena za pomocí barev. Tvary 

jsou v mapě roztřízeny do genetických skupin (Kolejka, a další, 2009). 

Naučná trasa je ohraničená čtvrtohorními mrazovými sruby a izolovanou skálou (či 

skalní hradbou, skalnatým sukem) rovněž čtvrtohorního staří, jenž patří do kategorie 

Kryogenních, tedy vznikajícím promrzáváním, erozně-denudačních tvarů. Erozně-

denudační tvary, lze chápat dle Geology.cz (© 2007) jako souhrn pochodů vedoucích 

ke snížení zemského povrchu zvětráváním, uvolňováním, přemisťováním a obrušováním 

materiálu zemského povrchu. Mrazové sruby, jsou skalní stupně, jež vznikly ve svahu 

mrazovým zvětráváním a následným odnosem. Vznik srubů byl vyvolán velkými mrazy 

v období glaciálů (doby ledové) probíhající ve starších čtvrtohorách. V souvislosti na 

struktuře hornin, puklinách či vrstevních plochách, jsou stěny mrazových srubů svislé až 

převislé (Smolová, a další, 2018). 
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Téměř celé okolí je tvořeno polygenetickým erozně-denudačím tvarem, přesněji 

pedimentem vytvořeného v třetihorách a erozně-denudačním svahem (větší 15°). Na výřezu 

mapy nalezneme i erozně-denudační svah (2-5°). Dle Geology.cz (© 2007) se pedimentem 

rozumí takřka horizontální či málo ukloněná skalní plošina, jež bývá pokryta vrstvou aluvia 

(sedimenty říčního původu). 

V blízkosti se nacházejí činné sesuvy čtvrtohorního stáří, patřící ke gravitačním 

erozně-denudačním tvarům. V blízkosti vrcholu Velký Polom nalezneme krasové  

a pseudokrasové tvary, přesněji vchod do pseudokrasové jeskyně vytvořeného během 

třetihor a čtvrtohor. Poblíž popisované trasy se nachází vodopád třetihorního stáří patřící do 

skupiny fluviálních erozně-denudačních tvarů. Na východní straně můžeme zpozorovat 

nevýrazný zlomový svah třetihorního staří patřícího k neotektonickým tvarům 

(Kolejka, a další, 2009). 

Poblíž vodní nádrže Šance se objevuje mnoho nivačních sníženin neboli sníženiny 

způsobené destrukční a konstrukční činností sněhu (Grygor, Jelínek, 2018). Podél toků řek 

nalezneme říční terasy mladopleistocenní, střednopleistocenní a říční terasy nerozlišené či 

povrch na spraších. Nedaleko řek se objevují proluviální kužele proluviální plošiny, území 

kryté sedimenty, jež jsou přesunuty ku příkladu přívalovými vodami, vytvářející podhorské 

kužele, mnohdy jsou vytvořeny štěrky s hlinitou příměsí (Marschalko, a další, 2018). Vodní 

nádrž Morávka je ohraničena údolní nivou ze severozápadu a strukturním svahem 

jihovýchodu. Údolní nivou rozumíme, podle Smolová, a další (2018) akumulační rovinu 

podél vodního toku, jenž je tvořena štěrkovitými, písčitými či jílovitými naplaveninami 

nepravidelných tvarů způsobených větvením toku, vznikem meandrů a náplavových kuželů 

atd. dolní niva bývá při povodních zaplavována. 

Poblíž měst se nalézají antropogenní tvary kamenolom činný i nečinný, hliník, 

slínoviště, výsypka, odval, odkaliště. Plošina kryopedimentu, plošina pedimentu vzniklého 

kryogenními podmínkami. Tvary gravitačního odsedání. Tor, izolovananá skála, jenž jasně 

vyčnívá ze všech ploch nad okolní krajinu. Od skalní hradby se liší rozměry, její výška 

mnohdy převládá nad rozlohou (Smolová, a další, 2018). 
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Obrázek 4: Mapa kvartérního pokryvu, Pavel Havlíček, Oldřich Holásek, Miloš Růžička, Jaroslav Tyráček, 

(Kolejka, a další, 2009), upraveno: Jan Kubáč, Kristýna Vojkůvková, 2017 

 

Mapa vyobrazuje nejpodstatnější typy kvartérních sedimentů; eolické (pochody 

vyvolané větrem), říční, ledovcové a organogenní. Zvláště jsou vyznačeny současné nivy 

(říční sedimenty), jenž jsou v ohrožení možných záplav při povodních (Geology.cz © 2007). 

Sedimenty ledovcového původu se objevují především v oblasti severní Čech a severní 

Moravy. Co se týče organogenních usazenin, rašeliny jsou vázány na horské oblasti, slatiny 

na níže položené oblasti. Travertiny se rozdělují na karbonáty termálních mineralizovaných 

vod a karbonáty vysrážené ze studených vod prostých. Zvětraliny neboli eluvia a svahové 

sedimenty deluvia nejsou z důvodu jejich lokálního rozsahu, proměnlivé mocnosti  

a nejasného vymezení na mapě zobrazeny (Kolejka, a další, 2009). 

 Na mapě můžeme pozorovat hranice maximálního rozhraní kontinentálního 

zalednění v oblasti Ostravska, Frýdeckomístecka až Novojičínska. Na území naučné trasy 

se nachází pleistocenní nerozlišené spraše a sprašové hlíny. Charakteristickým nalezištěm 

spraše jsou nížinné reliéfy do 300 m n. m., tvořeny jsou jemnozrnným materiálem, jenž byl 

přemístěn větrem. Ve značné míře je vytvořen prachovými zrnky křemene, živců a slíd. 

V okolí řek se rozléhají nivní sedimenty a fluviální sedimenty spodního a středního 

pleistocénu. Díky činnosti vody a vodních toků vznikají fluviální sedimenty. Usazování 
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částic probíhá za poklesu rychlosti proudění vody, což může být zapříčiněno vylitím vody 

z koryta řek během povodní nebo zatížeností toku splaveninami. Jejich struktura vznikla 

sedimentací a následným rušením ničivou činností ledovců, když docházelo k zalednění  

a opakující se sedimentaci. Hojně se vyskytující jsou váté písky či vyplavované sedimenty. 

Váté písky, původem z poslední doby ledové, jsou svým umístěním vázány na zdroj 

materiálu, z něhož jsou vyváty. Může jít o akumulace říčních teras či zvětraliny 

pískovcových hornin apod. V okol řek Lubina, Ostravice a Olše se nacházejí glaciální 

sedimenty, jež vznikly činností ledovce nebo zaledněním (Geology.cz © 2007; Hruban, 

2018; Kolejka, a další, 2009). 

 

 

Obrázek 5: Mapa inženýrské rajony, Petr Kycl, Eva Zítová, Zuzana Krejčí (Kolejka, a další, 2009), 

upraveno: Jan Kubáč, Kristýna Vojkůvková 2017 

 

Tato mapa znázorňuje výchozí složky geologického prostředí tříděné na základě 

podrobnosti nebo jednolitosti rysů, jež mají význam z hlediska stavební geologie, inženýrské 

geologie a geotechniky. U hornin a zemin se jedná především o litologické složení, podobné 

indexové, geomechanické či geofyzikální vlastnosti. Horniny s takto podobnými vlastnostmi 

se slučují do rajonů; oblastí se stejnými či podobnými inženýrsko-geologickými vlastnostmi. 
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Celkem na území České republiky se jedná o 18 celků. Téměř celé území 

Moravskoslezských Beskyd spadá pod region flyšoidních hornin (Kolejka, a další, 2009). 

Podle geologického slovníku Geology.cz (© 2007), můžeme flyš chápat jako 

komplex vrstev mořského původu, s minimální mocností 500 m. Je tvořen z rovnoměrně 

zvrstvených a střídajících se klastických sedimentů (zejména z psamitů až pelitů, jak 

vápnitých, tak i nevápnitých). Na spodních deskách si můžeme povšimnout velice častých 

hieroglyfů, tedy nerovností zvrstvených ploch. 

Četnou skupinou, která se nalézá v regionu flyšoidních hornin, jsou jílovcové  

a prachovcové horniny. Postupem na sever můžeme vidět větší rozmanitost rajónů. Podél 

řek se nacházejí náplavy nížinných toků a pleistocenní říční sedimenty. V okolí města 

Frýdek-Místek jsou také rajóny sprašů a sprašových hlín. Podle Geology.cz (© 2007)  

je spraš popisován jako klastický sediment vátého původu. Jsou tvořeny podílem 

křemenného materiálu a početnou jílovou i vápnitou příměsí. V blízkosti řek se také 

nacházejí četné pokryvy glacigenních sedimentů. Pod označením glacigenní rozumíme 

sedimenty ledovcové, tedy vzniklé přímou činností ledovce. Jsou formovány směsí všech 

frakcí od nejhrubších až po nejjemnější a nazývají se diamiktity Skupien, a další (2018). 

Typickým zástupcem glacigenních sedimentů jsou morény Svoboda (1983). Jedná  

se akumulaci klastického materiálu, jež byl transportován ledovcem či byl uložen v podobě 

různorodých valů nebo pahorků. Poblíž řeky Olše se četně nacházejí vápencové  

a dolomitické horniny a pískovcové a slepencové horniny (Geology.cz ©, 2007). 
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Obrázek 6: Mapa půdní asociace, Jan Sedláček, Jana Janderková, Luděk Šefrna, (Kolejka, a další, 2009) 

upravil: Jan Kubáč, Kristýna Vojkůvková, 2017 

 

Půdní asociace, tedy víceméně heterogenní půdní jednotky, jenž zachycují složku 

převládající s doprovodnou a doplňkovou složkou půdního pokryvu v rámci mapové 

jednotky a příslušného půdotvorného substrátu. Hlavní půdní jednotky mají 70–80 % 

zastoupení plochy, doprovodné půdní jednotky jsou v rozmezí 10–30 % plochy a doplňkové 

půdní jednotky mají zastoupení pod 10 % plochy (Kolejka, a další, 2009). 

Hlavní skupinou půdní asociace v oblasti naučné trasy je kambizem; kambisoly. Přesněji 

se jedná o kambizemě modální (mezobazické až dystrické) převážně ze zvětralin pevných  

a zpevněných hornin a polygenetických hlín (Kolejka, a další, 2009). 

Kambizem je označení ro hnědou lesní půdu. Jedná se o jednu z nejrozšířenějších lesních 

půd, jenž vzniká procesem vnitropůdního zvětrávání primárních půdních minerálů. Proces 

je nazýván brunifikace a probíhá převážně na nevápnitých horninách bohatých na křemík. 

Během brunifikace dochází k vytvoření sekundárního jílu, přičemž se z krystalické mřížky 

půdních minerálů uvolňují oxidy železa, které zapříčiňují charakteristické hnědé zbarvení 

půdy. Roleček (2018) uvádí, že výskyt kambizemě převážně najdeme pod smíšenými 
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doubravami a bučinami. Kozák, a další (2018) popisuje rozdělení kambizemí na eubazické, 

mezobazické, eutotrofní a rankerové, dle jejich nasycenosti 

Podél řek se nacházejí fluvizemě glejové a modální. Uvedené půdy se formují podle 

Kozák, a další (2018) v nivách řek a potoků z povodňových usazenin. Příznačná je jejich 

vrstevnatost. Vzdáleněji od řek se nacházejí Pseudogleje luvické (luvizemě oglejené), jenž 

vznikaly procesem oglejení v dostatečně vlhkém klimatu, zejména pod listnatými lesy, na 

plochých částech reliéfu, kde je zpomalený podzemní odtok srážkové vody již od povrchu 

nebo poblíž něj. Periodicky opakované provlhčení nahrazuje delší vyschnutí.  Nalezneme je 

zejména na těžších půdách, ve vlhkých oblastech se mohou objevit i na středně těžkém 

podloží. V severní části mapy jsou hlavní skupinou Luvizemě oglejeně a hnědozemě luvické 

oglejené. Luvisoly vznikají procesem ilimerizace, která se projevuje vertikálním přesunem 

koloidních jílovitých částic a zřetelného podílu organických látek za podmínky, že  

je dostatek srážek. Ilimerizace je charakteristická pro půdy s dostatečným množstvím 

hlinitých částí (spraše, sprašové hlíny), a to zejména v teplejších podmínkách. Celý proces 

bývá doprovázen oglejením, tedy střídavým zamokřením (Roleček,2018).  

Ve východní části se objevují Pararendziny a kambizemě vyluhované. Pararendzina 

neboli půdy z rozpadů a z bazálních i mělkých nejvýznamnějších souvrství 

karbonátosilikátových zpevněných hornin. Jejich postupné vyluhování či popřípadě, nepříliš 

mocná vrstva hlavního souvrství vytváří potencionální přechod ke kambizemi. Nalezištěm 

jsou především oblasti křídových a flyšových zpevněných uloženin. Vegetací tohoto typu 

půdy jsou zejména suťové lesy, květnaté bučiny nebo ve vyšších polohách vápnomilné 

bučiny (Roleček, 2018; Kozák, a další, 2018) 
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Obrázek 7: Mapa geologických poměrů Beskyd s vyznačeným řezem (zdroj: Přehledná geologická mapa 

Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny, Menčík E., a další, 1985) 

 

Mapa znázorňuje podrobný geologický pohled na okolí navržené naučné trasy. 

Nachází se na hrubě rytmickém až divokém flyši s převahou arkózových křemenných  

a drobných pískovců a slepenců a na deluviálních hlinitých sedimentech (istebňanské 

vrstvy). V okolí Velkého Polomu objevuje drobně rytmický flyš až subflyš s černošedými 

nevápnitými jílovci (podmenilitové souvrství) i s vložkami rudohnědých jílovců. Na 

severozápadní straně mapy se nachází drobně rytmický flyš s glaukonitickými pískovci 

(godulské vrstvy – svrchní oddíl). Postupem na jižní stranu mapy, se objevují spodní pestré 

vrstvy rudohnědých nevápnitých jílovců, cieźkowický pískovec (čočkovité polohy pískovců 

a slepenců) a krosněnské vrstvy s vápnitými drobně až hrubě rytmickým flyšem  

se slídnatými pískovci. Nejjižnější část mapy zabírá soláňské souvrství (svrchní soláňské 

vrstvy) s hrubě rytmickým flyšem s převahou arózových a drobných pískovců hostýnské 

zóny. Pro podrobnější popis dané oblasti je přiložen geologický řez 5-6, který je vyznačen 

na mapě (viz Obrázek 7).  V přílohách jsou vloženy i další geologické řezy Beskyd  

a Podbeskydské pahorkatiny pro porovnání geologických poměrů (Menčík, a další, 1985). 
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Obrázek 8: Mapa geologických poměrů Beskyd (zdroj: Přehledná geologická mapa Beskyd a Podbeskydské 

pahorkatiny, Menčík E., a další, 1985) 

 

 

Obrázek 9: topografická mapa lokalit naučné trasy (zdroj: https://mapy.cz/s/2ATSp) 

 

Topografická mapa znázorňuje lokality na navržené naučné trase, které jsou popsány 

v následujících podkapitolách. 
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3.1 1. Lokalita – chata Skalka 

3.1.1 Historie horská chaty Skalka 

Roku 1928 byla v oblasti Těšínských Beskyd vybudována chata Skalka ve výšce 910 m 

n. m. Jinými slovy se tedy nachází nad obcí Mosty u Jablunkova nad Jablunkovským 

průsmykem. Ke konci 19. století a počátkem první třetiny 20. století se v Beskydech 

rozvíjely turistické spolky. Důkazem je právě výstavba turistických chat. Právě v Beskydech 

byla taková zvláštnost, že na výstavbě chatek se podílely jak české, německé, polské, 

židovské, tak slovenské turistické spolky. Soupeření mezi spolky zapříčinilo zvýšenou 

výstavbu turistických chat, a to především ve slezské části Beskyd (Szotkowski, 2017). 

Převratem v roku 1918 byly těžce postihnuty zimní sporty v údolí řeky Olše.  Hlavní 

opěrný bod, tehdy hojně vyhledáván, byla chata Čantoryje, která byla později vypleněna  

a zničena.  Tehdy pod vedením Dr. Hinterstoissera, zimního sportovního spolku, 

„Wintersportabteilung Teschen des Beskidenvereins“ oddíl Těšín (zkratka WAT des BV), 

byla roku 1920 zase chata zpřístupněna. Avšak mírné svahy a nejisté sněhové podmínky, 

této lokality, přestaly vyhovovat stoupajícím požadavkům, proto se skupina nadšenců pro 

lyžování rozhodla prozkoumat hlavní pásmo regionu Beskyd pro možnosti sportování. Pro 

tyto účely nalezli vynikající místa kolem Jablunkovského průsmyku, oblasti Skalky  

a Polomu. Z počátku zde měla být pouze malá bouda, avšak díky pořádání různých akcí bylo 

vybráno kolem 25000 Kč. Jak rostly plány, tak byla vybudována velká horská chata. Posléze 

přišla velký hospodářská krize, jež zvolnila podnikání. Nastalo tedy ke spojení s malou 

loveckou chatou pod Velkým Polomem. WAT a hotel Byrtus uskutečnil lyžařské závody, 

které byly dobrou reklamou, avšak i tato chata, kterou přenechala Lesní Správa Lomná, byla 

státem zabavena. Díky státní podpoře se povedlo už v roce 1924 vystavět chatu Polom, 

kterou (bohužel) z větší části navštěvovali Němci. Poté vedoucí WAT, Heinrich Schlauer, 

přiměl BV (Beskideverein) k podniknutí kroku, vybudování chaty na Skalce. Avšak 

důsledkem krize poklesly dobrovolné sbírky, zvláště u Němců (Groba, 2017; J. Polášková, 

J. Polášek, 2009). 

Z výchozího podnětu, výstavby skromné horské chaty, se nakonec zrodil velký horský 

hotel, a to i s vším moderním vybavením. Chata skalka byla postavena jako konkurence 

chatě pod Velkým Polomem, která byla postavena KČST roku 1924. Postavena byla 

německým turistickým spolkem Beskideverein, založeným roku 1893 ve Frýdku. Lákadlem 
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pro turisty byla poloha s nádhernými výhledy, s dobrou dostupností, hlavně od železniční 

trati Jablunkov – Čadca. Až roku 1927 bylo opětovně vyvinuto úsilí znovu vystavět chatu, 

za kterou je vděk směřován především tehdejšímu starostovi finančníkovi Dr. Vohryzkovi, 

a jeho rozsáhlým kontaktům a vztahům s podnikateli působících v oblasti těžkého průmyslu. 

Tehdejší předseda WAT, H. Schlauer, doporučil vybudování větší lyžařské chaty namísto 

nehospodářské lyžařské chaty a sám koupil pozemek na hřebeni. Zakázky se ujal stavitel 

Böhm a pořídil potřebné stavební plány. Prvotní odkoupený pozemek nenaskytoval žádoucí 

panorama došlo k výměně za lokalitu na jižním svahu (Szotkowski Josef, 2017; J. 

Polášková, J. Polášek, 2009). 

Celou stavbu provedla firma Fulda, která taktéž vybudovala chaty na Javorovém  

a Čantoryji. Nastaly i problémy v uskutečnění plánu ku příkladu se jednalo o dopravu dřeva 

pro stavební účely. Měla ho na starost firma Glesinger z Těšína, jelikož Státní Lesní 

ředitelství, s tehdejším sídlem ve Frýdku-Místku, zamítlo žádost o dřevo z Frýdku-Místku 

(Groba, 2017). 

 Základní kámen byl položen 1. 7. 1928 a o tři měsíce později byla chata slavnostně 

otevřena, tj. 7. 11. 1928. Mezitím ovšem bylo potřeba vyřídit mnohé objednávky, požadavky 

a smlouvy. Členové výboru museli spolupracovat stavebním a koncesním komisím. Přičemž 

nastaly potíže s komisí „šenkování“ s přihlédnutím na blízkost chaty na Polomu. Vše  

se zařídit starostovi Vohryzkovi, díky jeho diplomacii. V průběhu stavebních prací se zvýšila 

i účast klubu Přátel Beskyd. Největší podíl jejich podpory byl zjevný 7. 10. 1928, kdy došlo 

k otevření chaty. Důkazem je i účast návštěvníků, jenž při položení základního kamene byla 

téměř pár set a otevření chaty se zúčastnilo přes 2000 návštěvníků. U příležitosti otevření 

chaty byl zavěšen nad vchod plakát s nápisem „Lásce a věrnosti domovu“. Budova byla 

ozdobena prapory, které visely ze štítu budovy. I přes chladné podzimní počasí, všichni  

ze zúčastněných naslouchali slovům starosty Vohryzka, který hosty vítal a děkoval všem co  

se podíleli na stavebních pracích (Groba, 2017; Polášek, a další, 2009; Szotkowski Josef, 

2017). 

V období druhé světové války, konkrétně ve třicátých letech, se zde scházeli 

organizování členové Sudetoněmecké strany. Ti tvořili pověstnou „pátou kolonu“ při 

likvidaci Československé republiky. Na chatě také často pobývali oddíly jagdkomanda, kteří 

likvidovali protifašistický odboj. Po událostech na podzim 1938 a 1938 byla chata předána 
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do rukou nejprve polského záboru a dále do fašistické okupační správy. Po druhé světové 

válce, tedy po roku 1945 chata patřila zase Česku. V 50. letech minulého století, sloužila 

chata jako tělovýchovné a turistické zařízení (Szotkowski Josef, 2017). 

Klub českých turistů (dále jen KČT) získal chatu roku 1991, od jejího posledního 

majitele ÚV ČSTV (ústřední výbor Československý svaz tělesné výchovy a sportu), ale 

chata byla ve velmi špatném stavu. Dle vypracovaného projektu na její rekonstrukci byla 

vypočítána potřebná částka 7 milionů korun. KČT bohužel tuto částku poskytnout nemohla 

poskytnou, a tak chtěla chatu prodat. To se, ale nelíbilo KČT oblasti Beskyd, a tudíž požádali 

o převedení chaty pod jejich správu. Rozsáhla rekonstrukce na hatě probíhala od roku 1994, 

ale tragická nehoda 7. ledna 1998 (14 dní před otevřením nově zrekonstruované chaty) 

neumožnila znovuotevření. Chata Skala vyhořela do základů (Szotkowski Josef, 2017). 

Požár spojil turisty, obyvatele, spolky i úřady, kteří společně usilovali o znovu obnovení 

chaty. Příkladná byla iniciativa brigádníku, kteří zmírňovali starost o finance a úřední 

záležitosti. Jedna z možností byla zakoupit si Skalničku, tedy poukázku na ubytování 

v hodnotě 100,- Kč. Tímto tedy zapůjčil peníze. Mnoho ochotných pracovníků se přidalo 

k těžkým pracím. Obnova chaty byla mimořádně náročnou akcí. Vyžadovala zpevnění 

původních základních kamenů a následná obnova celé konstrukce. Z původní chaty  

se zachovala pouze nová kotelna ve vedlejším zděném objektu. Restaurace byla zprovozněna 

v roce 2000. Kolaudace celého objektu proběhla 14. 12. 2000. Koncem roku 2002 byla chata 

zrekonstruována (Szotkowski Josef, 2017; Polášek, a další, 2009). 

Dnes je chata vybavena restaurací o kapacitě 80 míst s krbem, společenskou místností, 

jídelnou, venkovním ohništěm, dětským hřištěm a parkovištěm přímo u chaty. Celková 

kapacita chaty je 40 lůžek, jak se společným, tak i s vlastním sociálním zařízením. Je velmi 

dobře přístupná po červené turistické značce od vlakové nádraží v Mostech u Jablunkova. 

Téže je možno na Skalku vyjet autem ve směru na Velký Polom (Chata Skalka ©, 2012; 

Polášek, a další, 2009). 
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Obrázek 10: logo KČT, 130 let (Sládek, 2018) 

 

 

Obrázek 11: Turistická chata Skalka (foto autorka, 2017) 
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3.2 2. Lokalita – Istebňanské vrstvy 

Popisované území se nachází v údolí Jablunkovského průsmyku, z jedné strany 

sevřeného hřbety Moravskoslezských Beskyd a ze strany druhé Slezských a Slovenských 

Beskyd (Macháček, a další, 2008). Geologickým podkladem trasy je křídové istebňanské 

souvrství nasedá na souvrství godulské mocné polohy arkózovitých; obsahujících četná zrna 

živců či odlišných nestabilních minerálů a drobovitých pískovců se skluzovými slepenci, 

které se střídají s polohami černošedých jílovců o mocnosti 40–200 m (viz Obrázek 8). Časté 

je nakupení a výplně jílovitých karbonátů, vtroušený pyrit a siderit, jenž způsobuje 

sekundární železité povlaky. Celé souvrství pak dosahuje mocnosti až 1200 m a bylo 

ukládáno v bezkyslíkatém prostředí. Hrubší klastický materiál byl přinášen gravitačními 

proudy ze slezské elevace (kordilery), jenž oddělovala slezský a magurský sedimentační 

prostor (Geology.cz ©, 2007; Chlupáč, a další, 2002). 

3.3 3. Lokalita – chata Severka 

V poválečném období, 50. až 60. letech minulého století, vznikla chata Severka, 

jakožto součást lyžařského areálu Dolní Lomné. Jedná se o jednu z mála chat, vybudovaných 

za socialismu. Díky své poloze, tedy mezi chatou na Velkém Polomu a turistickou chatou 

Skalka, a v blízkosti lyžařských vleků z Dolní Lomné, měla sloužit jako lyžařské středisko. 

Po revoluci, roku 1989, přešla chata do soukromého vlastnictví, kde zůstala do dnes a nadále 

slouží jako chata pro turisty. Provoz lyžařských vleků je dnes již značně omezen. Jak 

z důvodu nedostatku sněhu, tak i z důvodu horší dostupnosti k vleku. Ski areál Severka  

se rozprostírá v oblasti Těšínských Beskyd, na severním svahu vrchu Kostelka v obci Dolní 

Lomná. Ubytování v chatě je možno v pokojích s vlastním či společným sociálním 

zařízením. Areál nabízí mnoho služeb, od restaurace pro pětapadesát osob, venkovní hřiště, 

ohniště s posezením po nejvýše položený nerezový bazén v České republice či posezení na 

letní terase s výhledem na Malou Fatru (Severka.eu ©, 2018; Sládek, 2018; Sládek, 2013). 

3.4 4. Lokalita – ptačí rezervace 

Ptačí oblasti jsou zřizovány nařízením vlády 687/2004 Sb., a zároveň v rámci nařízení 

je vymezeno zajištění ochrany (udržení populace druhů, jenž se v oblasti vyskytují, 

udržitelnost příznivého stavu z hlediska ochrany) stanovenými činnostmi vázáných na 

souhlas orgánu ochrany přírody (Moravskoslezský kraj ©, 2018). 
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Úplná ptačí oblast Beskydy, o rozloze 35 243 ha, pokrývá odhadem třetinu plochy 

CHKO Beskydy. Dle AOPK ČR (©, 2006) jsou hlavním předmětem ochrany druhy: čáp 

černý (Ciconia nigra), datel černý (Dyocopus martius), datlík tříprstý (Picoides tridactylus), 

jestřábek lesní (Bonasa bonasia), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), lejsek malý 

(Ficedula parva), puštík bělavý (Strix uralensis), strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos 

leucotos), tetřev hlušec (Tetrao urogallus), žluna šedá (Picus canus). V minulých letech 

patřily Beskydy k oblastem s nejvyšší hojností tetřevů v České republice.  Nynější populace 

tvoří pouhý zlomek dřívějších počtů. Ačkoliv do budoucna se očekává s uchováním druhu, 

za předpokladu zavedení potřebných opatření. Další pravidelně zde hnízdící druhy jsou 

včelojed lesní (Pernis apivorus), orel křiklavý (Aquila pomarina), významný holub doupňák 

(Columba oenas). Nejvýznamnějšími druhy žijících na otevřených plochách, jsou chřástal 

polní (Crex crex), křepelka polní (Coturnix coturnix), bramboříček hnědý (Saxicola 

ruberta). Poblíž vodních toků hnízdí konipas horský (Motacilla cinerea) i konias bílý 

(Motacilla alba), ojediněle ledňáček říční (Alcedo atthis). 

3.5 5. Lokalita – Deluviální hlinité sedimenty 

Kvartérní pokryv trasy je tvořen deluviálními sedimenty, jejichž mocnost dosahuje  

0,8 – 3,2 m, místy až 6,1 m. Zejména se jedná o písčité jíly často tuhé, leckde měkké či pevné 

konzistence (Macháček, a další, 2008). Deluvia či svahové sedimenty, vznikají gravitačními 

pohyby zvětralými horninami na svazích za působení sesouvání. Dle Geology.cz (© 2007) 

mohou být hrubé až jemnozrnné; kamenité až hlinité. Patří k nejčetnějším kvartérním 

sedimentům v denudačních oblastech. Deluviální uloženiny, jež vznikly v období glaciálů, 

se vyznačují složením drobněji klastického, z ostrohranných úlomků. 

Zvětralé sedimenty lehce podléhají svahovým pohybům; sesuvům. Za předpokladu, že 

je podklad tvořen jílovci, při kontaktu s vodou ztrácejí pevnost a zformují jílovité  

až jílovitopísčité hlíny. V oblastech pískovcového podloží se vytváří hlinitokamenité  

či kamenité suti. Svou mocností dosahují až 3 m (Hruban, 2018). 

3.6 6. Lokalita – chata Kamenná 

Horský penzion, jenž s nachází v hřebenové části Beskyd na významné křižovatce 

turistických cest, směrem k Velkému Polomu (1067 m n. m.). Dnes je chata zrekonstruována 
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a v provozu je po celý rok. Chata patří k oblíbenějším zvláště pro cyklisty, běžkaře i lyžaře 

(Branos, 2009). 

Dříve zde stával proslulý hotel Tetřev, který dnes připomíná stejnojmenná rozhledna. 

Dřevěná stavba o výšce 944 m n. m., přináší malebný rozhled na hřebeny a údolí Beskyd. 

Přístupná je po celý rok zdarma v letní sezóně do 21 hodiny, v zimní do 15:30 hodin. 

Rozhledna byla postavena za podpory Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 

a Programu péče o krajinu MŽP v roce 2011 (Kamenná chata, 2018). 

3.6.1 Historie 

Roku 1920 se rozhodl orlovský odbor, Těšínská župa Klub československých turistů, 

také nazývaný „Bezkyd“ o výstavbě nové chaty na rozhraní Slezska a Slovenska. K zahájení 

výstavby došlo roku 1923. Na výstavbu chaty přispělo mnoho spolků, ale i jednotlivců. Asi 

2 000 m východně pod vrcholem Velký polom, byla postavena nová turistická chata 

v nadmořské výšce 944,5 m. Podle návrhu architektů Františka Koláře a Jana Rubého 

z Moravské Ostravy, stavbu provedl Richard Klimek z Jablunkova. Náklady jak na stavbu, 

tak na vnitřní zařízení a pozemek, se vyšplhaly na 484 650 Kč. Slavnostní otevření chaty 

proběhlo 10. srpna 1924. V chatě bylo jedenáct pokojů, tři společné noclehárny a jídelna 

s celkovou kapacitou sto osob. Chata pár let sloužila, avšak po čase se ukázalo, že chata 

nestačí svou kapacitou pro návaly turistů. V letech 1928-1929 proběhlo podstatné rozšíření 

chaty. V blízkosti chaty byla postavena samostatná dependance s elektrárnou, prádelnou, 

lednicí, věžovitým vodojemem a dvěma koupelnami. Ubytovací kapacita se tak rozšířila  

o pětašedesát lůžek. Po čase došlo k propojení původní dřevěné chaty s novou kamennou 

přístavbou., spojovací místností. K roku 1935 nabízela chata, již s propojená s dependance, 

60 lůžek v 29 pokojích a 22 lůžek ve 2 noclehárnách. Koncem roku 1938 se dostala 

v polském záboru Těšínska a převzalo ji Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Oddizial 

v Katowicach. Rok poté byla převzata spolkem Beskideverein. Do vlastnictví Klubu 

českých turistů byla vrácena až v roce 1945, ale po dalších čtyřech letech došlo ke změně 

vlastníka. K nešťastné náhodě došlo 2. dubna 1960, kdy shořela celá chata, až do kamenných 

základů. Zachránila se kamenná přístavba, která byla nedostačující pro svou kapacitu. Brzy 

došlo na výstavbu moderní horského hotelu, který nesl název „Tetřev“. Nejznámějším 

chatařem je zcela jistě Anton Petruňák, jenž se zasloužil o vybudování a kvalitní provoz 

chaty Tetřev. Primárně byla využívána v zimním období pro lyžařské kurzy základních  
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i středních škol. Mylně šířenou informací je podle Sládek (2018), že i tento hotel podlehl 

požáru. Avšak po revoluci roku 1989 a následné privatizaci, budova začal podléhat 

vandalství a postupnému rozkradení zařízení. Majitelé se střídali, až poslední majitel nechal 

zchátralou budovu strhnout. Dnes se v blízkosti chaty Kamenná nachází rozhledna, jež nese 

jméno Tetřev. Po rekonstrukci roku 2008, došlo ke znovu otevření chaty tentokrát pod 

názvem „Horský penzión – Kamenná chata“. Dnes je k dispozici jednadvacet lůžek  

a restaurace (Polášek, a další, 2009; Sládek, 2013). 

 

 

Obrázek 12: Chata na Velkém Polomu (Sládek, 2018) 

3.7 Ostatní charakteristiky 

3.7.1 Dotazníkový průzkum 

V rámci bakalářské práce byla provedená anketní studie, ve které byly postupně 

hodnocené důležité otázky týkající se rozvoje turistického ruchu v okolí chaty Skalka. 

Celkem odpovědělo 111 respondentů. Dotazníkový průzkum byl vytvořen ve spolupráci 

s Barborou Pustkovou a Patricii Žilovou, v rámci připravovaného projektu „Beskydské 

hřebenovky“. 
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Graf 1: Oslovil Vás tento nápad „Beskydské hřebenovky“, chtěli byste se zúčastnit?  (zdroj: dotazníkový 

průzkum) 

Po krátkém představení připravovaného projektu Beskydské hřebenovky, jsme hned 

při první otázce došli ke zjištění, že většina respondentů, konkrétně sedmdesát devět  

by se rádo zúčastnilo. Dvacet tři respondentů vybralo možnost nevím a devět respondentů 

by se účastnit nechtělo (viz Graf 1). 
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Graf 2: Co byste konkrétně na rodinném běžeckém závodu chtěli, aby přilákal Vaši účast? (zdroj: dotazníkový 

průzkum) 

 

U druhé otázky, bylo možno vybrat více odpovědí. Nejčastěji vybíraná odpověď byla, 

že účast na běžeckém závodu by přilákal cíl akce. V našem případě je cíl akce podpora 

zatraktivnění turistických chat. Druhou nejčastěji vybíranou odpovědí byl program pro děti. 

Dále by respondenti ocenili i doprovodný program pro dospělé a ceny za závod či úkoly. Tři 

lidé volili jinou odpověď. Dva respondenti uvedli, že těchto akcí se již koná mnoho  

a vyjádřili svůj nesouhlas s celou akcí. Třetí respondent uvedl, že by ocenil účast nějakého 

pivovaru (viz Graf 2). 
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Graf 3: Co si Vy osobně představujete, jak vnímáte, nebo jak byste charakterizoval/a turistickou chatu?  (zdroj: 

dotazníkový průzkum) 

 

U třetí otázky uvedlo čtyřicet respondentů, že turistickou chatu by charakterizovali 

jako místo k odpočinku. Třicet pět dotazovaných osob popisují turistickou chatu jako místo 

k ubytování. Dvacet devět lidí vidí turistickou chatu jako cíl výletu. Pět dotazovaných osob 

má turistickou chatu jako tradici (tradičně ji navštěvují). Dva respondenti volili jinou 

odpověď. První z nich volil kombinaci prvních tří možností, což je místo k odpočinku, místo 

k ubytování či občerstvení a cíl výletu. Druhý respondent uvedl, že chatu vnímá jako ukrytí 

před nepříznivým počasím s možností občerstvení či ubytování, ale také jako místo 

k odpočinku, při zdolávání delší trasy (viz Graf 3). 
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Graf 4: Když si představíte jakoukoliv turistickou chatu v horách (v Beskydech), co se Vám na nich nejvíc 

líbí? (zdroj: dotazníkový průzkum) 

 

U čtvrté otázky bylo možno vybrat více odpovědí. Šedesát pětkrát byla vybrána 

možnost stravování jako nejatraktivnější věc na turistických chatách v Beskydech. Druhou 

nejčastěji vybíranou možností, čtyřicet osm hlasů, byl vzhled chaty, jak exteriér, tak  

i interiér. Třetí nejčastější odpověď, s třiceti pěti hlasy, byla Venkovní vybavení chaty 

(dětské hřiště, posezení atd.). Dvacetkrát byla volena možnost ubytování. Patnáctkrát si lidé 

vybrali přehledné značení tras k chatě. Jako předposlední, s třinácti hlasy, byla odpověď 

vnitřní vybavení chaty (dětský koutek, sociální zázemí atd.) Tři respondenti si vybrali jinou 

odpověď. Uvedli, že nejvíce oceňují stravu, polévky či tradiční jídla, příjemné míst 

k odpočinku a občerstvení a malebnost, pohodu, klid (viz Graf 4). 
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Graf 5: Když si představíte jakoukoliv turistickou chatu v horách (v Beskydech), co Vám na nich schází/vadí? 

(zdroj: dotazníkový průzkum) 

 

V páté otázce, jsme zjišťovali, co lidem vadí nebo co jim schází na turistických chatách 

v Beskydech. I u této otázky bylo možno vybrat více odpovědí. Dvě nejvíce vybírané 

odpovědi, s třiceti hlasy byly kvalita občerstvení a nic neschází. Devatenáctkrát bylo 

vybráno venkovní vybavení chaty. Sedmnáct hlasů získaly dvě možnosti, vnitřní vybavení 

chaty a celkový vzhled chaty (interiér, exteriér). Třináctkrát odpovídající uvedli, že jim vadí 

špatné značení tras k chatě. Nejméně volenou uvedenou možností, byla kvalita ubytování. 

Šest respondentů vybralo jinou odpověď. Uvedli, že jim vadí nepřiměřené ceny  

za občerstvení, zákaz vstupu psům a chování obsluhy. Jeden respondent uvedl, že na 

turistických chatách není vhodné místo k odpočinku (viz Graf 5). 
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Graf 6: Co vám chybí v okolí turistických chat v Beskydech? (zdroj: dotazníkový průzkum) 

 

Šestá otázka se týkala toho, co lidem chybí v okolí turistických chat v Beskydech.  

I u této otázky mohli respondenti vybrat více možností. Nejčastěji vybíranou odpovědí,  

se čtyřiceti hlasy, bylo místo pro tábořiště. Třicet osmkrát respondenti uvedli, že jim chybí 

Interaktivní tematické vzdělávací pomůcky pro děti (rozeznávání vajíček a stop zvířat, 

stromů, rostlin atd.). Dvaceti sedmkrát vybrali, že v okolí turistických chat chybí dětské 

atrakce respektující charakter prostředí. Zvířecí „mini-farma“ byla vybrána dvacet třikrát. 

Patnáct hlasů získala možnost naučné stezky. Třináct hlasů získaly dvě možnosti, Informační 

tabule a Sportovní vyžití. Poslední z předem uvedených možností je se sedmi hlasy možnost, 

že návštěvníkům v okolí chaty nic nechybí. Tři respondenti vybrali jinou odpověď. Uvedli, 

že jim chybí výčep, klid a nedotčená příroda (viz Graf 6). 
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Graf 7: Jakou turistickou chatu navštěvujete nejčastěji v Beskydech? (vyberte max. 3 chaty) (zdroj: 

dotazníkový průzkum) 

 

Sedmá otázka měla taktéž možnost vybrat více odpovědí. Celkem šedesát šestkrát 

respondenti vybrali, jako nejnavštěvovanější chatu, Bezručovu chatu na Lysé Hoře. 

Jednapadesátkrát uvedli odpovídající chatu Ondřejník. Chata Prašivá byla vybrána 

osmačtyřicetkrát. Osmadvacetkrát lidé vybrali chatu Libušín na Pustevnách. Dvaadvacetkrát 

Dřevjanku U Zbuja v Malenovicích. Švarná Hanka na Gruni dostala třináct hlasů. Desetkrát 

byla vybrána chata Slavíč. Sedmkrát byla vybrána chata Skalka. Třikrát chata Godula. Chatu 

Kozubovou nezvolil žádný z respondentů, jeden hlas dostala Chata Gírová. Dotazovaní volil 

dvanáctkrát jinou odpověď a uvedli chatu na Velkém Javorníku, chatu Kmínek, Radhošť, 

Kameňák na Lysé Hoře, Doroťanku, Suľov na Bílém Kříži, Visalaje a Veličku (viz Graf 7). 
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Graf 8: Zdůvodněte Váš výběr nejčastěji navštěvované chaty (viz otázka č. 7). (zdroj: dotazníkový průzkum) 

 

V osmé otázce měli účastníci dotazníku uvést důvod, proč nejčastěji navštěvují jimi 

vybranou chatu. Vybrat mohli z více možností. Pětapadesátkrát uvedli, jako důvod, dobrý 

výhled po okolí. Dvaačtyřicetkrát dotazovaní vybrali pěkné přírodní prostředí chaty  

a hezkou výstupní trasu. Jednačtyřicet hlasů získala možnost tradice. Čtrnáctkrát byla 

vybrána možnost setkání s určitými lidmi. Třináctkrát kvalita občerstvení. Po jedenácti 

hlasech získaly možnosti dobrý personál, kvalita zázemí a jiná odpověď. Jako důvod jejich 

předchozího výběru uvedli, že chata se nachází v blízkosti jejich bydliště či je povolen vstup 

se psem. Třikrát byla vybrána možnost vybavení v okolí chaty (viz Graf 8). 

41

11

14

11

13

55

42

42

3

11

Zdůvodněte Váš výběr nejčastěji navštěvované chaty (viz 
otázka č. 7).

Tradice Dobrý personál

Možnost setkání s určitými lidmi Kvalita zázemí

Kvalita občerstvení Dobrý výhled po okolí

Pěkné přírodní prostředí v okolí chaty Hezká výstupní trasa

Vybavení v okolí chaty Jiná odpověď



Kristýna Vojkůvková: Naučná trasa v okolí chaty Skalka 

2018  39 

 

 

Graf 9: Kterou turistickou chatu byste chtěl/a navštívit? (zdroj: dotazníkový průzkum) 

 

V otázce deváté jsme zjišťovali, kterou turistickou chatu mají respondenti v plánu 

navštívit. Jednadvacetkrát byla vybrána chata Slavíč, chata Švarná Hanka na Gruni  

a Bezručova chata na Lysé hoře. Dvacetkrát byla vybrána chata Libušín na Pustevnách  

a chata Godula. Devatenáctkrát vybrali chatu Gírová. Osmnáctkrát dotazovaní vybrali chatu 

Skalka. Sedmnáctkrát respondenti vybrali chatu Kozubová. Šestnáctkrát chatu Soláň. 

Čtrnáctkrát chatu Kamenitý a dvanáctkrát chatu Prašivá. Jinou odpověď volili 3 respondenti. 

Uvedli, že navštěvují všechny chaty, tedy nemají vybranou žádnou konkrétní chatu  

(viz Graf 9). 
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Graf 10: Zdůvodněte Váš výběr chaty, kterou byste chtěl/a navštívit (viz otázka č. 9).  (zdroj: dotazníkový 

průzkum) 

 

V desáté otázce měli dotazovaní lidé, uvést důvod jejich výběru chaty v předchozí 

otázce. Pětatřicetkrát volili dobrý výhled po okolí. Třiatřicetkrát uvedli, že chatu chtějí 

navštívit pro její pěkné přírodní prostředí v okolí. Sedmadvacetkrát byla volena jiná 

možnost. Ve značné míře uvedli respondenti, jako jinou odpověď, že chatu chtějí navštívit, 

protože ji ještě nenavštívili či se na ni chtějí opět podívat. Šestadvacetkrát byla vybrána 

možnost hezké výstupní trasy. Čtrnáctkrát respondenti uvedli, že chatu chtějí navštívit 

z důvodu tradice. Desetkrát pro možnost setkání s určitými lidmi. Pětkrát byla zvolena 

kvalita zázemí. Třikrát kvalita občerstvení. Dva hlasy získala možnost vybavení v okolí 

chaty. Žádný z respondentů nevybral kvalitu zázemí, jako důvod návštěvy vybrané chaty 

(viz Graf 10). 
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Graf 11: Znáte turistickou chatu Skalka (Mosty u Jablunkova)? (zdroj: dotazníkový průzkum) 

 

Poslední dvě otázky, byly věnovány turistické chatě Skalka. Sedmdesát jedna 

respondentů uvedlo že zná turistickou chatu Skalka a čtyřicet nezná (viz Graf 11). 

  

 

Graf 12: Navštívil/a jste tuto chatu v minulosti? (zdroj: dotazníkový průzkum) 

 

Osmdesát dotazovaných uvedlo, že v minulosti turistickou chatu Skalka nenavštívilo. 

Jednatřicet respondentů chatu již navštívilo (viz Graf 12). 

71

40

Znáte turistickou chatu Skalka (Mosty u Jablunkova)?

Ano Ne

31

80

Navštívil/a jste tuto chatu v minulosti?

Ano Ne



Kristýna Vojkůvková: Naučná trasa v okolí chaty Skalka 

2018  42 

 

3.7.2 Návrh optimalizace chaty 

Díky sponzorům a jejich darům, probíhá v současné době navržení naučných cedulí  

a interaktivních tematických vzdělávacích pomůcek pro děti, jež budou lemovat výstupní 

trasu k chatě Skalka. Z dotazníkového průzkumu vyplývá, že turisté si zejména zakládají na 

kvalitě podávaného občerstvení a na zázemí, jak pro děti (dětské hřiště, dětský koutek), tak 

na venkovním pro odpočinek (místo pro ohniště, dostatečná kapacita vnitřního i venkovního 

posezení). Z tohoto hlediska, má chata Skalka dostatečné vybavení, až na chybějící dětský 

koutek. Navrženou úpravou na chatě je tedy vytvoření dětského koutu v interiéru chaty. Na 

jeho výstavbu poputují finanční prostředky vybrány díky rodinnému běhu „Beskydské 

hřebenovky“ a sponzoři darují knihovničku pro děti i s knihami. 
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4 ZÁVĚR 

Vzhledem ke stanovenému cíli v úvodu bakalářské práce je možné konstatovat, že byl 

naplněn v rámci stanovených kapitol. Jednotlivé úseky zpracovaného odborného textu jsou 

orientovány na přírodní poměry, respektive na geomorfologické, geologické, floristické  

a faunistické charakteristiky. 

V práci je možné nalézt speciální kapitolu věnující se lokalitám navrhované naučné 

trasy. Tři zastavení pojednávají o souhrnném náhledu vývoje formování chat Skalka, 

Severka a Kamenná.  Popis zahrnuje i současný stav vybavení a služeb chat. Dvě zastavení 

jsou věnována geologickému popisu okolí trasy a jedno zastavení pojednává o ptačí 

rezervaci Beskydy, jenž protíná trasu. Na bázi návrhu trasy a zhotoveného dotazníkového 

šetření, jež má za cíl zmapovat názory turistů, je možné navrhnout další progresivní rozvoj.  

Na základě dotazníkového průzkumu bylo zjištěno, že převážná většina respondentů 

by uvítala a chtěla se zúčastnit rodinného běžeckého závodu „Beskydské hřebenovky“. 

Jejich účast by podnítil vhodný cíl akce, jenž je v našem případě podpora zatraktivnění chaty 

a doprovodný program pro děti. V současné době, je předběžně stanoveno, že z vybraných 

peněz dobrovolného vstupného bude financováno vytvoření dětského koutku na turistické 

chatě Skalka. Doprovodný program pro děti bude tvořen různými soutěžemi a úkoly jak pro 

děti, tak i pro dospělé. Tázáni respondenti vnímají turistickou chatu převážně jako místo 

k odpočinku, ubytování či občerstvení. Největší atraktivitou chat, je dle dotazovaných 

samotný vzhled chaty (exteriér i interiér) a poskytovaného občerstvení. Následná převážná 

většina odpovídajících uvedlo, že jim vadí kvalita nabízeného občerstvení na chatách. 

V okolí turistických chat turistům schází místo pro tábořiště a interaktivní tematické 

vzdělávací pomůcky proději např.: rozeznávání vajíček a stop zvířat, stromu, rostlin apod. 

Nejvíce frekventovaným místem v Beskydech je jednoznačně Bezručova chata na Lysé 

Hoře. Druhou nejnavštěvovanější chatou, dle respondentů je chata na Ondřejníku. Chaty 

navštěvují pro jejich panoramata, pěkné přírodní prostředí v okolí chaty, hezkou výstupní 

trasu či v rámci tradice turistů. Respondenti mají v plánu navštívit Bezručovu chatu na Lysé 

Hoře, Švarnou Hanku na Gruni a Slavíč, kdy primárními důvody jsou dobrý výhled, pěkné 

přírodní prostřední v okolí chaty a také proto, že na chatu v minulosti nezavítali. 

V posledních dvou otázkách respondenti uvedli, že turistickou chatu Skalka znají, ale většina 

ji v minulosti nenavštívila. 
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Důležitým cílem bakalářské práce je především její praktický přínos. Návrh naučné 

trasy byl předán provozovateli turistické chaty a bude využíván k informování turistů, 

propagaci a zlepšení možnosti turistiky v popisované oblasti turistické chaty Skalky. 

Zároveň část kapitoly zpracovávající stav a optimalizaci chaty bude využita provozovatelem 

pro zlepšení služeb. Dotazník kromě výše uvedeného pomůže zlepšit sportovní aktivity 

v okolí chaty. 
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