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Anotace 

Předloţená bakalářská práce se zabývá návrhem naučné trasy z obce Horní Bečva do města 

Nový Jičín. Bakalářská práce je rozčleněna do tří oblastí. V první části je charakteristika 

oblasti z hlediska vývoje, klimatických poměrů, vodstva, fauny a flóry. Druhá část 

popisuje zajímavá místa a památky, vyskytující se v okolí naučné trasy. Třetí část popisuje 

samotnou trasu a její obtíţnost. 

Klíčová slova: CHKO Beskydy, Horní Bečva, Nový Jičín, památky, naučná trasa 

 

Summary 

This thesis deals with nature trails from village Horní Bečva to town Nový Jičín. The 

describtion is devided into several sections. First part is focused on characteristic of a 

development in this area, climatic conditions, waters, fauna and flora. Second section 

describes interesting places and sights situated near the nature trail. The last part shows the 

difficultness of the nature trail. 
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Obsah 

1. Úvod 1 

2. Geomorfologie, geologie a klimatické poměry 2 

2.1. Geologie a geomorfologie 2 

2.1.1. Karbon 2 

2.1.2. Křída 4 

2.1.3. Kvartér 6 

2.1.4. Flyš 6 

2.1.5. Těšinity 7 

2.1.6. Vápence 7 

2.1.7. Exotické horniny 7 

2.1.8. Rohovce 8 

2.1.9. Travertiny 8 

2.2. Klimatické poměry 8 

2.3.1. Vodstvo 9 

2.3.1.1. Vodní nádrţ Šance 9 

2.3.2. Flóra 10 

2.3.3. Fauna 11 

3. Zajímavosti a památky 13 

3.1. CHKO Beskydy 13 

3.2. Horní Bečva 14 

3.3. Rozcestí Martiňák 16 

3.3.1. NS Čertův mlýn 16 

3.3.2. Kněhyně 17 

3.4. Pustevny 17 

3.4.1. Turistické cíle v blízkém okolí Pusteven 19 

3.5. Trojanovice 20 

3.6. Frenštát pod Radhoštěm 20 

3.6.1. Turistické zajímavosti města 21 

3.6.1.1. Náměstí Míru 22 



 

 

 

3.7. Velký Javorník 22 

3.7.1. PP Velký kámen 23 

3.8. Mořkov 23 

3.9. Hodslavice 23 

3.9.1. NS Františka Palackého 24 

3.9.1.1. PP Polštářové lávy ve Straníku 24 

3.9.1.2. PP Pikritové mandlovce u Kojetína 25 

3.10. Nový Jičín 25 

3.10.1. Ţerotínský zámek 27 

3.10.2. Budova radnice 28 

3.10.3. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie s renesanční věţí 28 

4. Návrh trasy 29 

4.1. Kilometrové rozvrţení trasy 29 

4.2. Popis trasy 30 

4.2.1. Popis trasy: Horní Bečva – Rozcestí Martiňák 30 

4.2.2. Popis trasy: Rozcestí Martiňák – Pustevny 30 

4.2.3. Popis trasy: Pustevny – Trojanovice 31 

4.2.4. Popis tarasy: Trojanovice – Frenštát pod Radhoštěm 32 

4.2.5. Popis trasy: Frenštát pod Radhoštěm – Velký Javorník 32 

4.2.6. Popis trasy: Velký Javorník – Mořkov 33 

4.2.7. Popis trasy: Mořkov – Hodslavice 33 

4.2.8. Popis trasy: Hodslavice – Straník 33 

4.2.9. Popis trasy: Straník – Nový Jičín 34 

4.3. Itinerář cesty 35 

4.3.1. Důleţité informace 35 

4.3.2. Časové rozvrţení trasy 36 

5. Závěr 38 

6. Seznam pouţité literatury 39 

7. Pouţité elektronické zdroje: 40 

8. Seznam obrázků 45 

9. Seznam tabulek 46 



 

 

 

10. Seznam map 47 

11. Seznam příloh 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Seznam pouţitých zkratek 

ČR – Česká republika 

HP – Hornoslezská černouhelná pánev 

CHKO – Chráněná krajinná oblast 

NPR – Národní přírodní rezervace 

NS – Naučná stezka 

PP – Přírodní památka 

PR – Přírodní rezervace 

TZ – turistická značka 
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1. Úvod 

Ne vţdy musíme za krásnou přírodou, úţasnými památkami a poznáním vycestovat do 

zahraničí. Také v České republice se můţeme pyšnit krásnou a nezničenou přírodou, 

pozoruhodnými památkami i jedinečnou faunou a flórou. Dokonalým příkladem tomu je 

právě krajina Chráněné krajinné oblasti Moravskoslezských Beskyd. 

Tuto naučnou trasu z obce Horní Bečva do města Nový Jičín jsem si vybrala, protoţe se 

v okolí této trasy nachází veliké mnoţství přírodních památek, naučných stezek, kulturních 

památek a technických památek.  

Cílem mé naučné trasy je poznání těchto přírodních krás, památek, architektonických 

památek a jejich historie, pro širší spektrum lidí a nejen pro obyvatele na území 

Moravskoslezských Beskyd, ale pro všechny milovníky přírody a památek. Také bych 

chtěla poukázat, ţe i kdyţ jsou Moravskoslezské Beskydy vzdáleny od průmyslového 

města Ostravy, která je známá díky svým černouhelným dolům, co by kamenem dohodil, 

neznamená to, ţe je beskydská krajina zničená, a ţe v této oblasti není nic pozoruhodného 

či krásného, právě naopak. 

Dále je mým cílem, aby si občané ČR uvědomili, ţe tyto památky a přírodu je potřeba 

chránit, pečovat o ni, šířit o těchto památkách a přírodě informace, aby o tyto krásy nebyly 

ochuzeny příští generace a také, aby si příští generace dokázali uvědomit, ţe i v České 

republice se krom nákupních center, zábavních parků či sportovních areálů nachází krásné 

kulturní i technické památky, překrásná přírodní krajina a přírodní útvary, které se mnohdy 

jinde ve světě nevyskytují.  
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2. Geomorfologie, geologie a klimatické poměry 

2.1. Geologie a geomorfologie 

Zajímavým geologickým útvarem nacházejícím se v Beskydech jsou nekrasové jeskyně. 

[1] 

 

2.1.1. Karbon 

Hornoslezská černouhelná pánev (dále jen HP) (viz. Mapa 1) se rozprostírá na ploše přes 

7000 km
2
, z čehoţ asi 1550 km

2
 zaujímá plochu uhlonosného karbonu na území ČR. Její 

jiţní hranice není bezpečně ověřena. (Dopita et al., 1997) 

 

 

Mapa 1 Schématická mapa HP: 1 – sídla, 2 – státní hranice, 3 – posterozní hranice pánve, 4 – 

hlavní tektonické struktury. (Sivek et al., 2003) 
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HP leţela na předhlubni (vnější strana) a předpolí (přilehlá část) variského horstva. Podloţí 

pánve je tvořeno brunovistulikem s pokryvem devonských spodnokarbonských uloţenin. 

Výplň pánve tvoří klastické svrchnokarbonské sedimenty se slojemi černého uhlí. [2] 

Vrtem Jablůnka 1 bylo prokázáno vystupování amurských uhlonosných depozit dále k jihu. 

Předpokládá se, ţe produktivní karbon na jiţní Moravě tvoří pokračování HP. (Dopita et 

al., 1997) 

Uhlonosné sedimenty byly na jihu zastiţeny vrty prováděnými aţ do dobyvatelných 

hloubek pouze severně od Roţnova pod Radhoštěm. Jiţněji odtud se dle geofyzikálních 

údajů prudce ponořují k jihu pod příkrovy vnějších Karpat na výrazném a strmém svahu 

povrchu epivariské platformy, který je doprovázen subekvatoriálním systémem zlomů, jejţ 

označujeme jako zlomové pásmo beskydského stupně. (Dopita et al., 1997) 

Usuzuje se, ţe rozsah svrchnokarbonských uhlonosných sedimentů pod karpatskými 

příkrovy je mnohem větší. (Dopita et al., 1997) 

 

Geologická stavba pánve se dělí na tři strukturní patra:  

1. kadomské strukturní patro,  

2. variské strukturní patro, 

3.  alpínské strukturní patro. (Dopita et al., 1997) 

 

Ad. 1.) Kadomské strukturní pásmo 

„V moravskoslezské oblasti je zastoupeno krystalickými břidlicemi (převážně rulami, 

migmatity a fylity) a prostoupeno intruzívy (převážně granitoidy) brunovistalika.― (Dopita 

et al., 1997) 

Ad. 2.) Variské strukturní patro 

Výsledkem sloţitého vývoje polytypní moravskoslezské paleozoické pánve v HP je variské 

strukturní patro. Mobilní vývoj, jenţ je součástí variského cyklu, je doloţen od siluru a 

především pak od devonu. (Dopita et al., 1997) 
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Ad. 3.) Alpínské strukturní patro 

Po uklidnění variských pohybů spojených s pozdně paleozoickým magmatismem bylo 

subvariscikum začleněno do velké evropské kratonní jednotky – epivariské platformy. 

(Dopita et al., 1997) 

„Další vývoj byl poznamenán několika epizodami tektonického rozpadu epivariské 

platformy, které jsou odrazem dějů v alpínské mobilní zóně, zejména ve vnějších 

Karpatech. Zvlášť intenzivně se epivariská platforma rozpadla v pozdní křídě za vzniku 

sudetsky orientovaných hrástí a příkopů (Roth et al. 1962b), jejichž výplň dala základ 

sedimentaci slezské jednotky vnějších Karpat. Dalším obdobím intenzivního tektonického 

rozpadu epivariské platformy byl neogén, kdy se pod vlivem programujících příkrovů až do 

prostoru HP postupně tvořily od karpatu k badenu až po pliocén další části vněkarpatské 

předhlubně a byly oživeny pohyby podél variských zlomů i v samotné pánvi (Kumpera 

1994). Tyto pohyby pokračují do kvartéru a jsou spojeny s projevy převážně kratonního 

magmatismu. K oživení kvartérních tektonických pohybů přispěly čelní části 

kontinentálního ledovce.― (Dopita et al., 1997) 

Hornoslezská černouhelná pánev se dělí na dvě základní části: ostravsko-karvinskou a 

podbeskydskou. Ostravsko-karvinská část se dále dělí na ostravskou a karvinskou oblast. 

Podbeskydská část je vymezena takto: příborská, těšínská, mořkovská, frenštátská a 

jablunkovská. (Dopita et al., 1997) 

 

2.1.2. Křída 

Moravskoslezské Beskydy spadají do Karpatské soustavy, která je mnohem mladší neţ 

Český masív. Karpatská soustava byla zformována procesy alpínského vrásnění, hlavně v 

intervalu posledního sta milionů let od svrchní křídy do terciéru. Rovněţ zde byly 

určujícím faktorem pohyby litosférických desek, které se pohybovaly společně se svrchní 

částí zemského pláště. Důleţitou roli zde odehrála kolize jiţnější africké desky s varisky 

konsolidovanou severnější deskou Evropy. (Chlupáč a kol., 2002) 

Do našeho území zasahuje jen malý úsek vnější části Západních Karpat, který je tvořený 

příkrovy mezozoických a terciérních hornin, nazývaný tzv. flyšové Karpaty. (Chlupáč a 

kol., 2002) 



Petra Březíková: Návrh naučné trasy: Horní Bečva – Nový Jičín 

2011  5 

 

Ke karpatské oblasti řadíme i mořské a sladkovodní uloţeniny, jenţ se zachycovaly 

v předpolí v tzv. karpatské předhlubni, anebo v nitru tektonicky pokleslých částí horstva 

(na příklad vídeňská pánev). (Chlupáč a kol., 2002) 

Karpatskou předhlubeň rozlišujeme dle těchto hlavních částí: 

1. Flyšové pásmo tvoří tektonicky definované jednotky s typickou příkrovovou 

stavbou, s převahou flyšové sedimentace (to je rytmického střídání písčitých a 

jílovitých usazenin) mezozoického a terciérního stáří. Proto, ţe příkrovy flyšového 

pásma byly nasouvány na sebe ve směru od centra pohoří k periferii (v našem 

případě převáţně od jihovýchodu k severozápadu) ve velice plochých strukturách a 

náspové plochy byly při periferii horstva převáţně téměř horizontální, jsou 

jednotlivé skupiny příkrovů poloţeny nad sebou. A to ve směru od nejvýše leţících 

příkrovů k niţším, jsou to:  

a) Magurská skupina příkrovů, která je tvořena račanskou jednotkou (pestré 

uloţeniny spodní křídy – spodního oligocénu), bystrická (paleocén-eocén) a 

bělokarpatská (svrchní křída-eocén). 

b) Vnější skupina příkrovů s převahou flyšových sedimentů, avšak i s podřízenými 

horninami neflyšového rázu (hlavně vápenci a silicity). Patří sem jednotka 

předmagurská, slezská (jura-oligocén v Moravskoslezských Beskydech a 

v Podbeskydské pahorkatině), zdounecká, podslezská (pestré uloţeniny křídy aţ 

eocénu přesunuté přes karpatskou předhlubeň hlavně v Podbeskydské pahorkatině), 

ţdánická, a pouzdřanská.  

2. Karpatská předhlubeň na Moravě: jsou to podélné deprese zaloţené v předpolí 

karpatského horstva, vyplněné zejména mořskými sedimenty miocenního stáří a 

sladkovodní sedimenty pliocenního stáří.  

3. Vídeňská pánev na Moravě: je to vnitrohorská pánev vyplněná neogenními 

mořskými a sladkovodními sedimenty, zasahujícím na naše území z Rakouska a 

Slovenska pouze svou severovýchodní částí (a to, od okolí Břeclavi k Uherskému 

Hradišti). (Chlupáč a kol., 2002) 
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2.1.3. Kvartér 

V kvartéru byly Vnější Karpaty po ústupu moře karpatské předhlubně během terciéru 

výhradně souší. Charakteristickým znakem je střídání chladných období — glaciálů 

(ledových dob), typických mohutným rozšířením ledovců, s o mnoho teplejšími a vlhčími 

obdobími meziledovými — interglaciály. Periodické střídání klimatických změn 

způsobuje, ţe čtvrtohory jsou i za svou krátkou dobu trvání (cca 1,6–1,8 MA) obdobím 

velmi dynamickým. Naše území se v době staršího kvartéru (pleistocénu) nacházelo v tzv. 

periglaciální oblasti (byla ovlivňována ledovci) mezi severoevropským kontinentálním 

ledovcem a horským ledovcem, jenţ pokrýval Alpy. Kontinentální ledovec pronikl na naše 

území jen dvakrát, a to v období elsterského a sálského zalednění a to pouze na část 

severní Moravy. Většina území byla v kvartéru oblastí denudační (coţ znamená – celkové 

sniţování zemského povrchu [3]), k významnější akumulaci sedimentů docházelo jen v 

oblasti moravských úvalů. [4] 

Geologické podloţí Moravskoslezských Beskyd se skládá převáţně z: flyše, tešinitů, 

vápenců, exotických hornin, rohovců a travertinů. (Janoška, 2003) 

 

2.1.4. Flyš 

Flyš je v Beskydech zastoupen v největším mnoţství. Jsou to úlomkovité usazeniny o 

různé velikosti zrn, v nichţ jsou nejvíce zastoupeny pískovce a jílovce, dále také slepence, 

prachovce, slínovce, slíny a jíly. (Janoška, 2003) 

Většina flyšových hornin v okolí Valašska pochází z geologického období paleogénu, 

menší část pak z období křídy. Tyto horniny jsou součástí mohutného komplexu, který je 

označován jako flyšové pásmo Západních Karpat. (Janoška, 2003) 

U flyšových hornin lze zpozorovat dva nejtypičtější znaky, a to rytmické střídání vrstev 

jednotlivých typů hornin a gradační zvrstvení, coţ je sniţování zrnitosti směrem do nadloţí 

v rámci jedné vrstvy. (Janoška, 2003) 
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2.1.5. Těšinity 

Patří mezi neobvyklé zpestření monotónních flyšových vrstev v oblasti Podbeskydské 

pahorkatiny. Těšinity jsou různorodé tmavé vulkanické horniny příbuzné čediči, které 

vznikly v období křídy při výlevech lávy na mořské dno. Horniny získali pojmenování 

podle města Těšín, jejich sloţení je výrazně odlišné od ostatních magmatických hornin, ve 

světě se vyskytují velmi vzácně, jen na několika místech. (Janoška, 2003) 

Předpokládá se, ţe neobvyklost jejich sloţení zapříčinily sloţité chemické reakce 

způsobené mísením čedičové lávy s vápnitými (slínovými) sedimenty mořského dna. 

Povrchové výskyty značně odolných těšinitů jsou v terénu zpravidla spjaty 

s morfologickými vyvýšeninami. (Janoška, 2003) 

Ve flyšových souvrstvích tvoří tyto těšinity protáhlá deskovitá nebo čočkovitá tělesa, 

jejichţ směr je totoţný s vrstevnatostí okolních sedimentů. (Janoška, 2003) 

 

2.1.6. Vápence 

Prostředí, ve kterém vznikají vápence, je v okolí flyšové vrstvy nevhodné pro jeho vznik, 

ale i přes to jsou na Valašsku výjimkou nepříliš mocné vrstvy naţloutlých vápenců aţ 

dolomitů z období paleogénu, které vystupují v korytě řeky Bečvy u Choryně z převáţně 

jílovcového flyšového souvrství. (Janoška, 2003) 

 

2.1.7. Exotické horniny 

Exotickými horninami se označují valouny nebo menší bloky hornin, které se v širokém 

okolí na zemském povrchu vůbec nevyskytují. Původ těchto hornin není přesně znám. 

K nejčastěji se vyskytujícím exotickým horninám patří ţuly, ruly, ryolity, spility, kvarcity, 

rohovce a také sedimenty z období prvohor – devonské vápence a karbonské droby a 

břidlice. (Janoška, 2003) 
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2.1.8. Rohovce 

Uvnitř vápnitých sedimentů se v podobě hlíz, čoček nebo vrstviček mnohdy vyskytují 

rohovce. Náleţí mezi křemité hmoty tvořené zejména z mikroskopického křemene a opálu 

a souhrnně se označují jako silicity. (Janoška, 2003) 

Nejhojněji se vyskytujícím rohovcem v oblasti flyšového pásma Západních Karpat je 

menilit, který je povaţován za nepříliš hezkou odrůdu opálu. Menilit se váţe na vrstvy 

vápnitých břidlic, díky čemuţ jsou specificky označovány jako menilitové břidlice. 

Charakteristickou vlastností těchto břidlic je střípkovitý rozpad a malá odolnost vůči 

zvětrávání a erozi. (Janoška, 2003) 

Vznik  menilitu ve vápnitých břidlicích je spojen s nahromaděním křemitých schránek 

mořských řas (na příklad rozsivek), jejichţ hmota byla zasaţena sloţitými fyzikálně-

chemickými procesy při zpevňování usazenin. (Janoška, 2003) 

 

2.1.9. Travertiny 

Travertiny nebo také sladkovodní vápence, pramenity či pěnovce patří k nejmladším 

horninám na Valašsku. Jsou spjaty se současným geologickým obdobím – holocénem a na 

některých místech se tvoří dodnes. (Janoška, 2003) 

Důleţitou součástí travertinu je uhličitan vápenatý, jehoţ vzorec je CaCO3. Zdroj uhličitanu 

lze hledat v podloţních vápnitých flyšových sedimentech, zejména pak ve vápnitých 

jílovcích a slínovcích. (Janoška, 2003) 

Nejzajímavější jsou akumulace větších rozměrů v místech pramenných vývěrů, které tak 

tvoří morfologické vyvýšeniny nazývané travertinové kupy. (Janoška, 2003) 

 

2.2. Klimatické poměry 

Moravskoslezské Beskydy jsou charakteristické oproti jiným oblastem značnými sráţkami. 

Průměrná roční teplota je okolo 2,7 a 7,8 °C, průměrný roční sráţkový úhrn se pohybuje 

v rozmezí okolo 900 aţ 1377 mm. [5] 
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Podnebí Beskyd je určováno díky jejich poloze v centru Evropy, kde se střetávají vlivy 

kontinentálního a oceánského klimatu. Větší část území tak spadá do kategorie chladných 

oblastí, pouze kousek, dá se říct prouţek, území na severovýchodním okraji a v niţších 

polohách Valašska spadá do mírně teplé oblasti. Beskydy se taktéţ mohou chlubit tím, ţe 

jsou jednou z oblastí s nejbohatší sněhovou pokrývkou, jejíţ souvislá vrstva se na 

hřebenech drţí 150 aţ 180 dní. [6] 

 

2.3.1. Vodstvo 

Z hydrografického hlediska patří severní část Moravskoslezských Beskyd do úmoří 

Baltského moře, do povodí řeky Odry, jiţní část spadá do úmoří Černého moře. [5] 

Beskydy jsou povaţovány za významnou zásobárnu kvalitní pitné povrchové vody v České 

Republice. Avšak jsou velmi chudé na podzemní vodu, coţ způsobuje nepropustná hornina 

– flyš. Nejvýznamnější zdroje pitné a uţitkové vody jsou vodní nádrţe Šance a Morávka. 

Z řek jsou významnými zástupci: řeka Roţnovská a Vsetínská Bečva, Ostravice a 

Morávka. V Moravskoslezských Beskydech se bohatě vyskytují kamenné soutěsky s 

horskými potoky s početnými tůňkami, kaskádami a vodopády. [1] 

 

2.3.1.1. Vodní nádrţ Šance 

V letech 1964 – 1969 byla na severním okraji obce Staré Hamry vybudována přehrada 

Šance (viz. Obrázek 1). Vzhledem k tomu, ţe nádrţ je určena jako zásobárna pitné vody 

nejen pro město Frýdek Místek, je v přehradě přísný zákaz koupání, rybolovu i vodních 

sportů. Sypaná kamenná hráz přehrady je 65 m vysoká a 342 m dlouhá. Plocha nádrţe je 

336 ha, jezero je dlouhé 7,6 km. Turisté se mohou projít po přehradní hrázi, ke které je 

snadný přístup jak na kole, tak pěšky. [38] 
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Obrázek 1 Přehradní nádrţ Šance (foto autorka) 

 

2.3.2. Flóra 

Vzácně jsou dochovány jedlobukové pralesy, převládající jsou ovšem smrkové lesy. [1] 

Bučiny s kyčelnicí devítilistou jsou nejrozšířenější ve středních a vyšších polohách. Jsou to 

většinou dvoupatrová rostlinná společenstva, ve kterých ve stromovém patru převyšuje buk 

lesní (Fagus sylvatica) a přimíšen je javor klen (Acer pseudoplatanus), občas se zde také 

vyskytuje jedle bělokorá (Abies alba). V centrální části Moravskoslezských Beskyd, 

v nejvyšších polohách se vyskytují smrčiny, které jsou charakteristické převahou smrku 

ztepilého (Picea abies), ve stromovém patře se často vykystuje také jeřáb ptačí (Sorbus 

aucuparia). [7] 

Dále jsou v Beskydech hojně zastoupeny horské louky, rašeliniště, jalovcové pastviny a 

místy podmáčené smrčiny. V podhorských loukách a pastvinách se vyskytují nejvzácnější 

druhy rostlin na příklad masoţravá rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), 

kapradina jelení jazyk celolistý (Phyllitis scolopendrium) a šafrán karpatský (Crocus 

heuffelianus). [1] 

V této oblasti se hojně vyskytují různé druhy orchideí, jako na příklad prstnatec bezový 

(Dactylorhiza sambucina), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vstavač muţský 

(Orchis mascula), hlavinka horská (Traunsteinera globosa) a velmi vzácně se zde 
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vyskytuje vstavač kukačka (Traunsteinera globosa). V bylinném patru se vyskytuje 

kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), kyčelnice ţláznatá (Dentaria glandulosa), a 

kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos). [7] 

Hojně se vyskytující nejen v Moravskoslezských Beskydech je bylina devětsil bílý 

(Petasites albus) (viz. Obrázek 2), která se vyskytuje ve vlhkém prostředí lesa, převáţně 

tudíţ podél potoků. [39]  

 

Obrázek 2 Devětsil bílý (foto autorka) 

 

2.3.3. Fauna 

Významnou úlohu pro výskyt ţivočichů v Beskydech má návaznost horstev na 

západoslovenská pohoří a to, ţe se jedná o téměř souvisle zalesněný horský celek. Proto 

mohou být Beskydy útočištěm velkých šelem, jako je na příklad vlk obecný (Canis lupus), 

medvěd hnědý (Ursus arctos) a rys ostrovid (Lynx lynx). [1] 

Beskydy nejsou útočištěm jen pro velké šelmy, ale také pro velkou skupinu bezobratlých. 

Charakteristický je také výskyt lesních druhů ţivočichů, pro které okolní krajina mimo 

území CHKO neposkytuje vhodné prostředí pro ţivot. Také se zde vyskytuje spousta 

významných druhů ţijících v mokřadech, oligotrofních horských bystřinách. S velkým 

počtem druhů ţivočichů se mimo území Beskyd v České republice vůbec nesetkáme. [7] 
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Mokřady, hluboké kaluţe na lesních cestách nebo uměle vytvořené vodní plochy poskytují 

skvělé podmínky pro ţivot obojţivelníků. Pro Beskydy je nejvýznamnější výskyt čolka 

karpatského (Triturus montandoni). [7] 

Z kategorie plazů je v Beskydech nejběţnějším hadem uţovka obojková (Natrix natrix), ve 

vyších polohách se poměrně často vyskytuje vzácná zmije obecná (Vipera berus) (viz 

Obrázek 3). [37]  

Ptáci jsou v Beskydech jednou z nejpočetnější skupiny zde ţijících ţivočichů. Pro ochranu 

jsou významným druhem dravci, jako je na příklad jestřáb lesní (Accipiter gentilis), 

včelojed lesní (Pernis apivorus) a ostříţ lesní (Falco subbuteo). Projekt na návrat orla 

skalního (Aquila chrysaetos) do Beskyd byl zahájen v roce 2006. Ve starých porostech se 

vyskytují vzácné druhy sov, jako je kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) a sýc 

rousný (Aegolius funereus), raritou je výskyt puštíka bělavého (Stryx uralensis). Nejsilnější 

populaci z celé České republiky má v právě v Beskydech tetřev hlušec (Tetrao urogallus). 

V pralesovitých oblastech se vyskytuje datel černý (Dryocopus martius), vzácněji se zde 

pak vyskytuje datlík tříprstý (Picoides tridactylus) a strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos 

leucotos). V Beskydech je nejvýznamnější oblast výskytu chřástala polního (Crex crex). 

[7] 

Jediným místem výskytu plţe modranky karpatské (Bielzia coerulans) jsou právě Beskydy, 

je to tzv. endemitický druh. 

 

 

Obrázek 3 Zmije obecná (foto autorka) 
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3. Zajímavosti a památky 

3.1. CHKO Beskydy 

V České Republice jsou Beskydy svou rozlohou největší CHKO s rozlohou 116 000ha 

(viz. Mapa 2). CHKO byla vyhlášena v roce 1973. (Rubín a kol., 2003) 

CHKO Beskydy byla vyhlášena pro své jedinečné přírodní hodnoty, zejména pro původní 

horské pralesovité porosty s výskytem vzácných karpatských ţivočichů a rostlin, jsou zde 

druhově pestrá luční společenstva, jedinečné povrchové i podzemní pseudokrasové jevy. 

Zvláštně významné je, ţe v CHKO Beskydy bylo vyhlášeno celkem 57 maloplošných 

zvláště chráněných území (7 národních přírodních rezervací, 26 přírodních rezervací a 24 

přírodních památek). Dále se území CHKO překrývá s mezinárodně významným ptačím 

územím a dále s chráněnou oblastí přirozeného hromadění vod. CHKO má jako své poslání 

chránit všechny hodnoty krajiny a její přírodní zdroje. Týká se to především povrchového 

utváření krajiny včetně vodních toků, její vegetace a volně ţijících ţivočichů, ale také se to 

týká hledání rovnováhy mezi hospodářským a rekreačním vyuţíváním krajiny a ochranou 

přírody. [8] 

Horskou krajinu Beskyd tvoří tyto geomorfologické jednotky: Moravskoslezské Beskydy, 

Roţnovská brázda, Vsetínské vrchy a Javorníky. (Rubín a kol., 2003) 

Moravskoslezské Beskydy rozděluje hluboké údolí Ostravice na západní Radhošťskou a 

východní Lysohorskou hornatinu s Lysou horou (1323 m n. m.), která je nejvyšším 

vrcholem Beskyd. Beskydy jsou v česku ojedinělé a také velmi atraktivní svým folklorem. 

(Rubín a kol., 2003) 
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Mapa 2 Zonace CHKO Beskydy ([42]) 

 

3.2. Horní Bečva 

Obec Horní Bečva se nachází v CHKO Beskydy, 12 km na východ od Roţnova pod 

Radhoštěm na obou březích horní toku Roţnovské Bečvy, která odděluje pásmo 

Vsetínských vrchů od Beskyd. [9] 

Je to horská obec s nadmořskou výškou v centru 505 m. n. m. Nejvyšším vrcholem je 

Vysoká (1024 m. n. m.). Horskému charakteru odpovídá i značná rozlehlost obce, v níţ 

ţije přibliţně 2472 obyvatel, starší generace ţijí v typických valašských dřevěnicích, 

mladší generace ţijí převáţně v moderních rodinných domcích. [9] 

Horní Bečvu navštěvuje mnoho turistů pro letní či zimní rekreaci a také díky horskému 

ovzduší, které je mnohem čistší neţ ve městech, mnozí z nich zde mají postavenou chatu.  
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Celoročně zde lze vyuţívat značených turistických tras jak pro pěší turistiku, tak pro 

cyklistiku. Trasy vedou na příklad na Soláň, Pustevny, Radhošť, Lysou Horu a aţ 

k vrcholům Malého Javorníku. V létě je zde navíc moţnost koupání, rybaření, provozování 

vodních sportů v přehradní nádrţi. V zimním období je moţnost vyuţití běţecké trasy a 

také lze vyuţít turistickou trasu pro lyţařské túry. [9] 

Horní Bečva není příliš bohatá na kulturní památky, ale pyšní se farním kostelem sv. Jana 

a Pavla (viz. Obrázek 4), památníkem na Kladnaté a římskokatolickou farností Horní 

Bečva. [10] 

Památník na Kladnaté je stojí v místě bývalé usedlosti Tkáčových. V podzimu roku 1944 

se tady uskutečnila přestřelka mezi německými vojáky a partyzány.  

Památník je umístěn v lese na ţluté turistické trase Kladnatá - Horní Bečva,Valaška. [11] 

 

V Horní Bečvě se nacházejí tři přírodní památky: PP Kladnatá – Grapy, PP Kudlačena a 

PP Pod Juráškou. [12] 

1. PP Kladnatá–Grapy – tuto přírodní památku tvoří podmáčené smrčiny s 

balvanitými svahy se skalními výchozy, rašeliništi a prameništi. Nachází se na 

svazích pod vrcholy Kladnaté a Grapy v Radhošťské hornatině 

v Moravskoslezských Beskydech. [13] 

2. PP Kudlačena – tuto přírodní památku tvoří podhorské, převáţně mokré a rašelinné 

louky s prameništi a tůněmi nad údolím potoka Díţená. [14] 

3. PP Pod Juráškou – tuto přírodní památku tvoří silně podmáčená rašelinná louka pod 

prudkým svahem vrchu Kotelnice v údolí potoka Kněhyně. [15] 
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Obrázek 4 Kostel sv. Jana a Pavla (foto autorka) 

 

3.3. Rozcestí Martiňák 

Rozcestí Martiňák spadá do katastru obce Horní Bečva. Název Martiňák nese i hotel 

v Horní Bečvě a lyţařský vlek. U rozcestí se nachází pomník partyzánů. Toto rozcestí 

cyklistické i turistické trasy spojuje i rozvádí trasy na Pustevny, k přehradě Šance ve 

Starých Hmarech, na Čarták, na Čeladnou – Podolánky, na vrchol Smrk a tak dále. 

Martiňák je známkovým místem č. 46, Martiňák. Přes Martiňák aţ na Pustevny vede 

naučná stezka Čertův mlýn, zrekonstruována v roce 2008. [16] 

 

3.3.1. NS Čertův mlýn 

Čertův mlýn (1205,8 m n. m.), je významným bodem Radhošťského hřbetu. Na vrcholu se 

nachází malé skalní město vzniklé starými sesuvy a hlubinným plouţením, nachází se zde 

četné pseudokrasové tvary (např. pseudokrasová jeskyně Čertova díra, jejíţ hloubka je 35 

m a délka 74 m, skalní útvar Čertův stůl). (Demek, Mackovčin a kol., 2003) 
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Na naučné stezce se nachází tyto zastávky: 

1. o poustevnících na Pustevnách – znázorňuje to, jak se sem poustevníci dostali, 

2. o Mořském oku (popisuje, co ţije v Mořském oku), 

3. o NPR Kněhyně-Čertův mlýn (vysvětluje, proč jsou v rezervaci suché stromy), 

4. o sesuvech a Čertovi (vysvětluje, co mění tvar hor), 

5. o 1. československé partyzánské brigádě Jana Ţiţky (popisuje, jak se partyzáni 

dostali ze Slovenska na Čertův mlýn), 

6. o válečných obětech místních (popisuje, kde zahynuli místní odbojáři), 

7. o změně krajiny (popisuje, jak dříve vypadala beskydská krajina před pár 

desetiletími), 

8. o partyzánských velitelích (popisuje, jak těţká byla úloha partyzánských velitelů), 

9. o akci Tetřev (popisuje, jak a kde probíhala největší protipartyzánská akce). [17] 

 

3.3.2. Kněhyně 

Kněhyně (1256,8 m n. m.), je dalším významným bodem ve východní části Radhošťského 

hřbetu. Je to jedno z nejrozsáhlejších sesuvných území moravsko-slezské části Karpat 

s výskytem rozsedlinových jeskyní, zdvojených hřbetů a pseudokrasových závrtů. Na 

jihovýchodním svahu ve výšce 920 m n. m. se nachází nejhlubší pseudokrasová jeskyně 

v České Republice – Kněhyňská jeskyně, hluboká 57,5 m a dlouhá 280 m a jeskyně 

Kyklop. Celkem bylo prozkoumáno 8 pseudokrasových jeskyní. (Demek, Mackovčin a 

kol., 2003) 

Čertův mlýn společně s Kněhyní jsou národní přírodní rezervací. Předmětem ochrany je 

jedinečná zbývající část přirozených lesních porostů s bohatou škálou lesních typů 

v exponovaných polohách s typickou zvířenou, rostlinstvem a pseudokrasovými jevy. [18] 

3.4. Pustevny 

Pustevny jsou horským rekreačním, turistickým a lyţařským střediskem Beskyd, nazvané 

podle poustevníků. Turistické objekty zde vystavěla Pohorská jednota Radhošť. Stavby 
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objektů započali jiţ v roce 1891 a to útulna Pustevna, dále v roce 1894 útulna Šumná, 

útulny Maměnka (viz. Obrázek 5) a Libušín byly postaveny v roce 1898 a nejmladší 

stavbou je objekt Tanečnica, který byl postaven v roce 1926. Architek Dušan Jurkovič 

navrhl dřevěné objekty Pustevna, Maměnka, Libušín a zvonička. Nyní jsou památkově 

chráněny. (SHOCart, spol. s r.o., 2003) 

 

Obrázek 5 Útulna Maměnka (foto autorka) 

Po 2. světové válce se útulny dostaly do havarijního stavu. O rekonstrukci útulen se 

zaslouţilo Valašské muzeum v přírodě, rekonstrukce probíhala od roku 1995 do roku 2003, 

v roce 1999 jiţ byla zpřístupněna restaurace Libušín a v roce 2003 byl znovu otevřen hotel 

Maměnka. V době rekonstrukce byly Pustevny prohlášeny Národní kulturní památkou. 

[19] 

V zimním období jsou Pustevny vyhledávaným lyţařským střediskem, je zde 9 svahů a 11 

lyţařských vleků. V létě pak zde návštěvníci chodí hlavně za krásami dřevěných staveb a 

turistikou. [19] 

 



Petra Březíková: Návrh naučné trasy: Horní Bečva – Nový Jičín 

2011  19 

 

3.4.1. Turistické cíle v blízkém okolí Pusteven 

Turistickými cíly Pusteven nejsou jen dřevěné stavby, jako je hotel Maměnka, restaurace 

Libušín, hotel Tanečnica, ale také hora Radhošť se sochou pohanského boha – Radegast, 

roubená valašská zvonice, jeskyně Cyrilka a mnoho dalších. [19] 

Hora Radhošť 

Hora je vysoká 1129 m n. m., a je z ní nádherný výhled po širokém okolí. Horský masív je 

tvořen zejména pseudokrasovými pískovcovými jeskyněmi. Po stezce na horu Radhošť, 

stojí socha Radegast (viz Obrázek 6) a vyhlídka Cyrilka. Na vrcholu hory se nachází kaple 

sv. Cyrila a Metoděje, sousoší sv. Cyrila a Metoděje, kříţ i televizní vysílač. [20] 

 

Obrázek 6 Socha Radegast (foto autorka) 

 

Jeskyně Cyrilka 

Rozsedlinová jeskyně Cyrilka se svou délkou 370 m je nejdelší pseudokrasovou jeskyní na 

Moravě a čtvrtou nejdelší v České Republice, jeskyně je přírodní památkou. Vstup do 

jeskyně je asi 250m směrem na východ od vyhlídky Cyrilka v blízkosti silnice vedoucí na 



Petra Březíková: Návrh naučné trasy: Horní Bečva – Nový Jičín 

2011  20 

 

Pustevny. Vývoj jeskyně dodnes nebyl ukončen, a proto zde dochází k posunu kamenných 

bloků a tudíţ zde hrozí zřícení stropů. V roce 1998 došlo k zavalení vchodu. [21] 

V květnu roku 2002 byla poblíţ jeskyně Cyrilka objevena další jeskyně, kterou 

pojmenovali Radegast, hloubka této jeskyně je přibliţně 12 m. [21] 

Jeskyně se kaţdým rokem stávají útočištěm převáţně netopýrů. V minulosti se zde povedlo 

objevit některé vzácné druhy netopýrů, jako jsou například netopýr ušatý, netopýr velký, 

netopýr vodní a dokonce kriticky ohroţený vrápenec malý. [21] 

 

3.5. Trojanovice 

Trojanovice jsou rozlehlá podhorská obec s rozptýleným osídlením. Nachází se zde 

objekty lidové architektury, dřevěná kaplička na Bystrém z roku 1721. Před místní školou 

je památník obětem válek se sochou sv. Jana Knebla z roku 1946. Nachází se zde velké 

mnoţství rekreačních chat a středisek. S Pustevnami jsou Trojanovice spojeny sedačkovou 

lanovkou z Ráztoky a silničkou Kníţecí. (SHOCart, spol. s r.o., 2003) 

Obec Trojanovice má rozlohu 3583 ha, z toho ze dvou třetin je pokryta lesy. Vzhledem 

k velké rozloze obce se dělí na čtyři hlavní části: Bystré, Lomná, Pod Radhoštěm a Pod 

Javorníkem. [22] 

K významným turistickým památkám Trojanovic neodmyslitelně patří jiţ zmíněné 

Pustevny, Horečky a Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla. [40] 

Mezi sportovní vyţití v Trojanovicích patří turistika, cykloturistika, jízda na motokárách a 

lanové centrum Tarzanie. [23] 

 

3.6. Frenštát pod Radhoštěm 

Frenštát pod Radhoštěm vznikl jako trhová vesnice jiţ na přelomu 13. a 14. století. Město 

se nachází při soutoku řeky Lomné s Lubinou. Město je průmyslovým i historickým 

centrem Radhošťských Beskyd. (David, Soukup, 1999) 
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3.6.1. Turistické zajímavosti města  

Ve Frenštátě se nachází muzeum, které je umístěné v budově tzv. chlapecké školy z roku 

1876.  

Muzeum nabízí tyto expozice:  

 Paměť města (cílem je přiblíţit historii města a regionu),  

 Jitřenka východu (znázorňuje frenštátskou společnost ve 2. polovině 19. století),  

 Kolébka české turistiky (expozice se týká Pohorské jednoty Radhošť a tradici 

lyţařského sportu),  

 Doteky přírody (zde expozice pojednává o botanice, geologii a zoologii),  

 Pán Bůh, všichni svatí a ti druzí (Rok pod horami - národopis Frenštátska),  

 Tam za mořem (pojednává o vystěhovalectví z Frenštátu),  

 Člunek zpívá (expozice je zaměřena na rukodělnou tkalcovskou výrobu, pletařství a 

barvířství a na počátky tkalcovské tovární výroby),  

 Pod Radhoštěm domov můj (týká se to kulturní tradice a přítomnosti regionu),  

 Terče střeleckého spolku. [24] 

 

Mezi městské památky patří: 

 náměstí,  

 měšťanské domy,  

 církevní památky (např. kostel sv. Jana Křtitele),  

 sochy a sousoší (např. kašna se sochou Neptuna), 

  technické památky (např. budova bývalé textilní továrny z roku 1911, sušárna 

ovoce z roku 1899). [25] 
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3.6.1.1. Náměstí Míru 

Náměstí je dominantou centra města. Nachází se zde kašna, budova novoromantické 

radnice (viz. Obrázek 7), měšťanské domy, které stojí v místě, kde původně stály 

středověké zástavby. Podloubí s historickou oblázkovou dlaţbou je zachováno na jiţní 

straně náměstí. Náměstí je během roku vyuţíváno k mnohým kulturním akcím na příkladu 

hudební festival Setkání cimbálových muzik Valašského království. [36] 

 

Obrázek 7 Radnice města Frenštát p. Radhoštěm (foto autorka) 

 

3.7. Velký Javorník 

Je to významný bod ve východní části Hodslavického Javorníku. Vrchol je vysoký 917,8 

m n. m. Velký Javorník má asymetrický vrchol se strmými severními a mírně ukloněnými 

jiţními svahy. Na severním svahu je hluboká svahová deformace. V údolí řeky Jičínky je 

jezero Podolí, dnes upraveno na rybník, hrazené sesuvem. U Velkého Javorníku se nachází 

PP Velký kámen, je to geomorfologický útvar s částí přirozeného lesního porostu. (Demek, 

Mackovčin a kol., 2003) 
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3.7.1. PP Velký kámen 

Tato přírodní památka se nachází na severozápadním úbočí Velkého Javorníku. Leţí ve 

Veřovických vrších v nadmořské výšce 638 aţ 745 m, v západní části Radhošťské 

hornatiny. Předmětem ochrany je cenný geomorfologický útvar, coţ je rozsáhlý výchoz 

pískovcových godulských vrstev značně narušený erozní činností a lesní porost s vysokou 

biologickou rozmanitostí vázaný na toto stanoviště. [26] 

 

3.8. Mořkov 

Obec Mořkov spadá do okresu Nový Jičín, je to podhorská vesnici nacházející se v západní 

části podbeskydí . Počátky obce spadají jiţ do konce 13. století, tímto se řadí mezi nejstarší 

i největší obce v novojičínském okrese. [27] 

 

Mezi místní pamětihodnosti patří:  

 kostel sv. Jiří (první zmínka o kostelu pochází jiţ z roku 1587, do současné podoby 

byl přestavěn v roce 1878),  

 budova první školy z roku 1844,  

 Soukromá evangelická škola postavená v letech 1894-1895,  

 Památník obětem umučených v koncentračních táborech,  

 Pomník padlým za 1. světové války. [27] 

 

3.9. Hodslavice 

Hodslavice je velká vesnice v údolí potoka Zrzávky blízko Nového Jičína, která je známá 

díky rodiště tzv. otce národa, historika a českého politika Františka Palackého (narozen 

roku 1798 – zemřel roku 1876). Rodný dům Františka Palackého dosud stojí, a 

v současnosti je národní kulturní památkou. Od roku 1996 nese Palackého jméno naučná 

vlastivědná stezka vedoucí z Nového Jičína k ţelezniční stanici Hostašovice. 

V Hodslavicích se udrţovali národní tradice jiţ po staletí a to i tajná evangelická víra. 
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Z této doby je připomínkou dřevěný kostel z roku 1551, aţ do roku 1624 byl 

Českobratrský, později byl zasvěcený svatému Ondřeji. (David, Soukup, 1999) 

 

3.9.1. NS Františka Palackého 

Naučná stezka je 11,5 km dlouhá. Začátek stezky je v Novém Jičíně u Janáčkových sadů a 

končí u Domorazského sedla. Stezka se zaměřuje na vlastivědu a přírodovědu. Během 

trasy se nachází 21 zastávek, kaţdá ze zastávek informuje o zajímavostech a 

pamětihodnostech v blízkém okolí. Na trase jsou na příklad tyto zastávky: Janáčkovy sady, 

Smetanovy sady, PR Svinec, PP Pikritové mandlovce u Kojetína, PP Polštářové lávy u 

Straníka a mnoho dalších. [28] 

 

3.9.1.1. PP Polštářové lávy ve Straníku 

Přírodní památku tvoří odkryté vulkanické horniny těšinitové struktury. Polštářové lávy 

(viz. Obrázek 8) se nacházejí ve strmé skále nad údolím, které tvoří Stranický potok. Tyto 

polštářové lávy vznikly při podmořském výlevu lávy z vulkánu. Tak zvané polštáře tvoří 

paralelní bochníkové bloky, které protkávají radiální trhliny. Jádra těchto bloků jsou 

tvořena olivinickým diabasem, přecházejícím aţ k diabasu pikritovému. Jádra bloku 

pochází ze staršího výlevu vulkánu, volný prostor vyplňuje méně odolná karbonatizovaná 

mladší vyvřelina. Na skále byla vybudována kaplička Panny Marie. [29] 

 

Obrázek 8 Polštářové lávy ve Straníku (foto autorka) 
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3.9.1.2. PP Pikritové mandlovce u Kojetína 

Pikritové mandlovce (viz. Obrázek 9) jsou tzv. těšínitové asociace vyvřelých hornin 

slezské jednotky. Je to málo soudrţná hornina obsahující úlomky láv trachytického sloţení, 

tepelně přeměněné a zrohovatělé úlomky usazených hornin z okolí, společně s drobným 

materiálem sopečného původu a s mandlemi (shluky) minerálů, jako je na příklad kalcit. 

Hornina vznikla sedimentací ţhavých úlomků lávy (sopečných bomb) společně se 

sopečným pískem a prachem, které byly uvolněny při sopečných podmořských explozích a 

porušenými usazenými horninami z okolí. Po sedimentaci byla hornina přeměněna při 

prosakování roztoků sopečného původu, a také samotným působením mořské vody.  Motiv 

ochrany je geologického charakteru. Jedná se zde o zachování lokality jednoho z druhů 

podmořské sopečné činnosti z období spodní křídy, protoţe zde došlo ke vzniku tzv. 

pikritického mandlovce. [30] 

 

Obrázek 9 Pikritové mandlovce u Kojetína (foto autorka) 

 

3.10. Nový Jičín 

Pod soutokem řeky Jičínky a Zrzávky v krajině Beskydského podhůří se nachází městská 

památková rezervace a okresní město Nový Jičín. Nový Jičín se pyšní náměstím s řadou 

cenných měšťanských domů s podloubími. A také je významnou církevní památkou farní 

kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 1729-1732, napodobující jednoduché vzory 

severských jezuitských kostelů. (David, Soukup, 1999) 
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V roce 1967 bylo město, díky svým vysokým počtem pamětihodností, vyhlášeno Městskou 

památkovou rezervací. Ve středu překrásného náměstí se nachází morový sloup z počátku 

18. století a kamenná kašna se sousoším tančících sedláků (viz Obrázek 10). Celou oblast 

Nového Jičína pokrývají značené turistické trasy i cyklotrasy a také naučné stezky. [31] 

 

Obrázek 10 Sousoší tančících sedláků (foto autorka) 

 

Něco málo z výčtu památek města Nový Jičín: 

 farní kostel Nanebevzetí Panny Marie s renesanční věţí, 

 Jesličky ve Španělské kapli, 

 kostel Nejsvětější trojice, 

 památník padlých na hřbitově v Novém Jičíně, 

 pomník padlým 1. světové války, 

 budova radnice (viz Obrázek 11), 

 Ţerotínský zámek. [32] 
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Obrázek 11 Radnice města Nový Jičín (foto autorka) 

 

3.10.1. Ţerotínský zámek 

Základem areálu Ţerotínského zámku byl opevněný dům z konce 14. století, ze kterého se 

dochovala pouze gotická věţ. Konírny, další renesanční budova a pozdně gotický palác, 

byly přistavěny na konci 15. stoletím Viktorina ze Ţerotína. V letech 1539 – 1541 zámek 

prošel velkými stavebními úpravami a po odchodu rodu Ţerotínů v roce 1558 objekt 

slouţil uţ jen k hospodářským a správním účelům. Poslední rekonstrukce zámku proběhla 

v letech 1959 – 1964. V zámku se nachází Muzeum novojičínska. (David, Soukup, 1999) 

Expozice muzea nabízí interiéry s gotickými a pozdně renesančními prvky, expozice o 

historii zámku a panství, stálou expozici o vývoji kloboučnictví, kloboucích a o módě 

nazývanou „Nechte na hlavě―. V expozici klobouků se také vystavují klobouky, jeţ nosili 

významné osobnosti, jako na příklad klobouk Františka Palackého. [33] 

Prohlídka muzea trvá s doprovodem průvodce asi 1 hodinu 20 minut. Vstupné pro 

dospělého činí 50 Kč, dítě a senioři mají zlevněné vstupné a to 30 Kč, rodinné vstupné činí 
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120 Kč. Provozní doba je mimo pondělí kaţdý den, a to od úterý do pátku od 8:00 do 

17:00 hodin a o víkendu od 9:00 do 16:00 hodin. [33] 

 

3.10.2. Budova radnice 

Jedním nejvýraznějších domů na Masarykově náměstí je právě budova radnice, číslo 

popisné 1, jejíţ chloubou je věţ s hodinami a ochozem. Nyní v budově sídlí Městský úřad 

Nový Jičín. Budova si prošla několika přestavbami. Budova radnice má nádech gotického 

stylu, ale také renesančního, čemuţ odpovídá obvodové zdivo a část kleneb. Do roku 1881 

byla tato budova jednopatrová, v roce 1881 byly přistavěny patra a budova získala 

gotizující romantickou fasádu. V současnosti má budova radnice 3 podlaţí a věţ. Současný 

vzhled radnice je výsledkem dostavby z let 1929 – 1930. [34] 

 

3.10.3. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie s renesanční věţí 

Tato kulturní památka se nachází na ulici Kostelní. Trojlodně orientovaný podélný kostel 

z období baroka s půlkruhovým závěrem presbyteria, byl v letech 1732 – 1740 vybudován 

jezuity na místě staršího gotického kostela. V interiéru kostela (viz. Obrázek12) jsou 

krásné vyřezávané lavice a zpovědnice z počátku 18. století a rovněţ zaujmou pozornost 

oltářní obrazy od E. F. Herberta. Dílem olomouckého sochaře Jana Kammereita je hlavní 

oltář a kazatelna. Kostelní věţ je završena cibulovou bání s lucernou. [35] 

 

 

Obrázek 12 Interiér farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ([43]) 
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4. Návrh trasy 

Naučná trasa povede z Horní Bečvy, přes rozcestí Martiňák na Pustevny. Dále trasou pod 

lanovkou do Trojanovic, přes Frenštát pod Radhoštěm kolem vrcholu Velký Javorník, PP 

Velký kámen, přes obec Mořkov, Hodslavice, Straník do Nového Jičína. 

 

4.1. Kilometrové rozvrţení trasy  

Odkud Kam KM Typ trasy 

Horní Bečva rozcestí Martiňák 1,5 

Trasa vede po ţluté TZ a modré TZ, přes 

asfaltovovou cestu, zpevněnou i nezpevněnou 

lesní cestu. 

rozcestí Martiňák Pustevny 7 

Trasa vede po červené TZ, přes asfaltovou 

cestu, zpevněnou i nezpevněnou lesní cestu. 

Pustevny Trojanovice 0,9 Trasa pod lanovkou, přes nezpevněnou půdu. 

Trojanovice 

Frenštát p. 

Radhoštěm 5 

Trasa vede po červené TZ, po silnici podél řeky 

Lomná. 

Frenštát p. 

Radhoštěm Velký Javorník 5,8 

Trasa vede po zelené TZ, přes Horečky. Po 

asfaltové cestě, zpevněné i nezpevněné lesní 

cestě. 

Velký Javorník  Mořkov 12 

 Trasa vede po modré TZ směr Padolí a dále 

navazuje na cyklostezku číslo 6016, která vede 

aţ do Mořkova. 

Mořkov Hodslavice 2,8 Trasa vede po silnici. 

Hodslavice Straník 2,8 

Trasa vede po červené TZ, přes asfaltovou 

cestu, zpevněnou i nezpevněnou cestu i přes 

bahnitý terén pole. 

Straník Nový Jičín 7,5 

Trasa vede po červené TZ, celá trasa vede po 

asfaltové silnici. 

Celkem 

kilometrů:   45,3   

Tabulka 1 Kilometrové rozvrţení trasy [41] 
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4.2. Popis trasy 

4.2.1. Popis trasy: Horní Bečva – Rozcestí Martiňák 

Od kostela, který je dá se říct centrem obce Horní Bečva, vyrazíme po ţluté turistické 

značce (dále jen TZ) směr Martiňák. Značka vede mezi místními domy po asfaltové a dále 

po zpevněné cestě, která je tvořena dlaţdicovými kostkami. Z této cesty zabočíme vpravo 

do lesa, místními obyvateli nazývaném skalka, jelikoţ vyšlapaná lesní cestička, vede po 

samotném okraji útesu. Tento úsek je velice nebezpeční, jelikoţ zábradlí, které zde kdysi 

bylo, se zničilo, tudíţ stezka není nijak chráněna. Dále jdeme lesem do kopce asi 300 m. 

Vyjdeme z lesa u krásné dřevěné novostavby. Jakmile dojdeme opět na asfaltovou cestu, 

pokračujeme směrem doleva z kopce dolů, můţeme se vydat i napravo, ale tam je terén 

příliš do kopce, tudíţ si ulehčíme cestu o stoupání, ač je to o trochu delší trasa, ale ne tolik 

náročná. Jakmile sejdeme kopec, pokračujeme po ţlutozelené TZ, proti proudu potoka. 

Poměrný kus cesty se jde po asfaltové cestě, která je lemována krásnými dřevěnými 

stavbami, ač pro mne znehodnocenými satelitními přijímači. Kus cesty se jde po rovince, 

avšak jakmile dojdeme, na konec obydlené části následuje stoupání do kopce po 

nezpevněné cestě aţ k rozcestí Martiňák. 

 

4.2.2. Popis trasy: Rozcestí Martiňák – Pustevny 

Na Martiňáku končí naučná stezka Čertův mlýn, kde je rovněţ poslední zastávka 

(informační tabule) s názvem Akce Tetřev. Z rozcestí pokračujeme směrem na Pustevny 

po červené TZ. Chvíli jdeme po asfaltové cestě, ale po té pokračujeme do lesa po 

nezpevněné lesní cestě. Jak uţ to na horách bývá, jde se chvíli do kopce, potom zase 

z kopce, ale také po rovince. U rozcestníku Bařiny pokračujeme dále po červené TZ. Dále 

budeme procházet částí lesa, která je oblastí výskytu chráněných šelem. Jakmile tuto oblast 

lesa opustíme, pokračujeme do kopce po asfaltové cestě, tento úsek trasy nám poskytuje 

nádherný výhled na okolní hřebeny hor. Po asfaltové cestě jdeme bezmála 2 km moţná i 

více a pak opět následuje lesní nezpevněná cesta. Cestou potkáváme mnoho odpočívadel, 

která jsou udrţovaná a nechybí ani studánka s pitnou vodou pro případné osvěţení. 

Samotný terén není příliš náročný aţ na občasné stoupání či klesání. V místech, kde je 
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lesní cesta omezena na sluneční svit, ačkoliv není přímo zahalena stromovým porostem, je 

terén rozbahněný anebo naopak stále pod sněhovou pokrývkou. 

Na trase se nachází jezírko zvané Mořské oko (viz. Obrázek 13), z naučené tabule jsem se 

dověděla, ţe Mořská oka nalezneme pouze v horách, které byly v minulosti tvarovány 

ledovcem, ačkoliv právě toto Mořské oko nebylo vytvarované ledovcem, ale turisty, kteří 

chtěli, aby tyto hory byli něčím zajímavé. Po několika set metrech dojdeme na Pustevny. 

Zdejší stavby jsou velice překrásné, řekla bych, ţe ve skutečnosti jsou ještě krásnější neţ 

na fotkách. Zde je moţno navštívit vrchol Radhošť, ze kterého je rovněţ nádherný výhled 

po Beskydské krajině. 

 

 

 

Obrázek 13 Zamrzlé jezírko Mořské oko (foto autorka) 

 

4.2.3. Popis trasy: Pustevny – Trojanovice 

Z Pusteven vedeou dvě trasy dolů do Trojanovic buďto po silničce Kníţecí, sedačkovou 

lanovkou, anebo také se dá trasa pod sedačkovou lanovkou sejít pěšky. 
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Z Pusteven jsem sešla trasou z kopce dolů pod sedačkovou lanovkou. Jelikoţ to bylo právě 

z kopce dolů, byla jsem v Trojanovicích během 20 minut. Jako první co v Trojanovicích 

člověka, který vystoupil z lanovky či sešel z kopce, upoutá je informační cedule lanového 

centra Tarzanie. 

 

4.2.4. Popis tarasy: Trojanovice – Frenštát pod Radhoštěm 

Od lanovky jdeme po asfaltové cestě po modré TZ k rozcestí Ráztoka, kde se dáme po 

červené TZ směrem na Frenštát pod Radhoštěm. Celá trasa vede po asfaltové cestě podél 

řeky Lomná. Na rozcestníku Frenštát p. Radhoštěm (U Slezanu) pokračujeme po zelené TZ 

směrem na Velký Javorník.  

 

4.2.5. Popis trasy: Frenštát pod Radhoštěm – Velký Javorník 

Pokračujeme po zelené TZ, přejdeme náměstí s krásným podloubím (viz. Obrázek 14) a 

radnicí. Vyjdeme z města a dále pokračujeme směrem na skokanské můstky v Horečkách. 

Dále pokračujeme po zelené TZ. Cesta je místy po asfaltové cestě, ale převáţně se jde po 

nezpevněné místy zpevněné lesní cestě přímo lesem. Téměř celou cestu na Javorník je 

prudké stoupání a u vrcholu je několik serpentýn. Díky čemuţ tato trasa se tak nazývá. 

Z Velkého Javorníku je nádherný výhled nejen na Frenštát, ale také na Kopřivnici a další 

města. 

 

Obrázek 14 Náměstí města Frenštát p. Radhoštěm (foto autorka) 
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4.2.6. Popis trasy: Velký Javorník – Mořkov 

Z Velkého Javorníku pokračujeme po modré TZ směrem na Padolí. Nyní je to pro změnu 

prudce z kopce dolů aţ do tábora Padolí. Zde se napojíme na ţlutou TZ a dále po 

cyklostezce číslo 6010, která vede aţ téměř do Mořkova. Jakmile se s cyklostezkou protne 

ţlutá TZ, pokračujeme dále po ţluté aţ do Mořkova. Okraj obce lemuje ţelezniční trať. 

Mořkovem procházíme po asfaltové silnici. 

 

4.2.7. Popis trasy: Mořkov – Hodslavice 

Z Mořkova jdeme po silnici mezi domy severozápadně do centra Mořkova. Napojíme se na 

zelenou TZ kolem obecního úřadu. Dále se řídíme informačními cedulemi, které popisují 

cestu do obce Hodslavice.  

Cesta z Mořkova do Hodslavic vede po hlavní silnici, a proto je nutno dbát na bezpečnost, 

aby nedošlo ke kolizi. 

 

4.2.8. Popis trasy: Hodslavice – Straník 

Z Hodslavic se jde část cesty po asfaltové silnici, obě strany jsou lemovány rodinnými 

domky. Příjdeme na kříţení silnic, kde se dáme směrem ke kostelíku, kde je jiţ červená 

TZ. Drţíme se červeného značení. Několik set metrů jdeme po asfaltové cestě a dále 

pokračujeme po zpevněné polní cestě, která je místy rozbitá anebo nezpevněná. Asi tak 

druhá polovina cesty z Hodslavic do Straníka je po bahnitém terénu, dá se říct po poli, do 

kopce a z kopce. Tento úsek je velmi špatně značen. Kdyţ jsem se ohlídla za sebe tak TZ 

směrem do Hodslavic byla na stoţáru elektrického vedení uprostřed pole, které by 

dokázalo člověka zmást na tolik, ţe by mohl zabloudit.  

Jakmile jsme sešli z tohoto bahnitého terénu, vyskytli jsme se mezi rodinnými domy v obci 

Straník. 
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4.2.9. Popis trasy: Straník – Nový Jičín 

Od teď je trasa uţ jen po asfaltové silnici. 

Pokračujeme dále po červené TZ a potkáváme tabule s popisem naučné stezky Františka 

Palackého. Jdeme dále, dle značení po silnici do kopce a zhruba po 500 metrech za 

zatáčkou dojdeme k PP Polštářové lávy ve Straníku (viz. Obrázek 15) 

 

 

Obrázek 15 Polštářové lávy ve Straníku (foto autorka) 

 

Pokračujeme dále po silnici, po červené TZ aţ dojdeme k rozcestníku Stráţnice, kde 

rovněţ pokračujeme po červené TZ směrem na Nový Jičín, který je od rozcestníku vzdálen 

ještě 5 km. Během cesty je důleţité dbát na vlastní bezpečnost, vzhledem k tomu, ţe po 

silnici jezdí motorová vozidla a můţe hrozit kolize s vozidlem.  

Po zhruba 2 kilometrech chůze dojdeme k další přírodní památce, tentokrát PP Pikritové 

mandlovce u Kojetína. Odtud pokračujeme dále po silnici směřující do Nového Jičína. 

Cestou potkáme autobusovou zastávkou, zde můţeme nasednout na autobus do Nového 

Jičína, který má konečnou zastávku Nový Jičín autobusové nádraţí MHD, kde vystoupíme. 
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Od této zastávky je to jen pár set metrů na Masarykovo náměstí (viz. Obrázek 16). Za 

náměstím směrem na ulici Úzká se nachází Ţerotínský zámek.  Pokud v danou chvíli 

dlouho nic nejede, musíme se dále vydat pěšky aţ do Nového Jičína. 

 

Obrázek 16 Náměstí města Nový Jičín (foto autorka) 

 

4.3. Itinerář cesty 

4.3.1. Důleţité informace 

Na tuto trasu je nezbytné mít vhodnou obuv, nejlépe trekovou obuv. Dále oblečení dle 

ročního období, pláštěnku anebo skládací deštník, ale i v létě doporučuji mít s sebou 

alespoň větrovou bundu, vzhledem k větrnosti na vrcholcích hor. Celá trasa není vhodná 

pro invalidní občany ani pro malé děti. Tuto trasu jako celek doporučuji pouze lidem 

s dobrým zdravotním stavem a fyzickou kondicí. Pro starší občany, rodiny s dětmi bych 

doporučila pouze trasu z Pusteven do Frentšátu pod Radhoštěm, jelikoţ na Pustevny se dá 

dojet autem (kde parkovné stojí 80 Kč na den), z Pusteven do Trojanovic jezdí kaţdou 
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hodinu lanovka a do Frenštátu je to jiţ kousek po rovince. A dále bych rozhodně 

doporučila návštěvu města Nový Jičín. 

4.3.2. Časové rozvrţení trasy 

Tato trasa se rozhodně nedá projít během jednoho dne, vzhledem k památkám a krásám, 

které se během trasy vyskytují. 

Na projití trasy bych doporučila vyhranit si tři dny.  

V prvním dni bychom v 8:00 vyšli z Horní Bečvy na Pustevny (trasu je moţno projít za 3 

hodiny 30 minut). Kde by byla pauza na oběd a na projití Pusteven. Dále bychom 

pokračovali do Trojanovic (zde je moţno navštívit lanové centrum) aţ do Frenštátu pod 

Radhoštěm. Ve Frenštátu pod Radhoštěm bych se ubytovala na příklad v hotelu Radhošť 

(viz. Obrázek 17), jenţ se nachází na náměstí. 

 

Obrázek 17 Hotel Radhošť (foto autorka) 

 

V druhém dni bychom v 8:00 pokračovali na Velký Javorník, na který výstup trval zhruba 

2hodiny 30 minut. Dále přes tábor Padolí do Mořkova. V Mořkově se ubytujeme 

v Penzioně Šimonka, který se nachází na ulici Druţstevní 88. Penzion je asi 500 m dále po 

zelené TZ směrem do obce Ţivotice. V penzioně je i restaurační zařízení. 
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Třetí den se vydáme do obce Hodslavice, kousek zpátky po zelené TZ a dále dle 

informační tabule. Přes Straník do Nového Jičína. V Novém Jičíně se nachází mnoho 

památek, proto doporučuji se zde zdrţet alespoň jedno celé odpoledne. 
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5. Závěr 

Díky této práce jsem si mohla uvědomit, jak důleţité je pro naši republiku, abychom se 

uměli a dokázali postarat nejen o architektonické památky, stavby, ale také o přírodní 

krajinu, která doposud není zničená zásahy člověka. Pro další generace je velice podstatné, 

abychom se nyní o tyto skvosty dokázali postarat a zachovat je. 

Je pravdou, ţe dokud člověk o něčem nedělá seminární práci či referát anebo bakalářskou 

práci a podobně, tak se mnohdy o danou věc, místo či problematiku nezajímá a tudíţ ani 

neví jak nádherná příroda, památky a místa jsou. A proto, jsem se i já díky této práci 

dozvěděla mnoho nových věcí, poznatků, viděla jsem neskutečně krásnou přírodu, stavby a 

náměstí.  

Podle mě, by měl kaţdý čas od času, jak se říká „vypnout― a zajet si do přírody, jelikoţ 

příroda člověka nabíjí, je to sice ironické vzhledem k tomu, ţe z kaţdého výletu se člověk 

vrátí domů unavený jako kotě, ale i přes to ta příroda, klid, ticho i čistý vzduch, na rozdíl 

od velkoměst, dodá energii. 

Jediné co se mi v tak nádherné přírodě nelíbilo, byly odpadky pohazované všude kolem 

stezek. Kdyby byli odpadkové koše alespoň u kaţdého odpočívadla, u kaţdého 

rozcestníku, moţná by lidé své smetí neodhazovali jen tak do přírody a vyhazovali by je do 

košů. Ačkoliv moţná to záleţí i na lidech samotných jak se k tomu postaví, jelikoţ někdo 

je schopný si své odpadky nabalit zpět do batohu a vyhodit je aţ u prvního odpadkové koše 

a jiní si řeknou „však se to časem rozloţí― a nechají odpadky volně v přírodě. Ano rozloţí 

se to, ale někdy to trvá i desítky let, neţ se odpadky rozloţí.  

Závěrem si dovolím jeden citát, který se mi moc líbí, převzala jsem jej od Johna Lennona: 

„Utrhl jsem květinu a ona mi zvadla. Chytil jsem motýla, ale brzy zemřel. Aţ pak jsem 

pochopil, ţe krásy je třeba dotýkat se srdcem.―                
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