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Anotace práce 

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem naučné trasy z obce Hukvaldy do obce 

Trojanovice. V bakalářské práci popisuji krajinu dané lokality. Popis bych rozčlenila do 

jednotlivých oddílů: 1.oddíl - geologii, geomorfologii, hydrologii, klima, CHKO Beskydy, 

faunu, flóru. 2.oddíl – popis lokality, památek a zajímavostí. 3.oddíl – popisuje návrh 

naučné trasy, její obtížnost a časové rozvržení. 

 

Klíčová slova: CHKO Beskydy, Hukvaldy, Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice,  

památky , naučná trasa. 

 

Summary 

This thesis deals with nature trails from village Hukvaldy to village Trojanovice. The essay 

describes the landscape of the lokality. This describtion is devided into various section: 1st, 

section - geology, geomorphology, hydrology, climate, PLA Beskydy, fauna and flora, 

2nd, section  - site description , sights and attractions, 3rd, section - describes the 

presentation of educational routes, the difficulty and tininy. 

 

Keywords: PLA Beskydy, Hukvaldy, Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice, sights, nature 

trail. 
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1. Úvod 

Česká republika i když je stát nepříliš velké rozlohy oproti jiným státům Evropské Unie, 

tak se pyšní mnoha poklady. Mezi naše poklady můžeme zařadit kulturní a architektonické 

památky, které vytvořili naši předkové. Dále přírodní bohatství, které je velmi zajímavé. 

Naše republika se nachází negeologicky členitém podloží. Stýká se zde Český masív se 

Západními Karpaty, tzv. Karpatskou předhlubní a částí flyšových Karpat. Tyto soustavy 

měly odlišný historický vývoj a průběh sedimentace je také odlišný, jejich petrografické 

složení je velmi zajímavé. Způsobilo to nasunutí Karpatské předhlubně na Český masív. 

K vypracování tohoto tématu bakalářské práce mne vedly vzpomínky z dětství. V této 

lokalitě jsem trávila v minulosti mnoho času. Ale krajinu člověk v útlém dětství pozoruje 

jinak než když je dospělý, a proto jsem se rozhodla popsat tuto naučnou trasu z Hukvald do 

Trojanovic.  

Cílem mé práce je vytvoření naučné trasy, která podle mne by měla podtrhnout krásu 

přírody  dané lokality, lidové kulturní památky zanechané předky a architektonické 

památky. Práce a trasa je zaměřená tak, aby se jí mohli zúčastnit všichni nadšenci pro 

krásu kultury a přírody Moravskoslezských Beskyd. Dále bych chtěla touto prací upozornit 

na pořádané kulturní akce, které jsou velmi navštěvované a oblíbené, např.: Janáčkovy 

Hukvaldy .  

Dalším cílem mé práce je, abychom tato krásná bohatství našeho kraje nadále zachovali 

pro budoucí generace,alespoň v takovém stavu v jakém se nyní nacházejí. Chtěla bych 

podotknout že i přes veškeré úsilí dobrovolníků a organizací na zachování těchto památek 

je zájem o kulturní a přírodní bohatství našeho kraje průměrná . A proto bych jen dodala: 

„Vyrazme do přírody a poznávejte své okolí, než abychom trávili celé dny mezi šedými 

betonovými zdmi.“ 
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2.   Popis lokality z hlediska geomorfologického a geologického 

2.1 Základní informace o lokalitě 

Beskydy - Nejvyšším pohořím celé oblasti jsou Moravskoslezské Beskydy, které při 

pohledu od severu vystupují jako mohutná hradba nad lemující brázdy a podbeskydské 

pahorkatiny, od severního svahu dosahující svých největších výšek. Od vrcholu k jižní 

straně až na území Slovenska do údolí Kysuce klesá vrcholová hladina, končící prudkým 

svahem nad Jablunkovskou brázdou. Dále pak jihozápadně vnitrohorskou sníženinou 

Rožnovské brázdy.  

Moravskoslezské Beskydy jsou rozděleny na dvě části: Lysohorskou hornatinu ( na    

východě ) a Radhošťskou hornatinu ( na západě ), a jsou děleny údolím řeky Ostravice. 

Nejvyšší horou Beskyd je Lysá hora ( 1323m ). 

Nejvyšší vrcholy Radhošťské hornatiny jsou Smrk ( 1276m ), Kněhyně ( 1257m ), Čertův 

mlýn ( 1207m ), Pustevny ( 1010m ), Radhošť ( 1129m ), Noříčí ( 1047m ) a Velká 

Stolová ( 1046m ).  

Moravskoslezské Beskydy na západě končí hřbetem Veřovických vrchů s nejvyšším 

Velkým Javorníkem ( 918m ).   ( Beskydy , Turistický průvodce , 1982 ) 

 

2.2 Geomorfologie a geologie 

Beskydy ( Moravskoslezské  Beskydy )  

Beskydy patří k nejrozsáhlejším pohořím Západních Karpat na našem území.  

Dále do regionu Beskyd bych zařadila i Podbeskydskou pahorkatinu.  

Moravskoslezské Beskydy mají rozlohu 623km
2
 . Dělí se na tři podcelky: Klokočovská 

hornatina, Lysohorská hornatina a Radhošťská hornatina, a na řadu dalších okrsků. Podloží 

Beskyd tvoří flyšová pásma sahající až 2000m mocné vrstvy odolných godulských 

pískovců. Nachází se zde mnoho pseudokrasových jeskyní ( 33 ) a největší je jeskyně 

Cyrilka na Pustevnách, kde její chodby dosahují délky 370m, nejhlubší je Kněhyňská 

jeskyně 57,5m. ( www.treking.cz ) 
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2.2.1 Karpaty  

Jedná se o soustavu mladých pásemných pohoří, které vznikly na konci druhohor a ve 

třetihorách během alpínského vrásnění. Tuto soustavu tvoří mohutné hřbety, které jsou 

odděleny údolími nebo kotlinami.  

Západní Karpaty  

Jsou jedním ze tří podcelků nadřazeného subsystému Alpsko – himálajského systému. 

Dalšími dvěma provinciemi jsou Jižní a Západní Karpaty.  

Západní Karpaty se dále dělí na další subprovincie: Vněkarpatké sníženiny, Vnější Západní 

Karpaty a Vnitřní Západní Karpaty. Ty se opak dále dělí na další oblasti a celky – pohoří.  

Karpaty vznikly během orogenních ( před cca 100 milionů lety ) cyklů alpínským 

vrásněním, vyvrásnily se rozsáhlé komplexy s usazenými horninami. Tato vrásnění se 

opakovala, nejdůležitější horotvorné procesy jsou z období mladších druhohor a třetihor. 

Rozlámala se původní deska, byl zprohýbána a plocha se snížila na osminu původní 

rozlohy. Západní Karpaty mají neobvyklou podobu, stáčejí se do oblouku a byl do jejich 

nitra vražený hluboký klín panonské pánve ( na území Slovenska a Maďarska ).                  

( www.karpaty.net ) 

Západní Karpaty se rozkládají na území pěti zemí: Česká republika, Slovensko, Polsko, 

Rakousko a Maďarsko. Západní Karpaty se táhnou od Rakouska po Kurovské sedlo           

( 683m ) na Slovensko – polském pomezí na východním okraji Ľubovnianské vrchoviny, 

tady přecházejí ve  Východní Karpaty. Další hranice Západních Karpat tvoří na západě s 

Hercynským systémem s Českým masivem ( dále už jen ČM ) neboli Českou vysočinou. 

Západní Karpaty jsou dlouhé asi 500km a max. šířka je asi 200km. Gerlachovský štít je 

nejvyšším vrcholem Západních Karpat ( Vnitřní Západní Karpaty ), dále Babia hora                    

( Vnější Západní Karpaty ). (www.karpaty.net ) 

Karpatská soustava je součástí tzv. alpínského oblouku, jeho výběžky zasahují až do 

severozápadní Afriky ( Atlas ) a Malé Asie.                                                                       

Vývoj Karpatské soustavy: geosynklinální sedimenty vzniklé ve starohorních a 

prvohorních mořích. Ty byly několikrát zvrásněny a regionálně přeměněny v pararuly i ve 

svory. Během variské orogeneze probíhaly magmatické činnosti  a vznikla magmatická 
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tělesa granodioritů a žul, jejich magma často injektovalo okolní ruly, a tak v blízkosti 

vyvřelých těles vznikaly tyto horniny – migmatity.  ( Pauk , Habětín , 1979 ) . 

Začátkem triasu začalo pronikat moře, v období jury a spodní křídy se na mořském dně 

usazovaly karbonátové horniny ( slíny, dolomity, dolomitické vápence a vápence ). 

Koncem křídy moře ustoupilo. Během alpínského vrásnění geosynklinální podloží bylo 

stlačováno od jihu k severu, toto způsobilo rozlámání v kry, které se začaly doškovitě přes 

sebe přesouvat, přesněji se jižní kra přesouvala přes severní. Vrásněním mocných 

druhohorních hornin vznikly střižné příkrovy. Dále tyto druhohorní sedimenty se 

přesouvaly od jihu k severu na vzdálenost od 50 až do 100km. Takto vznikly nejstarší části 

Západních Karpat a jaderné pásmo Vnitřních Karpat, tzv. centrální Karpaty. ( Pauk , 

Habětín , 1979 ) . 

Karpatskou soustavu tvoří především flyšové pásmo. V oblasti Beskyd  vystupují souvrství 

příkrovů : slezského, magurského a podslezského.                                                                     

Severní polovina Beskyd je tvořená slezskými příkrovy ( zahrnuje oblast mezi 

Štramberkem a Frýdkem – Místkem. Tato lokalita je bohatá na pískovcové vrstvy tzv. 

píkovické, které budují vrchovinu Palkovických hůrek, druhohorní štramberské vápence 

jsou bohaté na zkameněliny ( Kotouč, Bílá hora v okolí Štramberka  ). Slezské příkrovy 

dále tvoří godulské vrstvy, které pocházejí ze střední křídy, místy je jejich mocnost až 

2000m ( odolné   pískovce ). Godulské vrstvy tvoří centrální část Moravskoslezských 

Beskyd, Beskydy Slezské a skupinu Ondřejníka. Zdejší pískovce se těží v Ráztoce v 

Trojanovicích, v Komorní   Lhotce, dále pak v Řece na úbočí Godulu, odtud název 

Godulské pískovce. ( autorský kolektiv, 1982 )                                                                                                                     

Magurské příkrovy – je to jednotka račanská ( spodní křída – spodní oligocén ), bystrická  

( paleocén – eocén ), bělokarpatská( svrchní křída – eocén );    Vnější skupina příkrovů – 

předmagurská, slezská ( jura – oligocén, vznik Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydská 

pahorkatina ), zdounexká ( spodní křída – oligocén ), ždánická ( svrchní křída – 

transgresivní spodní miocén ), pouzdřanská ( eocén – spodní miocén ). ( Chlupáč a kol., 

2002 ) 

Během vrásnění flyšové geosynklinály byly znovu zvrásněny i starší sedimenty u 

severního okraje centrálních Karpat, z toho vzniklo bradlové pásmo ( vnitřní ) což je území 

s velmi složitou tektonickou strukturou. ( Pauk, Habětín, 1979 )  
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Mezi Karpaty a Českým masívem ( dále už jen ČM  ) vznikla další geologická jednotka 

Západních Karpat – Karpatská čelní hlubina ( předhlubeň ).                                                   

Po ústupu moře v miocénu  došlo k dalšímu alpínskému vrásnění a to způsobilo přesunutí 

flyšových Karpat přes Karpatskou čelní hlubinu.                                                                      

Reliéf se začal utvářet koncem miocénu. V neogénu vznikly pánve a vnitrohorské kotliny, 

které vznikly v nejmobilnějších částech Karpat. Výškové rozdíly byly nepatrné, ty se 

začaly tvořit v pliocénu. Zdvihání pohoří probíhalo podle zlomů a vytvořily se 

megaanklinály, takto to probíhalo i ve čtvrtohorách.                                                                                             

Pleistocén znamenal pro Karpaty období zalednění, dopad na další vývoj, k severnímu 

úpatí Karpat a Jeseníků zasahoval pevninský ledovec, který se rozprostíral až k oblasti 

Moravské brány. Ve čtvrtohorách bylo horskými ledovci zasaženo: Nízké a Vysoké  Tatry, 

Velká a Malá Fatra. Tyto ledovce modelovaly reliéf , vznikala karová a morénová jezera, 

skalní   štíty. Eolická činnost na konci glaciálu znamenala pro tuto oblast vytváření 

přesypů vátých písků a vrstev spraše v nížinách. Karbonátové horniny byly zasaženy 

krasověním, to vytvořilo povrchové i podzemní krasové jevy, travertiny se vytvářely v 

okolí krasových vyvěraček.  ( Pauk, Habětín, 1979 )  

Istebaňské vrstvy ukončují vrstevní sled křídových vrstev. Zadní pásmo hornatiny 

Moravskoslezských Beskyd je zbudováno ze střídajících se poloh pískovců v ištebaňských 

vrstvách. ( autorský kolektiv, 1982 )  

2.2.2 Karpatská předhlubeň  

Jedná se o podélnou depresi v předpolí karpatského horstva, kde se nachází mořské 

sedimenty miocenního stáří a pliocenní sladkovodní sedimenty. Uložení na ČM je 

diskondartní ( prekambrium – paleozoikum ), na východní části se podsouvá pod příkrovy 

flyšového pásma. Karpatská předhlubeň se dělí na části jižní, střední a severní ( dělení je 

podle stratigrafického rozsahu ).  

2.2.3 Vněkarpatské příkrovy - Slezská jednotka  

Sedimentace ve slezské jednotce probíhala od malmu až do oligocénu. Uloženiny jsou 

vertikální  ( dva základní celky: spodní – oxford až cenoman – pelitický s nízkým 

flyšovým vývojem nebo bez něj, svrchní – cenoman až oligocén. Probíhal zde typický 

flyšový vývoj během kterého sedimentační prostor vyzrál ve svrchní křídě ve vyhrazený 

flyšévý trog. ) i horizontální směr ( Tři vývoje: kelčský – redukovaná mocnost většinou 
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pelitických uložin z období křídy 700 – 900m mocný; bašský – nachází se zde úpatní  

fácie, proximální a distální turbidity z malmského až křídového vrstevního vývoje jsou zde 

zastoupeny i pískovce a slepence, které jsou z části blokové, mocnost sekvence cca 1600 – 

1800m; godulský – malm až paleogén, v malmu se vyvinula spodní pelitická část 

vrstevního sledu, která je označována jako černý flyš. Svrchní část je z období Cermanu až 

oligocénu s proximálními turbidity, celková mocnost až 6000., jsou značně faciálně 

odlišné.   

2.2.4 Podslezská jednotka  

Na povrch vystupuje v předpolí slezské jednotky a v tektonických oknech, i polookně 

ženklávském, frýdlantském a třineckém. Sedimentace započala ve frýdeckém souvrství ve 

svrchní křídě v tzv. zóně hlubšího neritika se usazovaly sedimenty neplyšové povahy a 

tvořily jej šedé až hnědošedé vápenité prachovité jílovce s menším obsahem pískovců. 

Lokálně jsou ve svrchních částech uloženy pískovce a slepence v oblasti klokočovských 

vrstev. Třinecké vrstvy bývají zastoupeny skvrnitými faciemi, facie redukční jako gutské a 

faci pestrých jílovců. Šešorské slíny se uložily koncem eocénu. Jsou bohaté na rozvoj 

globigerinového planktonu. Podslezská jednotka je ukončená sedimentací jílovito – 

slínovitými uloženinami s rohovci, tzv. menilitové souvrství. ( Dopita, et al., 1997 )                                                        

Hlavní stavební jednotkou Podbeskydské pahorkatiny je Podslezský příkrov s 

nejvýznamnějším frýdeckým souvrstvím. Zatížením byl slezský příkrov nasunován z jihu, 

tím byl podslezský příkrov vytlačován do předpolí. Podslezský příkrov má nerovnoměrnou 

stavbu, stoupá na východním směru a nabývá v tzv. hněteném stylu. Je složen z různě 

velkých šupin, redukovaných ležatých vrás s překocenými rameny, s pásem tektonických 

brekcií bez vzájemné kontinuity. Podslezský příkrov v Moravskoslezských Beskydech je 

průměrně mezi desítkami až 200m, někdy i 600 – 900m a to v oblasti Příborské 

pahorkatiny a čela slezského příkrovu. Těšínský příkrov je ohraničen jednotnou střižnou 

plochou z řady tektonických šupin. Dále godulské příkrovy tvoří rigidní strukturní jádro 

slezského příkrovu. ( Dopita, et al., 1997 ) 
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Mapa 1 Zobrazení Podslezské jednotky 

( http://moravske-karpaty.cz ) – 1 magurská skupina příkrovů, 2 předmagurská jednotka, 3 

slezská jednotka, 4 podslezská jednotka, 5 předhlubeň, 6 ČM. 

2.2.5 Hornoslezská pánev ( dále už je HP ) 

Jedná se o sedimentační prostor přibližně trojúhelníkovitého obrysu ( viz. Mapa 1 ), který 

svým jihozápadním výběžkem zasahuje z polské části Slezsko na území České republiky. 

Brunovistulikum tvoří podloží pánve spolu s devonským a spodnokarbonským     

pokryvem uloženin. HP je vyplněná svrchnokarbonskými klastickými sedimenty, které               

tvoří černouhelné sloje.                                                                                                                     

Dělení HP na našem území : 

   -    severnější ostravsko – karvinskou ( tato část je tvořena oblastí karvinskou a 

ostravskou, tyto oblasti jsou od sebe odděleny orlovskou tektonickou strukturou, oblast 

označujeme jako ostravsko – karvinský revír ); 
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- jižnější podbeskydsou ( do této oblasti patří Brušperk , Český Těšín, Jablunkov a 

Frenštát pod Radhoštěm ). 

Omezené odkryvy svrchnokarbonských hornin se nacházejí v oblasti Ostravy, tyto horniny 

jsou většinou pokryty neogenními uloženinami karpatské předhlubně a příkrovy Vnějších 

Západních Karpat. ( Chlupáč a kol., 2002 ) 

 

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

hlavní      tektonické struktury. (Sivek et al., 2003) 

2.2.6  Vnější Západní  Karpaty  

Dělí se na :   

 Jihomoravské Karpaty ( Rakousko – Österreichisch – Sűdmährische Kapraten ) ; 

 Středomoravské Karpaty ; 

 Slovensko – moravské Karpaty ; 

 Západobeskydské podhůří ; 

 Západní Beskydy ; 
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 Střední Beskydy ; 

 Východní Beskydy ; 

 Podholně – magurskou oblast ; 

 Polské Beskidy Zachodnie .    ( www.karpaty.cz ) 

2.2.7  Geomorfologické členění Moravskoslezských Beskyd  

Podcelek : Radhošťská hornatina , 

       Okrsek : Veřovické vrchy ( Velký Javorník , 918m ) , 

                     Radhošťský hřbet , 

           Podokrsek : Pustevenský hřbet ( Radhošť , 1129m ) , Kněhyňský hřbet ( Kněhyně , 

1257m ) , Smrčenský hřbet ( Smrk , 1276m ) . 

Podcelek : Lysohorská hornatina , 

       Okrsek :  Lysohorská rozsocha , 

           Podokrsek : Lysohorské hřbety ( Lysá hora , 1323m ) , Travenské hřbety ( Travný , 

1203m ) . 

       Okrsek : Ropická rozsocha , 

           Podokrsek :  Smrčinsko – tepelský hřbet ( Ropice , 1083m ) , Slavíčsko – 

kozubovský hřbet ( Slavíč , 871m ) . 

       Okrsek : Zadní hory , 

             Podokrsek : Polomský hřbet ( Velký Polom , 1067m ) . 

Podcelek : Klokočovská hornatina ( Bobek , 871m ) . 

                            

http://www.karpaty.cz/
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2.2.8 Stručná charakteristika souvrství  

2.2.8.1 Flyš 

Je to vlastně soubor hornin ( pískovců, jílovců a slepenců ), které mají úlomkovitý 

charakter usazenin různého stupně zrnitosti. K jeho tvorbě dochází v hlubokomořských 

pánvích na okraji kontinentu, většinou v závěrečných fázích vývoje pásemného pohoří. 

Flyšové horniny vyskytující se na Valašsku pochází z paleogénu, část pochází z kříd . Jsou 

součástí flyšového pásma Západních Karpat.  

Typickými znaky pro flyšové horniny jsou:  Rytmické střídání vrstev ( jedná se o střídání 

typů hornin )  a snižování jejich zrnitosti a to do nadloží v rámci jedné vrstvy, tzv. gradační 

zvrstvení .  

Sedimentace probíhala za pomocí gravitace, kdy z hustých suspenzí vypadávali částice      

( tzv. pískotoky, bahnotoky ), které se uvolňovaly podmořskými sesuvy zvanými turbiditní  

proudy. Ten je zaznamenán ve flyšovém souvrství turbiditním rytmem. Turbiditní rytmus 

je charakterizován: vrstvy odspodu jsou masivnější mocnosti slepence nebo pískovce , není 

gradačně zvrstvená, a poté každá vrstva je jemnější zrnitosti, pískovce, prachovce a 

nejvyšší vrstvu tvoří velmi jemná vrstva jílovců, tzv. pelagická vrstva. Pokaždé nemusí 

převládat pískovce nad jílovci. Usazování pelagických vrstev probíhalo rychle, několik 

hodin až dnů. ( Janoška, 2003 )  

 

2.2.8.2 Těšinity  

Jedná se o tmavé různorodé vulkanické horniny, které jsou příbuzné čediči. Pocházejí 

z období křídy při výlevech lávy na mořské dno.  

Ve flyšových souvrstvích tvoří protáhlá deskovitá nebo čočkovitá tělesa, se směrem 

shodujícím se s vrstevnatostí okolních sedimentů.  

Těšinity – název je odvozen od města Těšín. 

Neobvyklost jejich složení zřejmě způsobily složité chemické reakce vyvolané mísením 

čedičové lávy s vápenitými ( slínovými ) usazeninami mořského dna. Na povrchu bývají 

spjaté s morfologickými vyvýšeninami. ( Janoška, 2003 ) 
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2.2.8.3 Vápence 

Sedimentace vápenců obvykle probíhá v klidném mělkovodním prostředí s dostatečným 

světlem, teplem a kyslíkem, většinou i s vápenitými schránkami organizmů. 

Flyš vzniká v hlubokomořském prostředí. Jeho vznik je vlivem turbiditních proudů 

neklidný, proměnlivý a to nevytváří vhodné podmínky pro vznik vápenců. Na Valašsku se 

ale nachází výjimky, kde se nachází vrstvy nažloutlých vápenců až dolomitů z paleogénu, 

vystupující v korytě řeky Bečvy u Choryně, je převážně z jílovcovitého flyšového 

souvrství. V Jasenice se nachází zatopený lom jurských vápenců v mladších křídových 

vrstvách křídového stáří. Tyto vápence se do flyšových vrstev dostali pádem během jejich 

usazování vlivem podmořského sesuvu. Jedná se o tzv. skluzové těleso  ( olistolit ).           ( 

Janoška, 2003 ) 

 

 

Obrázek 1 Vápencový lom v Trojanovicích (foto autorka) 

 2.2.8.4 Exotické horniny  

Uvnitř flyšových vrstev se objevují i menší bloky nebo valouny hornin. Tyto horniny se v 

širokém okolí nevyskytují. Jejich původ není přesně znán , protože pocházejí z pevnin, 

které během alpínského vrásnění zanikly. Mezi exotické horniny řadíme: ruly, žuly, spility, 

ryolity, rohovce a kvarcity. Dále prvohorní – devonské vápence nebo karbonské droby a 

břidlice.  
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V exotických horninách můžeme nalézt i fosílie ze starších geologických období.                

( Janoška, 2003 ) 

 

2.2.8.5 Rohovce  

Rohovce se ve vápencích vyskytují v těchto formách: čočky, hlízy nebo vrstvičky. 

Jsou tvořené mikroskopickým křemenem a opálem a jsou označovány jako silicity. Mají 

tmavou barvu, lasturnatý lom a mají vysokou tvdrost. V Západních Karpatech ve flyšových 

pásmech se nachází rohovce zvané menility. Jedná se o odrůdu opálu. Menilit se váže na 

vrstvy vápnitých břidlic ( menilitové břidlice ). Tyto horniny jsou typické střípkovitým 

rozpadem a malou odolností vůči erozi a zvětrávání.  ( Janoška, 2003 ) 

 

2.2.8.6 Travertiny 

Travertiny jsou nejmladšími horami na Valašsku – pochází z holocénu. Základ tvoří 

CaCo3, které pochází z podložních vápenitých flyšových sedimentů ( vápenité jílovce a 

slínovce ).  

Travertinové kupy – jsou vytvořené akumulací v místě pramenných vývěrů. Obsahují 

provápnělé listy a větvičky z okolních stromů. ( Janoška, 2003 ) 

2.2.9 Stručný přehled Západních Karpat v čase  

Trias – v tomto období se v Karpatech objevují typické horniny tzv. valounový materiál, 

které se nachází v paleogenních slepencích flyšového pásma a v miocenních štěrcích v 

karpatské předhlubni.  

Jura – v tomto období se v této oblasti nacházejí uloženiny jako valouny a velké bloky 

různých velikostí ( olistolity ) přemístěné do mezozoických a terciérních sedimentů. Ve 

spodní juře byl častý výskyt tmavých vápenců, ve střední juře se vyskytovali valouny a 

bloky tmavošedých jílovitých břidlic a vápnitých pískovců, ve svrchní juře to byly 

magurské skupiny valounů a bloků v paleogenních slepencích. 

Křída – v tomto období probíhala hlavní část alpínského zvrásnění flyšových Karpat.  
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Terciér – v předpolí vyvrásnilo pásmo Vnějších Západních Karpat a také vznikla 

intenzivně klesající karpatská předhlubeň. Tyto prostory byly vyplňovány mořskými 

sedimenty. v paleogénu se vytvořila spodní část výplně depresí, tvořené jílovci a 

laminovanými prachovci  s vložkami pískovců.   

Neogén – zde proběhl násun Vnějších Západních Karpat na jižní, flexurně prohnuté části  

ČM.   ( Chlupáč a kol., 2002 ) 

2.3 Hydrologie 

2.3.1 Beskydy 

Pro tuto oblast jsou povrchové vody nejvýznamnějším zdrojem vody. 

 Rozvodnice vod  jde od západu po hřebeni Veřovických vrchů, sedlem Pindula dále pak 

přechází na hřeben Radhoště,  přes Pustevny jde na Čertův mlýn. Tady se stáčí směrem k 

jihu a přes Martiňák, Kladnatou a deštík pokračuje na Bumbálku. Dále pokračuje východně 

po hraničním hřebenu přes Bobek, Bílý Kříž, Malý a Velký Polom na Jablunkovský 

průsmyk a po hřbetu Slovenských Beskyd přechází na území Slovenska. Linie rozvodnice 

vod  neprochází nejvyššími beskydskými vrcholy. Území severně od ní náleží do úmoří 

Baltského moře, jižně od ní do moře Černého.  (Beskydy turistický průvodce, 1982 ) 

Řeky beskydské oblasti patří do středoevropského typu řek  ( oderskému ). Vyskytují se 

zde pravidelné povodně na jaře a jejich zdrojem je hlavně tání sněhu. Odvodňování oblasti 

probíhá hlavně přes Veřovické vrchy a přilehlou část Štramberské vrchoviny Jičínkou s 

přítokem Zrzávky. 

Masív Radhošťské hornatiny, který se  pnoucí nad Frenštátem, vytváří pramenný amfiteátr 

Lubiny a jejich přítoků. Lubina protéká Štramberskou vrchovinou i Příborskou   

pahorkatinou, Lubina pak zprava přibírá větší Tichávku. Západní svahy Ondřejníka 

odvodňuje říčka Ondřejnice, která svým průlomovým údolím pod hradem Hukvaldy 

rozčlenila skupinu Palkovických hůrek.        (Beskydy turistický průvodce, 1982 ) 

Podzemní vody  oblasti flyšových Karpat jsou vzhledem ke geologické stavbě poměrně  

chudé. Je to způsobeno malou jímavostí vody ve střídajících se propustných pískovcích s 
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nepropustnými jílovitými břidlicemi a dále díky intenzivnímu zvrásnění. Prameny 

podzemní vody jsou četné, ale jsou dost drobné a rozptýlené.  

V této lokalitě se nachází i mineralizované vodní  prameny, ale jsou využívány pouze  

lokálně. Z nejvýznamnějších jsou to: železnatosíranový pramen v Krhové na Jehličné, 

sirovodíkový vývěr z údolí Smradlavky na Bílé, železnatý pramen v blízkosti nádrží 

Hodlsavice – Hoštasovice a sirné a železnatovápenaté vody v Libotíně a Rybí.  ( kolektiv 

autorů, 1982 ) 

2.3.2. Hukvaldy 

Obec se nachází v údolí řeky Ondřejnice. ( http://hukvaldy.eu ) 

2.3.3 Kozlovice  

Obcí protéká řeka Tichávka a říčka Ondřejnice. 

2.3.4 Frenštát 

Obcí Frenštát protékají řeky Dolní Lomná , Lomná a Bystrá , a ty se dále vlévají do 

Lubiny. 

2.3.5  Trojanovice  

Řeky z Trojanovic stékají do řek Lubina nebo Lomná. Největším potokem je Bystrý  

potok, dále pak Lánský, Radhošťský potok, Rokytný, Velký Škaredý nebo Malý Škaredý. 

Nalezneme zde i větší počet malých i velkých tůní. Největší vodní plochy jsou na říčce 

Lubina na Lánském potoce ( Viz. obrázek 2. ). Nachází se zde i mokřady, které jsou 

důležité pro zachování místních porostů, ale v poslední době začínají mokřady ubývat a s 

nimi i vzácné mokřadní rostliny masožravá rosnatka okrouhlolistá nebo vápnomilná tolije 

bahenní.           ( www.trojanovice.cz ) 
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Obrázek 2 Lubina, Trojanovice (foto autorka) 

 

2.4 Klimatické poměry 

Česká republika je umístěná v centrální části Evropy s klimatem vnitrozemským i se střety 

s klimatem oceánským, který přináší vzdušné masy s mírnou zimou, chladnějším létem, 

množstvím srážek a zvýšenou oblačností.  

Díky kontinentálnímu klimatu má rozdílné denní a noční teploty, méně oblačnosti i  srážek 

. Na směr proudění vzduchu a některé další  klimatické faktory má vliv rozdílného reliéfu 

nadmořských výšek, která zapříčiňuje úbytek atmosférického tlaku i teploty.  

Průměrná teplota v Beskydech v údolí v červenci se pohybuje okolo 7°C do 18°C, v lednu     

-6,5°C do -3,0°C. 

Srážky – vyšší srážky jsou na horách než nižších polohách.                                                                                                          

Oblast Lysé hory patří do oblasti s největším množstvím srážek v České republice.  

V horských polohách má velký význam sníh, souvislá sněhová pokrývka  bývá 150 – 180  

dní, v nejnižších polohách 50 – 60 dní. Průměrná sněhová pokrývka je 120 – 190 cm a 

nejvíce je na Lysé hoře – 198 cm.     ( kolektiv autorů, 1982 )                                                                       
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2.5 CHKO Beskydy 

 

Základní údaje:  

Datum vyhlášení Chráněná krajinná oblast Beskydy ( dále už jen CHKOB ): 5.3.1973. 

Rozlohou 1160km2 je největším Chránění krajinná oblast ( dále už jen CHKO ) u nás. 

Nachází se v oblasti s nadmořskou výškou od 350m ( Zubří ) do 1323m ( Lysá hora ) a 

lesnatostí 71%. Rozkládá se v Moravskoslezském a Zlínském kraji. 

 

Obrázek 3 Logo CHKO Beskydy ( www.valasskakrajina.cz ) 

Sídlo : Rožnov pod Radhoštěm, Nádražní 36, 756 61  

Telefon : +420 571 657 047                                                              

WEB: http://valasskakrajina.cz  

( http://chko.beskydy.cz ) 

„Pobyt návštěvníků v CHKO Beskydy je řízen návštěvním řádem: 

 

V první části zdůrazňuje požadavky speciální ochrany přírody  

• zákaz vstupu do chráněného území mimo značených cest, poškozování značení 

CHKO i chráněných území, dodržování vyhlášek o chráněných druzích rostlin a živočichů.  

V druhé části zdůrazňuje běžné podmínky, které by vlastně měl dodržovat každý slušný 

návštěvník přírody všude, bez ohledu na to, jde-li o vyhlášené či nevyhlášené chráněné 

území  
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• zákaz poškozování přírody trháním a vykopáváním rostlin, ničením a 

poškozováním stromů, ničením hub, živočichů a znečišťováním vody ; 

• zákaz odhazování odpadků ; 

• zákaz rozdělávání ohňů, táboření a parkování mimo vyhrazené prostory ; 

• zákaz umývání vozidel v přírodě ; 

• zákaz rušení klidu zvěře či ostatních návštěvníků přírody .“   

( podle http://chko.beskydy.cz ) 

 

CHKO Beskydy se rozděluje do čtyř zón:   

- 1.zóna je tvořena cca 5,6%  CHKO Beskyd, jedná se o oblast blízkou přírodě, málo 

pozměněnou člověkem. Jsou to zvlášť chráněná území, nadregionální biocentra. Je zde 

zakázána nová výstavba nebo skládka. 

- 2.zóna je tvořena cca 39,4%  CHKO Beskyd, jedná se o oblast s málo pozměněnými 

lesními     porosty, ucelenými polopřirozenými loukami nebo vodní plochy s vysokou 

druhovou rozmanitostí.  

- 3.zóna je tvořena cca 50,4% CHKO Beskyd, jedná se o oblast s pozměněnými 

ekosystémy lidskou činností jenž jsou běžně hospodářsky využívány.  

- 4.zóna je tvořena cca 4,6 % CHKO Beskyd, jedná se o oblast se silně pozměněným 

ekosystémem lidskou činností  jenž jsou intenzivně obhospodařované.                                     

(  www.valasskakrajina.cz ) ( Viz. mapa 3 . ) 
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Mapa 3 Zonace CHKOB  ( www.valasskakrajina.cz ) 

 

Národní přírodní rezervace ( dále už jen NPR )  

NPR Radhošť, která se nachází na podhřebenovém severním  svahu hory Radegast až po 

rozsochu Mjaší, je dlouhá 2,8km. Celková výměra činí 144,93ha.  Byla vyhlášena v roce 

1955 a přehlášena v roce 1989 na NPR. Předmětem ochrany je rozsáhlý komplex 

vrcholových partií Radhoště. ( http://nature.hyperlink.cz ) 

 

 

 

http://www.valasskakrajina.cz/
http://nature.hyperlink.cz/
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2.6 Fauna a flóra Beskyd  

2.6.1 Fauna 

Savci  

Mezi velké beskydské šelmy řadíme medvěda hnědého, vlka a ryse ostrovida. Dále zde 

nalezneme i vzácnější živočichy jako netopýry a vrápence, rejska horského ( Sorex   

alpinus ), myšivky horské ( Sicista berlina ) a vydry říční ( Lutra lutra ).  

 

Obrázek 4 Myšivka horská ( www.naturfoto.cz ) 

Ptáci  

Ptáků v Beskydech nalezneme mnoho druhů a v dosti velkém zastoupení. Např.:  puštík 

bělavý ( Strix uralensis ), který je nejvýznamnějším ptákem oblasti. Dále vzácný tetřev 

hlušec ( Tetrao urogallus ) ( nacházejí se zde v menším počtu ), výskyt vzácných horských 

datlů- datlíka tříprstého ( Picoideo tridactylus ) a strakapouda bělohřbetého ( Dendrocopos 

leucotos ). Mezi beskydské pěvce řadíme - žluva hajní ( Oriolus obolus ), bramborníček 

černohlavý ( Saxicola torquata ).  ( www.valasskakrajina.cz ) 

http://www.valasskakrajina.cz/
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Obrázek 5 Tetřev hlušec ( www.ptaci-raj.cz ) 

Obojživelníci  

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra ), čolek horský ( Triturus alpestris ) , tak tyto 

živočichy můžeme v Beskydech nalézt v oblastech čisté tůňky a stojaté vody, kde 

vyhledávají místo pro rozmnožování. V karpatských bučinách se nachází čolek karpatský      

( Triturus montandoni ).  

Plazi 

Ještěrka živorodá ( Zootoca vivipara ) se nejlépe přizpůsobila životu v horských 

podmínkách. Mezi další plazy Beskyd řadíme užovku obojkovou ( Natrix natrix ), užovku 

hladkou ( Coronella austriaca ), zmijí obecnou (Vipera berus ) i ještěrku obecnou ( Lacerta 

agilis ). 

 Bezobratlí  

Horské lesy, čisté potoky a prameny má oblíbené karpatský endemit modranka karpatská       

( Bielzia coerulans ). Dále se zde vykytuje blešivec potoční( Gammarus fossarum ), škeble 

říční (Anodonta anatina )  nebo velevrub tupý ( Unio crassus ), rak říční ( Astacus     

astacus ),  jedná se o kriticky ohrožené živočichy obývající čisté vodní prostředí. Z hmyzu 

zde nalezneme střevlíka hrbolatého (Carabus variolois ) a jednu z posledních žijících 

populací v České republice  jasoně dymnivkového ( Parnassius mnomosyne ) nebo 

modráska černoskvrnného ( Maculinea arion ).    ( www.valasskakrajina.cz ) 

 

 

http://www.valasskakrajina.cz/
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Ryby 

V oblasti nalezneme pstruha potočního ( Lalrno trutta ), lipana podhorního ( Thymallus 

thymallus ). Mezi vzácnější druhy řadíme – mníka jednovousého ( Lota lota ) nebo vranku 

pruhoploutvou ( Cottus poecilopus ).  ( www.valasskakrajina.cz ) 

2.6.2 Flóra 

V CHKO Beskydy se nachází mnoho mechorostů, travin, bylin, pastvin, mokřadů a lesního 

porostu, především listnaté lesy . V západní hranici Beskyd nacházíme i tzv. karpatské 

květeny. Teplomilné louky, horské pastviny na hřebenech, horské smrčiny nebo rašeliniště, 

tak tyto vegetace zde můžeme nalézt. 

Nalezneme zde přes 1200 druhů vyšších cévnatých rostlin, vyjádření v procentech jejich 

zastoupení v ohrožení: 6% kriticky ohrožených, 6 % silně ohrožených, asi 5 % ohrožených 

a dalším 6 %. Např.: oměj tuhý moravský ( Aconitum firmum moravicum ), který je 

celoevropsky ohrožený druh, roste na Smrku a radhošťského hřebene.  

Oblast Mionší, Moravskoslezských Beskyd a Razuly byly v roce 2007 zařazeny do 

programu na ochranu evropského rostlinstva Planta  Europa   jako botanicky významné 

lokality.  

CHKO Beskydy se pyšní 11 přírodními památkami, a rezervací na ochranu jalovcových 

pastvin , květnatých luk a mokřadů. 

V pastvinách nalezneme prstnatec bezový ( Dactylorhiza samicina ), prstnatec májový           

(  Dactylorhiza majalis ), vstavač Fuchsův ( Dactylorhiza     fuchsii ), vstavač mužský               

(  Orhis mascula ), pětiprstku žežulek, bradáček vejčitý ( Listera ovata ), vemeník dvoulistý 

( Plantanthera bifolia ), střevíčník pantoflíček ( Cypripedium calceolus), vstavač osmahlý   

( Orchis ustulata )  a vemeníček zelenavý ( Plantanthea chlorantha ). Další čeledí, která se 

zde vyskytuje je čeleď hořcovitých ( karpatský endemit hořeček žlutavý, hořec tolitovitý a 

hořec křížatý ). Dále čeledě kosatcovitých, liliovitých, pryskyřníkovitých.                             

( www.valasskakrajina.cz ) 

http://www.valasskakrajina.cz/
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Obrázek 6 Prstnatec bezový ( http://natphoto.net ) 

Ze dřevin se zde nachází bříza černá ( Betula papyrifera ), rybíz skalní ( Ribes perraeum ) a 

tis, keře jalovců. 

Mezi vzácné čeledě můžeme řadit čeleď vstavačovitých rostlin ( orchideje ).                                  

( www.valasskakrajina.cz ) 

 

3. Popis zajímavostí a památek v lokalitě 

3.1 Hukvaldy 

3.1.1 Základní charakteristika obce Hukvaldy 

Obec Hukvaldy se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Frýdek - Místek. Je to obec 

ležící pod hradem Hukvald. 

 

Obrázek 7 Znak obce Hukvaldy ( www.hukvaldyeu.cz ) 

Nachází se zde turistické stezky vedoucí do beskydské přírody, které nejsou nijak zvlášť 

náročné, a proto jsou vhodné pro všechny věkové kategorie.  ( Knápek, 2002 ) 
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Hukvaldy jsou rodným místem Leoše Janáčka, odtud čerpal náměty pro svou hudbu. 

Valašský lid ho inspiroval svým zpěvem díky kterému skládal opery a tance. 

Je zde mnoho památek na počest Leoše Janáčka.  ( Najbrt, 1974 )   

3.1.2 Hrad Hukvaldy 

Je to moravský hrad, který byl symbolem panské moci beskydského podhůří. Po celou 

dobu odolával dobývání Švédů, Dánů, ale i valašským poddaným v 17.stol. ( Najbrt, 1974) 

Podnět k započetí stavby hradu dal hrabě Arnold z Hűckeswagenu v 1.polovině 13.stol. na 

území, jenž obdržel za své zásluhy od českého krále Přemysla Otakara I. Autentická 

podoba tohoto hradu se nedochovala. Ve 2.polovině 13.stol. byl hrad přestavěn a rozšířen. 

V 15.stol. došlo k další přestavbě hradu a byl rozšířen. Stal se pevnou a rozsáhlou hradní 

pevností. V 16.stol. byl hrad opětovně  rozšířen a jeho opevnění bylo přestavěno do 

renesanční   podoby, toto opevnění tak zmohutnělo a hrad patřil mezi nejlépe opevněné 

hrady své doby. V průběhu třicetileté války proběhlo několik obléhání hradu, ale ten vždy 

odolal. Jedny z posledních úprav byly provedeny po roce 1645, v těchto úpravách byla část 

renesanční hradby odstraněna a na jejím místě byly postaveny barokní bastiony.  Hrad v 

2.polovině 17.stol. stále odolával uherským vzbouřencům, ale 18.stol. upadl význam hradu 

a ten poté sloužil jen jako sídlo vrchnostenských úředníků.  ( Knápek, 2002 )    

Rok 1762 byl hradu osudným, zapálil jej blesk a on vyhořel. O d té doby postupně pustnul 

až do 2.poloviny 19.stol., kdy se o něj projevil opětovně zájem a na hradě byly provedeny 

konzervační práce. Po 2.světové válce hrad změnil své vlastníky, jimiž se stal stát. Byly 

provedeny rozsáhlé opravy, a to v roce 1969. ( Knápek, 2002 ) 

V současnosti se tento hrad reprezentuje jako mohutný hrad. V areálu hradu je expozice 

zobrazující jeho stavební vývoj a historii hradu. Je zpřístupněná i část hradeb a hradebního 

paláce, odkud je nádherný výhled do okolí.  ( Knápek, 2002   ) 

Zřícenina hradu Hukvaldy je nejrozsáhlejší oborou u nás. Byla založena v roce 1566 za 

doby biskupa Viléma Prusinovského. ( Viz. mapa 4 . ) 



Martina Březíková: Návrh naučné trasy: Hukvaldy - Trojanovice 

2011  24 

 

 

Obrázek 8 Hrad Hukvaldy ( foto autorka ) 

Původní rozloha obory : 65 ha . 

Postupně rozšířena v 60. a 70. letech 20.stol. na: 458 ha. 

 

Mapa 4 Hrad Hukvaldy ( foto autorka ) 

Kamenná zeď byla postavena v letech 1730 – 1736 v tzv. období „hladových let“. V tomto 

období byl kopec zalesněn, místy pralesovitého charakteru ( kaštany, buky, duby, lípy, 

borovice ). Najdeme zde i stáda muflonů, daňků, japonských jelínků sika. V dolní části 

obory se nachází přírodní divadlo.      (David, Soukup, 2003 ) ( Viz. obrázek 9. ) 
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Obrázek 9 Obora Hukvaldy ( foto autorka ) 

Hrad Hukvaldy se stal motivací našeho hudebního skladatele Leoše Janáčka, z této 

motivace vznikla opera Příhody lišky Bystroušky. Tuto operu připomíná pomník u rozcestí 

poblíž amfiteátru, který vytvořil akademický sochař K. Vávra v roce 1959.                             

( David, Soukup, 2003 ) 

V současné době je obec o rozloze 20,28km
2
, s počtem obyvatel k 1.1.2010 1928 a 

nadmořskou výškou 282m. A tato obec je v současné době nejproslavenější hudebním 

festivalem Janáčkovy Hukvaldy.   ( http://cs.wikipedia.org ) 

Hrad má otevřeno od: Duben So - Ne 9:00 - 16:00  

                                     Květen - Srpen Út - Ne 9:00 - 18:00  

                                     Září Út - Ne 9:00 - 17:00  

                                     Říjen So - Ne 9:00 - 16:00 

Vstupné:   Dospělí 60Kč ; 

                   Zlevněné  ( studenti , důchodci ) 40Kč ; 

                   Děti  od 3 do 15 let, ZTP, ZTP/P )  20Kč ; 

                   Psi   10Kč .    
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3.1.3 Pozdně barokní kostel sv. Maxmiliána  

Tento kostel pochází z let 1759 – 1769. ( Kuča, 2002 ) 

Kostel se stavěl za doby biskupa Maxmiliána z Hamiltonu. Hlavní oltář zdobí obraz sv. 

Maxmiliána od vídeňského malíře Kuppenwiessera.  ( Viz. obrázek 10 . ) 

Kostel nyní slouží pro římskokatolickou faru. A nachází se v blízkosti Obecního úřadu, 

Hukvaldy 3 a informačního centra, Hukvaldy 40 . 

3.1.4 Zámek Hukvaldy, Arcibiskupský zámeček 

Zámek Hukvaldy se nachází naproti kostela sv. Maxmiliána. Jedná se o původní objekt z 

roku 1760, vrchnostenské kanceláře a bytu hejtmana, ten byl roku 1855 přestavěn na 

zámeček olomouckým arcibiskupem Bedřichem knížetem z Fűrstenbergu. Objekt ml 16 

místností a interiér zdobili lovecké trofeje a rokokový nábytek. Zámek sloužil jako lovecký 

letohrádek. V roce 1948 bylo zařízení zámku odvezeno do Kroměříže. 

Zámek v současné době není zpřístupněn veřejnosti, ale můžete si zde prohlédnout 

zámeckou zahradu. 

 

Obrázek 10 Kostel sv. Maxmiliána, Hukvaldy (foto autorka ) 
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3.1.5 Muzeum cínu 

Muzeum se nachází na adrese Hukvaldy 100 a můžete si zde prohlédnout soukromou 

sbírku řemeslné produkce cínových artefaktů z 18. a 19.stol. 

Otevírací doba: Út – Pá 11°° - 17°° 

                           So – Ne  10°° - 17°° 

3.1.6. Památník Leoše Janáčka  

Památník, nebo také muzeum, které se nachází na Hukvaldy 79. Můžete si zde prohlédnou 

t expozici, která mapuje vztah Leoše Janáčka k rodným Hukvaldem. ( Viz. obrázek 11. ) 

 

Obrázek 11 Památník Leoše Janáčka, Hukvaldy ( foto autorka ) 

3.2 Kozlovice 

Je to valašská dědina, která vznikla 8.9.1294, její založení je doloženo zakládací listinou, 

kterou daroval příborský hrabě Jindřich z Hückeswagenu rychtáři Sydylmanovi a jeho 

dědicům ves Pormansdorf. Dědina měla právo pálit dřevo v milířích, vyklučené prostory 

obsazovat, chovat ovce a později i skot. V 16. až 18.stol. probíhala na tomto území 

valašská kolonizace. Valašští přívrženci měli své valašské právo, které je osvobozovala od 

placení daní a měli vlastní samosprávu v čele s valašským vojvodou. Valašský vojvoda 

vystupoval za svůj lid, v jeho prospěch, a zprostředkovával styk s panstvím na 

Hukvaldech. V Kozlovicích byl nejvýznamnějším rodem vojvodů rod Krpců, který zde 

působil přes 200 let.  

Do roku 1789 byly Měrkovice součástí obce Kozlovice , tento rok znamenal osamostatnění 

dědin. Roku 1960 oebc Měrkovice zanikla a byla přičleněna k obci Kozlovice.  
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 Dědina je lokalizována v Podbeskydské pahorkatině a na pomezí Beskyd. Kozlovice patří 

do Marovskoslezského kraje.  

Rozloha obce je : 21km
2
. Má průměrnou nadmořskou výšku 400m.n.m.  

Počet obyvatel: i s přilehlou částí Měrkovice činí 3000 obyvatel. 

Kozlovice jsou obklopeny těmito horami: vrcholy Ondřejníku ( Skalka, Vojvodka a     

Stolárka ), dále pak Králova hora, Bačův kopec, Kazničov, Strážnice, Kubicův vrch, 

Tábor, Šibenice, Jarošová.  

Valašští vojvodové dali toto místo v 16. a 17.stol. k osídlení hukvaldsýk správcům salaší s 

ovcemi.   ( www.kozlovice.cz ) 

3.2.1 Areál Na mlýně  

Areál se nachází mezi obcemi Hukvaldy a dolního konce obce Kozlovice. Zde říčka 

Ondřejnice se zařezává do vršků Palkovických hůrek a vytváří tak přírodní kaňon.  Areál 

se pyšní mlýnem s náhonem 250m dlouhým a funkčním mlýnským kolem.  Dříve se to 

tady jmenovalo Šmiřákův mlýn. Patřil mezi 4 nejstarší mlýny v Kozlovicích. Mlýn byl 

často navštěvován i Leošem Janáčkem, ten se zde inspiroval k sepsání opery Její 

pastorkyňa.  

V současné době  v areálu nalezneme velké množství zachovaného mlynářského nářadí, 

restauraci U mlynářky, chatky k přenocování, kozlovický skanzen, kapličku sv.   Floriána, 

minigolf a venkovní posezení . Křížová cesta – tato cesta se nachází na svahu kopce 

Skalka, nachází se zde 14 zastavení s malbami z originálních předloh lidových olejomaleb 

z přelomu 18. a 19.stol.  Originály maleb se nachází v areálu Fojství. ( Viz. obrázek 12. ) 

V areálu si můžete zapůjčit jízdní kola.  

Areál je otevřen: Po – So 11:00 – 22:00 

                             Ne 11:00 – 20:00 

Adresa: Kozlovice 130, Kozlovice 739 47 

Web : www.relaxvpodhuri.cz                                                 ( www.kozlovice.cz ) 

http://www.relaxvpodhuri.cz/
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Obrázek 12 Areál Na mlýně, Kozlovice ( foto autorka ) 

3.2.2 Areál Fojství  

Tento areál pochází z 16.stol. V 16. a 17.stol. sloužil jako sídlo valašských vojvodů 

hukvaldského panství.  

V současnosti se zde nachází několik trvalých expozic a s možností průvodcovství. Mezi 

stálé expozice patří expozice Obecné školy, Expozice dobových učebnic, Expozice k obci 

a pobyt Leoše Janáčka v kraji, Expozice sakrálního umění. ( Viz. Obrázek 13. ) 

Dále se zde nachází valašský pivovar s restaurací.  

Areál je otevřen: celoročně  

                             Po – Čt 11:00 – 22:00 

                             Pá 11:00 – 24:00 

                             So 10:00 – 24:00 

                             Ne 10:00 – 20:00 

Muzeum obecná škola má otevřeno: od 2.4.2011 

                                                            Út – Ne , svátky 10°° - 17°°  

                                                            Po – zavřeno  

                                                           Poslední prohlídka je v 16°°hod.  
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Vstupné:  Dospělí 20Kč 

                 Děti do 15let , studenti , důchodci 10Kč 

                 Děti do 6let Zdarma 

Adresa: Kozlovice 1 , Kozlovice 739 47 

WEB: www.relaxvpodhuri.cz  

( www.kozlovice.cz ) 

 

Obrázek 13 Areál Fojství, Kozlovice ( foto autorka ) 

3.3 Frenštát pod Radhoštěm 

3.3.1 Základní charakteristika obce Frenštát pod Radhoštěm 

Obec se rozkládá v okrese Nový Jičín, Moravskoslezský kraj.   

Obec má rozlohu 11,44km
2
, počet obyvatel k roku 2005 se udává 11 209 a nachází se v 

nadmořské výšce 401m.  ( http://cs.wikipedia.org ) 

Jedná se o centrum Radhošťských Beskyd, které vzniklo jako trhová ves při soutoku 

Lomného a Bystrého potoka s řekou Lubinou na přelomu 13. a 14.stol.   

První písemný záznam o Frenštátě je z roku 1382 – Frankenstadt.  ( David, Soukup,  2000 ) 

Městečko bylo v roce 1626 vypáleno. To nebyla jediná jeho zkáza, protože v roce 1646 jej 

obsadili Švédi a dvakrát jej postihl mor. Rozkvět městečka nastal s hospodářským 

rozvojem v polovině 17.stol., který souvisel s pasekářkou a valašskou kolonizací. Nejvíce 

se zde z řemesel rozvíjelo tkalcovství. 
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Titul města Frenštát pod Radhoštěm byl udělen roku 1781. V 2.polovině 19.stol. se vytváří 

městská samospráva a od roku 1850 je v čele úřadů starosta.  ( http://cs.wikipedia.org ) 

Toto městečko má pravidelný půdorys kolem obdélníkového náměstí a je položeno na 

křižovatce obchodních cest. Ale to mělo i své nevýhody – procházela tudy i vojenská 

tažení. 

Již v minulosti se myslelo na turistiku, a proto v roce 1884 tady vznikla Pohorská jednota 

Radhošť , která začala značit a udržovat cesty, vystavěli horské chaty a útulny .  

Pochází odtud skokan na lyžích Jiří Raška ( olympijský vítěz ) a mistr světa Jiří Parma.  

Místní architektura: přízemní valašské roubené domy se sedlovou střechou s 

podlomenicemi a dvojdílným nebo trojdílným půdorysem komorového typu. ( David, 

Soukup, 2000 ) 

3.3.2 Novorenesanční radnice 

Tato radnice byla vystavěna v letech 1890 – 1891, jejím autorem je Antonín Tebich.             

( Kuča , 2002 ) 

3.3.3 Raně barokní kostel sv. Martina  

Kostel se nachází severozápadním směrem od náměstí, v roce 1661 byl znovu postavený 

po požáru, který jej zničil.V roce 1731 mu byla přistavěna boční kaple. (Kuča, 2002 ) 

Místními obyvateli je také označován jako dolní kostel. Kaple, které zde byly přistavené  

jsou: sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého .Ozdobou kostela je závěsný triptych Valašské 

Madony od Adolfa Libschera a Valašský Betlém od Jana Knebla.  ( Kuča, 2002 ) 

3.3.4 Hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele 

Kostel se nachází východně od náměstí a pochází z roku 1634. ( Kuča, 2002 ) 

Místními obyvateli je také označován jako horní kostel. Původně byl vystavěn jako raně 

barokní kostel, ale v 17.stl. byl zrekonstruován na  pozdně gotický. Nachází se zde obraz 

Vzkříšení a betlém od Josefa Kněžky, malířský soubor 14 zastavení Křížové cesty, který 

kostelu věnoval Albín Polášek. ( Kuča, 2002 ) 
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3.3.5 Náměstí míru   

Toto náměstí je vlastně centrem města Frenštát pod Radhoštěm. Lemují ho městské domy 

ze 17., 18. a 19.stol. , se zachovalými podloubími s původní dlažbou. Dominantou náměstí 

je novoromantická radnice z roku 1891 se znakem města – sv. Martinem na  fasádě .           

( Kuča, 2002 ) ( Viz obrázek 14 .)  

 

Obrázek 14 Náměstí Míru, Frenštát p.R.  ( foto autorka ) 

 

3.3.6 Mariánský sloup 

Tento sloup pochází z roku 1692 . ( Kuča , 2002 ) 

Sloup se nachází na Náměstí Míru . 

3.3.7 Aquapark 

Tento aqvapark byl zprovozněn 7.8.2001, je situován a hlavní silnice na výjezdu z města  

na Kopřivnici a Nový Jičín. Aquapark návštěvníkům nabízí plavecký bazén, dětské  

brouzdaliště, dále tobogán a vodní skluzavku. Voda v bazénech je vyhřívaná s teplotou od 

24°C do 26°C, je zde i možnost občerstvení, volejbalové hřiště. 

Otevřeno je zde od května do září, v květnu a září je otevírací doba od 10°° do 18°°, a v 

červnu až srpnu od  9°° do 20°°hodin. Vstupné se pohybuje od 30Kč do 85Kč na osobu .    

( www.frenstat.info )  



Martina Březíková: Návrh naučné trasy: Hukvaldy - Trojanovice 

2011  33 

 

3.3.8 Muzeum Frenštát pod Radhoštěm  

Toto muzeum zmiňuji, protože se zde nachází velmi zajímavé expozice, jenž jsou 

zaměřené na historii regionua jeho tradičnímu řemeslu – tkalcovství, lidovému umění. 

Dále zde nalezneme výstavu betlémů , na skle malované obrázky a keramiku.  ( Knápek, 

2002 ) 

Muzeum se nachází na ulici Horní 220, je zde celoročně otevřeno kromě pondělků, Út – Pá 

9°° - 12°° a 13°° - 16°°. So - Ne 9°° - 15°°. Vstupné na stálou expozici činí: dospělí 30Kč , 

ostatní 10Kč. ( www.muzeumfrenstat.cz) ( Viz. Obrázek 15. ) 

 

Obrázek 15 Muzeum ve Frenštátě p.R. ( foto autorka ) 

 

3.4 Trojanovice 

 

Obrázek 16 Znak obce Trojanovice ( http://cs.wikipedia.org ) 

3.4.1 Základní charakteristika obce Trojanovice  

Obec patří do Marovskoslezského kraje. 

Tato horská obec leží při úpatí Beskyd pod masívy Noříčí hory ( 1047 m.n.m. ), Velkého 

Javorníku ( 918 m.n.m. ) a Radhoště ( 1129 m.n.m. ). Obec byla založena roku 1748 jako 

pasekářská obec. Založil ji ( nechal osamostatnit od Frenštátu ) biskup a kardinál 

Ferdinand Julius Troyer z Olomouce. Obec vznikla na území pasek, které zde začaly 

http://www.muzeumfrenstat.cz/
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vznikat po roce 1300, první zmínky o počtu obyvatel jsou až po roce 1600, kde bylo 

zaznamenáno 36 obyvatel tohoto území, v 18.stol. se tento stav navýšil na 200.                    

( http://cs.wikipedia.org ) 

Obec tvoří 35,79 km
2
, a je ze dvou třetin zalesněná. Nachází se v nadmořské výšce 500m a 

k 3.7.2006 se udává 2195 obyvatel.  ( http://cs.wikipedia.org ) 

3.4.2 Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti 

Kaple se nachází na Radhošti, která byla vystavěna roku 1898. Od roku 1862 začala 

probíhat sbírka na stavbu kaple, v roce 1888 daroval pozemek a zdivo hrabě Kinský a poté 

se po roce 1896 začalo stavět, 5.7.1896 byl položen základní kámen.  „Valašskou 

madonnu“ namaloval malíř Adolf Liebscher.  

 Na stavbu bylo zapotřebí 20 000 zlatých. Dne 11.9.1898 kapli vysvětil olomoucký 

arcibiskup Theodor Kohn.                                                                                                                        

Před kaplí stojí sousoší svatého Cyrila a Metoděje, kterou roku 1930 daroval obci sochař 

Albín Polášek.       ( www.trojanovice.cz ) 

3.4.3 Památník bratří Strnadelů a Jana Knebla 

Tento památník byl postaven v letech 1985 – 1989 obcí Trojanovice dle návrhu                  

Ing. architekta Aleše Krkošky . Památník se nachází v části Karlovice, na místě jde dříve 

stála chalupa, kde se narodil sochař Jan Knebl. Památník byl postaven na počest Jana 

Knebla ( sochař ) a jeho synovcům Antonín Strnadel (malíř ) a Josef Strnadel (spisovatel ) 

a Václav Strnadel ( spisovatel ).   ( www.trojanovice.cz ) ( Viz. Obrázek 17. ) 

Tento památník je otevřen pouze ve čtvrtky od 14°° do 17°°. 

 

Obrázek 17 Památník bratří Strnadelů a Jana Knebla, Trojanovice ( foto autorka ) 
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3.4.4.Kaplička na Lomné u hotelu „U Kociána“ 

Kaplička byla postavena v roce 1890, nechal jí postavit hostinský Kocián, v roce 2009 

zrekonstruována. Nachází se zde replika zvonu z roku 1738, která původně byla ve 

zvoničce na Lomné.  ( www.trojanovice.cz ) 

3.4.5 Lanové centrum Tarzanie  

Lanové centrum nalezneme v blízkosti parkoviště u hotelu Ráztoka, pod spodní stanicí 

lanové dráhy na Pustevny.  

Centrum je zajímavé tím, že lanové překážky jsou zavěšené na stromech ve výšce 4 – 12m 

nad zemí.  

Centrum je určeno pro širokou veřejnost a je pro všechny kdo má rád trochu adrenalinu. 

Jsou zde pouze podmínky na výšku účastníků, podle toho jsou rozděleni do jednotlivých 

tras, černá pro 165cm a více, 140cm pro zelenou a žlutou trasu, 120cm pro trasu Junior, 

100cm pro dětskou trasu. 

Dětský park je pro děti od 3 do 10 let zdarma . ( www.trojanovice.cz ) 

Provozní doba je od dubna do prosince nepřetržitá, kromě dnů kdy je bouřka nebo      

námraza.V průběhu prosince až března je centrum zpřístupněno po předchozí domluvě. 

Ceny se pohybují od 120Kč do 300Kč na jednu trasu, dále jsou zde i rodinné slevy.                         

( www.tarzanie.cz )  

 

3.5 Pustevny 

Pustevny spadají do okresu Vsetín. 

Název je odvozen od poustevníků, kteří se scházeli na území mezi Radhoštěm a  

Tanečnicí. Tito poustevníci zde žili v okolních jeskyních v 18. a 19.stol. Je zde turistické a 

lyžařské středisko.   
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Historie:  

- R.1886 = Pohorská jednota radhošť zakoupila zdejší pozemky ; 

- R.1891 = otevření útulny , první ,zvaná Pustevna ; 

- R.1894 = Útulna Šumná ; 

- R.1899 = další útulny, Maměnka, Libušína . 

Projektantem útulen byl Dušan Jurkovič, návrhy dle valašských lidových motivů.  ( David, 

Soukup 2003 ). 

„ Jídelnu Libušína zdobí kartony podle návrhu M.Alše Zbojníci a Portáš. Areál doplňují 

koliby a horský hotel Tanečnice z roku 1926 . Unikátní a památkově chráněný soubor 

staveb na Pustevnách měl namále na jaře r.1945, kdy se je ustupující německá vojska 

chystala  zničit, zabránila, jim v tom 2.slovenská partyzánská brigády M.R.Štefánika.“        

( David, Soukup,  2000 ) 

3.6 Radhošť 

Lokalita spadá do okresu Nový Jičín. 

Je to místo kde pohanští předkové uctívali boha Radegasta a sv. Cyril a Metoděj zde 

praktikovali své věrozvěsti.  

Radhošť:   

-  1129m vysoká hora 

-  je součástí Radhošťské pahorkatiny  

Historická data :  

- Středověk =  na tomto území pobývali italští hledači pokladů ; 

- Rok 1862 = toto místo bylo využito pro tábořiště lidu za česká národní práva ; 

- Rok 1868 = byl odtud odvezen základní kámen pro Národní divadlo ; 
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- Rok 1898 = postavena poutní kaple sv. Cyrila a Metoděje ve stylu byzantských 

památek ; 

- Rok 1955 = vrcholová část pahorkatiny vyhlášena k ochraně – smíšené pralesovité 

porosty . 

Pověsti :  

1. V podsvětí se prý ukrývají zbojnické poklady ; 

2. Byl zde do podzemí odvlečen chlapec nevlastními rodiči, ten zde bloudil, cestou si 

lámal krápníky. Dostal se ven a na světle zjistil, že krápníky jsou ze stříbra a to mu zajistilo 

živobytí. 

Na tomto území se nachází pseudokrasové dutiny, rozsedliny a puklinové jeskyně v 

pískovcích zvané Radhošťské dříny.  

Současnost: Radhošť je prohlášen za NPR  s rozlohou 144,93ha. Nachází se zde cenné 

porosty ( jedlobukový prales, s příměsemi jasanu, javoru klenu a smrku ). Jedná se o 

zakrslé formy dřevin, protože rostou v drsných klimatických podmínkách.   ( David, 

Soukup,    2003 )  

3.6.1 Socha Boha Radegast  

Je to pohanský bůh úrody a pohostinnosti, sochu vytvořil Albín Polášek v roce, v roce  

1998 byla socha nahrazena žulovou kopií, která měří 3m. Je umístěna na cestě mezi 

Pustevnami a Radhoštěm. ( David, Soukup, 2003 ) ( Viz. Obrázek 18. ) 

 

Obrázek 18 Socha Boha Radegast ( foto autorka ) 
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4. Návrh trasy 

4.1 Popis trasy 

1.   Hukvaldy – Kozlovice , Areál Na mlýně 

Tento den bych započala návštěvou kostela z let 1759 – 1769 ( pozdně barokní    kostel )  

sv. Maxmiliána, který se nachází v blízkosti Obecního úřadu Hukvaldy 3 a   infocentra. 

Naproti tohoto kostele je zámeček Hukvaldy, kde si můžete prohlédnou zámeckou 

zahradu.  

Dále bych pak doporučila prohlídku hradu Hukvaldy. Hrad se nachází na skalnatém 

ostrohu nad říčkou Ondřejnicí v bukových porostech v nadmořské výšce 303 – 481m.n.m. 

Od kostela sv. Maxmiliána se k hradu dostaneme po cyklotrase č. 6006, Greenways, tato 

trasa je dlouhá 0,7km, není nijak náročná a je vhodná pro všechny typy turistů. Dokonce se 

po této stezce dá dopravit invalidu na invalidním vozíku, pro jeho doprovod to sice bude 

náročnější, protože v některých úsecích je stezka dost příkrá. 

K samotnému hradu se údolí dostanete po naučné stezce „Hradní vrch“. Stezka vede přes 

hradní oboru až k hradbám hradu, tato stezka je velmi příjemná a trochu náročná a je 

vytvořená z asfaltu. Je to příjemná procházka hradní oborou, její náročnost spočívá v   tom, 

že většinu úseku jdete do kopce. 

Dále po prohlídce hradu bych pokračovala po naučné stezce „Janáčkův chodníček“, která 

vede přes Měrkovice do Kozlovic. Abychom se dostali na tuto stezka tak se musíme vrátit 

pod hrad ba rozcestí U lišky Bystroušky se dáme po žluté směr Měrkovice, vzdálenost od 

hradu k rozcestníku je 0,5km. Na stezce stojí za zmínku prohlídka pomníčku Lišky 

Bystroušky a amfiteátru, který se nachází v podzámčí hradu. Dále na této stezce budeme 

procházet kolem arcibiskupské hájenky až k bráně Měrkovic což je cca 2,5km. Dále pak 

pokračujeme na Kozlovice. Tato trasa je dlouhá cca 1,4km a celkově trasa od rozcestníku 

do Kozlovice bude trvat cca 52 minut .  

V Kozlovicích bych završila den prohlídkou Areálu na Mlýně, kde bych doporučila 

přenocovat. Tento areál nabízí návštěvníkům občerstvení v restauraci, prohlídku dobových 

artefaktů a budov, jejich muzeum nabízí mlynářské artefakty, v hlavní budově je i možnost 

ubytování nebo se můžete ubytovat v malebných chatkách, které se v areálu nachází po 
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prvé straně od vchodu do areálu. Nachází se zde i kovárna a je zde vystaven vůz 

z 1.kozlovické kočárové dopravy. Areál poskytuje i občerstvení u venkovního grilu 

s posezením. Nachází se zde i kaplička sv. Floriána, kterou vysvětil ostravsko-opavský 

biskup F.V.Lobkowicz.  

Celkem km: cca 5,1km . 

 

2. Kozlovice, Areál Na mlýně – Frenštát pod Radhoštěm  

První zastávku na této trase bych volila v Kozlovicích č.p.1, kde se nachází Areál Fojství a 

muzeum Obecné školy. Tento areál je od Areálu Na mlýně vzdálen 1,5km což zabere cca 

10- 20 minut, a jde se po asfaltové cestě, silnici III.třídy č. 4862. 

Dále budeme pokračovat směrem na Frenštát pod Radhoštěm a to po silnici III.třídy          

č. 4848, tato cesta je zpevněná asfaltová cesta a z větší části se v průběhu cesty 

rozprostírají louky a travnaté plochy . Do samotného Frenštátu cesta trvá cca 1hod a 45 

minut a je o délce 7,9km. V tuto chvíli doporučuji prohlídku Náměstí Míru a kostela sv. 

Martina. Dále pokračujeme k prohlídce kostela sv. Jana Křtitele, který se nachází ulici 

Horní a je od Náměstí Míru vzdálený cca 0,5km. Na protější straně silnice se nachází 

Muzeum Frenštát pod Radhoštěm, které doporučuji navštívit.  

Celkem km : 9,9 km.  

 

3. Frenštát pod Radhoštem – Trojanovice  

Tato trasa bude kilometricky  náročnější než předchozí dvě.  

Trasu zaměříme na poznání krás Trojanovic. Našim cílem této trasy bude návštěva  části 

obce Trojanovice – Ráztoka,  abychom se k tomuto cíli dostali tak  musíme nejprve jít po 

chodníku pro pěší vedle silnice III.třídy č. 4835, na které jdeme rovně. Z ulice Horní 

pokračujeme po ulici Střelniční a dále pak po Nádražní. Tato trasa je z části asfaltová a 

z části z dlažebních kostek, není nijak zvlášť náročná. Délka trasy k hotelu Ráztoka je cca 

5,7km, potrvá cca 1hodinu a 20minut. Zde bych navrhovala navštívit lanové centrum 
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Tarzanie a občerstvení v místních restauracích. Po této přestávce bych dále navrhla 

návštěvu památníku bratrů Strnadelů a Jana Knebla, který se nachází v části Karlovice, 

Trojanovice. Trasa je dlouhá cca 3,1km a potrvá cca 40minut. Doporučovala bych tuto 

trasu naplánovat tak, aby se šla ve čtvrtek, protože pouze tento den má památník bratří 

Strnadelů otevřeno a to v odpoledních hodinách od 14°°hod. Po prohlídce se vracíme zpět 

do Trojanovic, kde bych doporučila ubytování v hotelu Troyer, kde se můžete zregenerovat 

při masážích a jiných odpočinkových aktivitách. Trasa od památníku k hotelu je dlouhá cca 

3,9km, což potrvá cca 50minut.       

Celkem km: 12,7km.                                                                                                              

Mnou vybrané trasy nevyžadují zvláštní potřeby a nejsou fyzicky náročné, většina tras je 

situována po asfaltových cestách. Proto si myslím že doposud byly trasy koncipovány tak, 

aby se mohli zúčastnit i invalidé na invalidním vozíku.  

 

 

4. Trojanovice – Pustevny 

Pokud by měl někdo zájem účastnit se další procházky, tak bych navrhovala další trasu na 

Pustevny. Tato trasa je náročnější na fyzickou zdatnost jedinců a proto bych doporučovala 

se na vrchol dopravit lanovkou, která je od hotelu Troyer vzdálená cca 1,7km a potrvá cca 

25minut. Zde na Pustevnách bych doporučovala prohlídku sochy Boha Radegast, Radhošť, 

kapli sv. Cyrila a Metoděje,  útulnu Maměnku a Libušinu. 

( Návrh trasy Viz. Tabulka 1 , Mapa 5. ) 

V blízkém okolí mnou plánovaných tras vede mnoho Naučných stezek ( dále už jen NS ), 

např .: NS Hradní vrch na Hukvaldech , NS Radegast . 
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Tabulka 1 Návrh trasy 

 

 

Název trasy Vzdálenost  

Přibližná doba 

chůze 

1. Hukvaldy - Kozlovice , Areál Na mlýně 5,1km 

 

 

Hukvaldy - Hradní vrch  0,7km 20minut 

 

Hradní vrch - Rozcestník u lišky Bystroušky 0,5km 7minut 

 

Rozcestník u lišky Bystroušky - brána Měrkovice 2,5km 35minut 

 

Brána Měrkovice - Kozlovice , Areál Na mlýně 1,4km 17minut 

    2. Kozlovice , Areál Na mlýně - Frenštát pod Radhoštěm  9,9km 

   Kozlovice , Areál Na mlýně - Kozlovice , Areál Fojství  1,5km 15minut 

 

Kozlovice , Areál Fojství - Frenštát pod Radhoštěm , náměstí Míru 7,9km 1hod.45minut 

 

Frenštát pod Radhoštěm  0,5km 4minuty 

    3. Frenštát pod Radhoštěm - Trojanovice 12,7km 

 

 

Frenštát pod Radhoštěm - Trojanovice , hotel Ráztoka  5,7km 1hod.10minut 

 

Trojanovice , Ráztoka - Památník bratří Strnadelů  3,1km 40minut 

 

Památník bratří Strnadelů - Trojanovice , hotel Troyer 3,9km 50minut 
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Mapa 5 Návrh trasy ( www.google.cz ) 

4.2 Itinerář trasy 

 

4.2.1 Základní informace pro turisty 

Takto vytvořena NS je vhodná pro všechny věkové kategorie, trasu jsem vybírala tak, aby 

se dala absolvovat v kterémkoli ročním období. NS je vhodná i pro invalidy na invalidním 

vozíku, protože je tvořená především z asfaltové cesty, i přes tuto skutečnost bych 

doporučila účastníkům ( turistům ) absolvujícím tuto NS vhodnou sportovní obuv , nejlépe 

trekovou obuv. Je to doporučováno z vlastní zkušenosti po absolvování této trasy. Dále 

bych kladla důraz na vhodný oděv, protože se NS  nachází v krajině Moravskoslezských 

Beskyd, tak bych nepodceňovala náhlou změnu počasí, doporučuji vždy mít s sebou navíc 

„mikinu“ a větrovou bundu.  
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4.2.2 Časový rozpis trasy  

Tato trasa je velmi časově náročná, protože se na ní vyskytuje mnoho přírodních, 

kulturních a architektonických památek. A proto bych doporučovala si jí rozložit do 3- 4 

dnů.             

Pro první den bych volila návštěvu obce Hukvaldy na 9:00, začala bych prohlídkou 

zámecké zahrady zámku Hukvaldy ( Arcibiskupský zámeček ). Tato nenáročná procházka 

zahradou je zde zařazena, protože nám umožní protažení těla po přepravě do Hukvald. 

Pokračovala bych prohlídkou kostela sv. Maxmiliána. Poté bych pro zájemce umožnila 

půlhodinový rozchod na prohlídku Muzea cínu. Takže okolo 10:15 bychom mohli 

procházet hradní branou, kterou se dostaneme k hradu Hukvaldy. Na hradě je možnost 

prohlídky hradu. Poté naše cesta směřuju do Kozlovic  Areálu Na mlýně. Kde bychom 

mohli dle předpokladů dorazit okolo 13:30. Tímto místem bych završila naší cestu tohoto 

dne a zde je navrhováno přenocování v malebných chatkách a prohlídka areálu. 

Druhý den bych doporučila vyjít v 8:30 k Areálu Fojství, který se nachází také v obci 

Kozlovice. Po příchodu do centra obce bych doporučila rozchod a sraz by byl v areálu na 

9:45 a v 10:00 bych uskutečnila prohlídku muzea Obecná škola, tato prohlídky trvá 35-50 

minut dle počtu účastníků. V areálu se nachází restaurace, ve které bychom zůstali na oběd 

. Okolo 13hodiny bychom vyrazili směrem na Frenštát pod Radhoštěm. Kde bychom 

dorazili okolo 14:45. Zde proběhne prohlídka kostela sv. Martina a sv. Jana Křtitele, 

náměstí Míru a jeho architektonické krásy . Ale především nejprve bude zastávka v Muzeu 

Frenštát. Ve Frenštátě bych doporučovala přenocování v hotelu U Jakuba, které se nachází 

na náměstí Míru 17.  

Třetí den je zařazena trasa z Frenštátu do Trojanovic. Z hotelu bude odchod v 8:00. 

Příchod do Trojanovic k hotelu Ráztoka 9:15, zde bude rozchod na návštěvu lanového 

centra Tarzanie a poté možnost oběda . Poté okolo 12:45 vyjdeme na prohlídku Památníku 

bratrů Strnadelů a Jana Knebla. Prohlídka začíná ve 14:00 a trvá cca 45minut. Poté je 

odchod k hotelu Troyer s předpokládaným příchodem v 16:00 . Kde bude možnost 

přenocování. 

Čtvrtý den bych volila trasu pro zájemce, kteří jsou na tom lépe s fyzickou zdatností a mají 

zájem se zúčastnit dalšího prohlídkového dne. Odchod z hotelu v 8:00, dáme se směr 
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Trojanovice Ráztoka  k lanovce. Zde je možnost výběru zda půjdete na vrchol Pusteven po 

svých nebo za pomocí lanovky, tento den bych nechala v rukou účastníků. 
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5 . Závěr 

Po vypracování této bakalářské práce jsem si ještě více uvědomila jak je tato krajina krásná 

a zajímavá. Práce mne naplnila pocitem, že bychom se měli snažit zachovat tuto krajinu v 

co nejméně dotčenou industrializací a jen jí pomáhat v jejím přirozeném vývoji. Jak se říká 

„příroda si pomůže sama“. A proto bychom se měli naučit správnému chování v přírodě a 

zacházení s ní, a toto hlavně předat dalším generacím. 

Práce mne nezaujala jenom po stránce krásné přírody, ale hlavně také po poznání 

nádherných kulturních památek, které jsem mohla zhlédnout a něco se o nich dozvědět. 

Nejvíce mne zaujalo povídání paní průvodkyně v muzeu Obecná škola, ze kterého jsem si 

odnesla spoustu informací nejenom o historii školství z 18.a 19.století, ale také jsem se 

dozvěděla co znamená označení „Fojta“. Dále mne nadchla krásná architektura městských 

domů na náměstí Míru ve Frenštátě. A touto cestou bych Vás čtenáře této práce chtěla 

pozvat na prohlídku mé naučné trasy. 

Myslím si, že naši předkové nám zanechali mnoho krásných lokalit nejen k 

procházkám,ale také k poznání naší historie. Rozhodně bychom je neměli opomíjet, každý 

jedinec by si měl uvědomit jejich hodnotu a jet zde strávit příjemně svůj volný čas a tak 

trochu vykolejit z běžného moderního hektického života. 

Chtěla bych touto formou vytknou správě Hukvaldské obory nedostatek odpadkových  

košů, které se na NS Hukvaldský vrch vyskytují pouze za hradní branou a poté u nedaleké 

restaurace. Další koše jsem nalezla až u naučné tabula před hradem. Myslím si, že nejenom 

mi tato skutečnost vadí a proto by se do budoucna tato skutečnost měla změnit. Mnoho lidí 

si neuvědomuje, že pohozením jediného odpadku na zem znehodnocuje krásu krajiny, 

alespoň takto to vnímám.  

Na závěr této práce bych jen chtěla dodat, že jsem velice mile potěšena přístupem správců 

jednotlivých areálu, které jsem navštívila. 
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