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Program setkání 

Čtvrtek 9.9.:   

sjezd účastníků do místa srazu: hotel RELAX v Rožnově pod Radhoštěm, 

individuální večeře. 

Pátek  10.9. 

První část etapy v celkové délce asi 165 km povede přes Kopřivnici (zastávka v Muzeu Tatra) 

a dále přes Hukvaldy (kde vzpomeneme na místního světově proslulého rodáka, hudebního 

skladatele Leoše Janáčka) až do Ostravy, kdysi hýčkanému „ocelovému srdci republiky“. Tady 

navštívíme ocelářský skanzen Dolní oblast Vítkovice, dokumentující dobu, kdy těžký průmysl 

byl základem industrializace celého státu. Zůstalo zde zachováno jádro komplexu bývalých 

Vítkovických železáren a dolu Hlubina, a návštěvník si může udělat vlastní náhled na 

ohromný objem tehdejších investic i na celkové prostředí, ve kterém pracovaly tisíce lidí. 

V současné době je tato oblast zařazena do kulturního dědictví pod ochranou UNESCO a je 

jednou z neopominutelných turistických atrakcí kraje. 

Další, již odpolední zastávkou, bude malá obec Guty u Třince, která vstoupila do širokého 

povědomí poté, co parta výrostků zapálila v srpnu 2017 místní jedinečný dřevěný kostel         

z  16. století. My naštěstí už uvidíme repliku kostela obnoveného v původní podobě, ale co 

naplat, staletý originál už nikdo nenahradí…  Do hotelu se budeme vracet převážně po 

vedlejších silnicích přes Frýdlant nad Ostravicí, Kunčice pod Ondřejníkem a Chumchálky.  

Sobota 11.9.: 

po pátku, naplněném hlavně technickými památkami, věnujeme sobotu toulkám po 

beskydské přírodě. Podíváme se na záhadně a nevysvětlitelně otrávenou Bečvu, vyjedeme 

po horské silničce na Beskydské Pustevny, kde zaparkujeme u hotelu Tanečnica, vyzkoušíme, 

jak funguje po požáru znovuzrozená restaurace Maměnka, a pěšky se vydáme k soše 

Radegasta, pohanskému symbolu zdejších hor (asi 20 minut). Na odpolední kávu se 

zastavíme v restauraci hotelu Lanterna u Velkých Karlovic, a po návratu do našeho hotelu 

(asi v 17 hod.) se již připravíme na tradiční společenský večer. 

 

 

Pozn.: popis tratí jednotlivých etap je pro lepší přehlednost lemován po okraji 

svislou čarou, místopisné a historické poznámky jsou psány kurzívou. 
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Schéma páteční etapy a orientační časový harmonogram.                              

Popis trasy od str. 11. 

JEC meeting Rožnov pod Radhoštěm, pátek 10. září, 165 km 

start 
vzdálenost km 

cíl doba jízdy 
min. 

zdržení 
min. 

     odjezd 

Rožnov pod Radhoštěm 9.00 31 Kopřivnice, muzeum Tatra 45 120 11.45 

Kopřivnice, Hukvaldy 11.45 32 Dolní oblast Vítkovice, oběd 45 150 15.15 

Dolní oblast Vítkovice 15.15 45 Třinec - Guty 45 45 16.45 

Třinec - Guty  16.45 57 hotel Relax Rožnov p. R. 75   cíl cca 18.00  

              

PÁTEK 10. ZÁŘÍ 
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  Rožnov pod      
Radhoštěm 

 

            Poprvé je Rožnov (přívlastek pod 
Radhoštěm byl k názvu připojen až roku 1913) zmiňován v roce 1267 v listině svého 
zakladatele, olomouckého biskupa Bruna ze Šaumburku. Rožnovský 
hrad na kopci Hradisko doložen již roku 1310, sloužil spolu s hrady 
Helfštýnem a Hukvaldami k ochraně Moravy před uherskými 
nájezdníky.  Kopcovitá až hornatá oblast byla od 16. století 
dosidlována také tzv. Valachy, etnickou skupinou se salašnickým 
způsobem života (pastevectví) na severovýchodní Moravě (v roce 1714 
u Rožnova sedm salaší). Postupně splynuli s místním obyvatelstvem, 
zachována však charakteristická lidová kultura, v současnosti typická 

pro národopisnou oblast moravského Valašska.  

Jednou z nových dominant dříve lázeňského města Rožnov pod 
Radhoštěm je od roku 2012 Jurkovičova rozhledna, Vznikla podle 
původních více než sto let starých nákresů tohoto architekta první 
poloviny 20. století. 

 V roce 1796 si brněnský lékař František Kročák uvědomil léčebné působení místních 
klimatických poměrů a poslal do města první čtyři nemocné s plicními chorobami. Od té doby 
roste známost Rožnova coby klimatických lázní. Pacienti se léčili žinčicí a vycházkami, později 
i koupelemi a elektroléčbou. Lázeňství zde bylo na vrcholu počátkem 20. století, kdy byl 
Rožnov pro příznivé klima řazen mezi nejlepší léčebné lokality v Evropě a přirovnáván ke 
švýcarskému Davosu nebo italskému Meranu. 

         Současným turisticky nejvýznamnějším lákadlem je zdejší Valašské muzeum v přírodě. 
Je součástí Národního muzea v přírodě v České republice, organizuje sbírku nemovitých i 
movitých dokladů k dějinám lidové kultury, spravuje sbírkové předměty národopisného 
charakteru a v přirozené krajině umístěné objekty lidové architektury a technického 
stavitelství, dokumentuje lidovou kulturu národopisné oblasti Valašsko. Nejstarší část muzea, 
pro veřejnost otevřeno v roce 1925, je kopie stavby z Velkých Karlovic, dřevěný kostelík sv. 
Anny kopií vyhořelého kostela v obci Větřkovice (postaven v období 2. světové války).        
Kolem kostelíka sv. Anny hřbitov zvaný Valašský Slavín, místem připomenutí a uctění života a 
díla významných osobností východní Moravy, které se zasloužily o rozkvět a povznesení 
Moravského Valašska, v současnosti čestným pohřebištěm. Mezi nejznámější osobnosti zde 
pohřbené patří čtyřnásobný olympijský vítěz a světový běžecký rekordman Emil Zátopek, 
olympijský vítěz ve skoku na lyžích a český lyžař století Jiří Raška, olympijský vítěz v hodu 
diskem Ludvík Daněk, zakladatelé Valašského muzea, bratři Bohumír a Alois Jaroňkovi. 
Symbolický hrob zde má evangelický kněz a autor Broučků Jan Karafiát. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1267
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bruno_ze_Schauenburku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BEnov_pod_Radho%C5%A1t%C4%9Bm_(hrad)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BEnov_pod_Radho%C5%A1t%C4%9Bm_(hrad)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BEnov_pod_Radho%C5%A1t%C4%9Bm_(hrad)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1310
https://cs.wikipedia.org/wiki/Helf%C5%A1t%C3%BDn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hukvaldy_(hrad)
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vala%C5%A1i_(severn%C3%AD_Karpaty)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pastevec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sala%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidov%C3%A1_kultura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Etnografie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vala%C5%A1sko
https://cs.wikipedia.org/wiki/1796
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDin%C4%8Dice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Davos
https://cs.wikipedia.org/wiki/Merano
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_muzeum_v_p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidov%C3%A1_kultura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Etnografie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krajina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidov%C3%A1_architektura_v_%C4%8Cesku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vala%C5%A1sko
https://cs.wikipedia.org/wiki/1925
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A9_Karlovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9_Anny_(Ro%C5%BEnov_pod_Radho%C5%A1t%C4%9Bm)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9_Anny_(Ro%C5%BEnov_pod_Radho%C5%A1t%C4%9Bm)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9_Anny_(Ro%C5%BEnov_pod_Radho%C5%A1t%C4%9Bm)
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bt%C5%99kovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_Z%C3%A1topek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Ra%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_Dan%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohum%C3%ADr_Jaron%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Jaron%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Karafi%C3%A1t
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Frenštát pod 
Radhoštěm 

 

 

 

Město Frenštát pod Radhoštěm je turistickou vstupní bránou do CHKO Moravskoslezkých 
Beskyd. Leží na soutoku řek Lubina a Lomná a má téměř 11 tisíc obyvatel.  

Frenštát byl založen ve 13. století na křižovatce obchodních cest. Ve Frenštátě stojí překrásný 
barokní kostel Svatého Jana Křtitele, Na náměstí je monumentální kašna s působivou 
sochou ztvárňující Neptuna z roku 1840 a Mariánský sloup ze 17. století. 

Ve frenštátské čtvrti Horečky se nachází areál skokanských můstků, které proslavil olympijský 

vítěz a zdejší rodák Jiří Raška. Frenštát pod Radhoštěm však není znám jen díky skokům na 

lyžích. Bydlí zde i např. závodník Karel Loprais, který je šestinásobným vítězem Rallye Paříž – 

Dakar. 

 

 

 

 

 

Jří  Raška (4.2.1941- 20.1.2012) skokan na lyžích.: Olympijský vítěz na  ZOH  v Grenoblu 1968 

na středním můstku, stříbrný na  velkém můstku. 

 

 

Karel  Loprais,  „Monsigneur Dakar“,  legenda nejtěžší motoristické soutěže světa. 

https://www.chaty-chalupy-dds.cz/clanky/skokanske-mustky-frenstat-pod-radhostem/
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MUZEUM TATRA KOPŘIVNICE 

Historie kopřivnické továrny Tatra sahá do 

roku 1850 a řadí se tím k nejstarším automobilkám světa. 

Ačkoliv se zrod Tatrovky pojí s letopočtem 1850, kdy začal Ignác 

Šustala vyrábět povozy a drožky, první vůz tehdejšího Rakouska-

Uherska, nazvaný Präsident vznikl až v roce 1897. Expozice 

muzea, které vzniklo v roce 1947 a před přemístěním do nových 

prostor roku 1997 sídlilo ve vile rodiny 

Ignáce Šustaly, vás zavede jak do dob 

dávných, tak do současnosti.                

Na ploše téměř pěti tisíc metrů 

čtverečních uvidíte asi šest desítek 

osobních i nákladních automobilů, 

které dokládají technický vývoj 

automobilky. Ve sbírce se představují exempláře vozů, jejichž 

motory mají natočenou slušnou řádku kilometrů, i prototypy, 

které se nedočkaly sériové výroby.  

Muzeum zachycuje historii automobilky Tatra a jejích 

vozů, avšak továrna neprodukovala pouze a jen 

automobily. Můžete zde hledat i původ Slovenské strely, 

což byl ve své době s maximální možnou rychlostí 

130km/hod nejrychlejší vlak Československých drah. 

V muzeu uvidíte rovněž dvojplošník Tatra, nebo sněžný 

skútr.  

V objektu se rovněž nachází expozice kopřivnického rodáka a 

světově uznávaného olympionika Emila Zátopka a jeho neméně 

slavné ženy Dany, která nabízí informace o jejich sportovních 

úspěších, autentické fotografie, medaile a trofeje. Za pozornost 

stojí také film sestříhaný do délky 14 minut a 6 vteřin – tolik 

potřeboval největší běžec epochy k olympijskému rekordu na 5 

km.  Všeobecně známý je jeho výrok: když už nemůžeš, tak přidej!! 

Präsident, 1897 
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Hukvaldy 

Hrad Hukvaldy leží na protáhlém kopci, 150 metrů nad stejnojmennou obcí, známou 

především jako rodiště světově proslulého hudebního skladatele Leoše Janáčka.  

Hrad Hukvaldy je jedním z 

největších hradů na Moravě. Na 

kopci nad obcí Hukvaldy, 

uprostřed obory plné daňků a 

muflonů se tyčí z dálky viditelné, 

rozsáhlé hradní opevnění. Z jeho 

věže je krásná vyhlídka do 

širého okolí na hřebeny Beskyd, 

městečko Kopřivnici, Příbor a 

přes Fryčovice až k Ostravě. 

První zmínky o hukvaldském 

hradu pocházejí z roku 1285, 

jeho počátky sahají asi do 

poloviny 13. století.  

Za zakladatele Hukvald jsou považována německá hrabata z Hückeswagen. První z nich, rytíř 

Arnold z Hückeswagen, přišel do českých zemí na pozvání českého krále Přemysla Otakara I., 

aby zde zprostředkoval sňatek Přemyslovy dcery Anežky s anglickým králem Jindřichem III. K 

sňatku nakonec sice nedošlo, ovšem Arnold už v diplomatických službách českého panovníka 

zůstal a dostal od něj území na severovýchodě Moravy. A právě zde patrně až někdo z 

Arnoldových potomků založil někdy po roce 1250 hrad Hukvaldy.  

 

Areál hukvaldského hradu s přilehlou oborou je od roku 1994 pravidelně na začátku léta 

dějištěm Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy. 

 

https://www.kudyznudy.cz/kam-pojedete/severni-morava-a-slezsko/beskydy-a-valassko/hulkvaldy.aspx
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/obora-hukvaldy
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/chranena-krajinna-oblastt-beskydy
https://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Muzea-v-Koprivnici---raj-nejen-pro-vsechny-kluky.aspx?clientcache=0
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/naucna-trasa-mestske-pamatkove-rezervace-pribor
https://www.kudyznudy.cz/kam-pojedete/severni-morava-a-slezsko/ostravsko/ostrava.aspx


 
 
 
 
 
 

8 
 

Leoš Janáček (1854-1928) bezpochyby jedna                                    

z největších osobností české hudby dvacátého století. 

Cesta Leoše Janáčka k uznání nebyla nijak jednoduchá. Z 
chudé rodiny v Hukvaldech to postupně dotáhl na 
učitelský ústav v Brně, varhanickou školu v Praze a 
konzervatoře v Lipsku a ve Vídni. Sám tam pak jako 
pedagog také působil.  

V jeho hudbě je znát vliv moravských 
lidových písní, které i sbíral. Zpracoval 
je například v Lašských tancích. Své 
vrcholné orchestrální dílo, Glagolskou 
mši, složil na staroslověnský text. 

Nejdůležitější částí Janáčkovy 
skladatelské práce byla ovšem opera, často inspirovaná literaturou. 
Jmenujme Její pastorkyňu, Příhody lišky Bystroušky, Osud, Z mrtvého domu 
nebo Káťu Kabanovou.  

  

Vypráví se historka, že prý jméno hlavní postavy jeho 
opery Příhody lišky Bystroušky vzniklo vlastně 
nedopatřením. Autor libreta, dramatik, novinář a 
spisovatel Rudolf Těsnohlídek, se prý - kromě jiného  - 
vyznačoval  příšerným rukopisem. Původní jméno 
pověstné lišky bylo v jeho originále Bystronožka, ale 
sazeč v tiskárně je nedokázal správně rozluštit, a tak 
v dobré víře vysázel to, co teď známe všichni a co se 
znamenitě ujalo. Krásně to dokumentuje dobu, kdy 
rukopisy ještě byly opravdu rukopisy. 

Rudolf Těsnohlídek (1882-1928) 

 

 

                                                                       Pomník lišky Bystroušky v hukvaldské oboře 
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Dolní oblast 

Vítkovice 

Ta nejhezčí věta tehdy 

zněla: „Pokud chcete 

vidět průmyslové peklo, 

přijeďte se podívat do 

Ostravy.“  

Situace je teď už trochu 

jiná: jedinečné 

propojení bohaté 

industriální historie a 

blízkost krásných hor. 

Přesně to nabízí turistům Ostrava – srdce Moravskoslezského kraje. Úchvatný je například za 

dobrých podmínek panoramatický pohled na areál Dolní oblasti Vítkovic. 

Jedná se o světově unikátní areál Dolu Hlubina, koksovny a vysoké pece Vítkovických 
železáren., kde se mezi léty 1828 až 1998 těžilo uhlí a vyrábělo surové železo. Industriální 
komplex se změnil na jedinečné vzdělávací, společenské a kulturní centrum s nadregionálním 
dosahem. Areál je unikátní industriální památkou a nezaměnitelným symbolem Ostravy a 
celého Moravskoslezského kraje. V roce 2008 byl areál zapsán jako vůbec první česká 
památka na seznam Evropského kulturního dědictví. 

Unikátní kulturní památka láká svou nevšedností širokou tuzemskou i zahraniční veřejnost. 
Pod Dolní oblast Vítkovic spadá Multifunkční aula Gong, bývalý plynojem přetvořený na 
koncertní halu. U6 - malý svět techniky a hornické muzeum Landek park. 
Dennodenně slouží malým i velkým obyvatelům Ostravy i turistům ze všech koutů světa. 
Skipovým výtahem se jezdí na vrchol vysoké pece č. 1, v Gongu probíhají odborné konference, 
mezinárodní kongresy nebo koncerty 
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Kostel BožíhoTěla 
v Třinci-Gutech   

Kostel Božího těla je dřevěná 
sakrální stavba na okraji vesnice 
Guty, části města Třince. Původní 
kostel z 1. poloviny 16. století byl 
do roku 2017 nejstarší 
dochovaný dřevěný kostel na 

Těšínsku. Byl zničen při úmyslně založeném požáru 1. srpna 2017. Před vchodem do kostela 
se nacházel dřevěný kříž s plastikou Krista, který jako jediný přečkal ničivý požár bez úhony. 
Rozsah škod je obrovský, kostel prakticky lehl popelem. Kostel byl cenný také mnohým 
původním vybavením a obrazy z první poloviny 16. Století. 

Krajský soud v Ostravě poslal za zapálení vzácného kostela tři osmnáctileté mladíky z Ostravska a 
Frýdecko-Místecka do vězení na 3,5 roku, osm a devět let.  

Znovu postavený kostel byl dokončen v květnu 2021, vysvěcení stavby a první bohoslužba se 
konala 6. června. Kostel je nyní oproti minulým letům dobře požárně zabezpečen, aby se 
neštěstí nemohlo opakovat. Stavba repliky vyšla na 33 milionů korun. 
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Popis etapy v pátek 10. září 

Úsek Rožnov p. R. – Frenštát p. R.-  Kopřivnice, muzeum TATRA, 30km  

km 

Od hotelu RELAX jedeme 

asi 400 m k silnici č. 35, 

odbočíme doleva a po 

100 m opět doleva na 

silnici č. 58 ve směru na 

Frenštát pod 

Radhoštěm. Projedeme 

Horní Paseky, 

Chumchálky, a ve 

Frenštátě na kruhovém 

objezdu u supermarketu 

Albert odbočíme doleva, 

stále po silnici č. 58.  Po 

500 m na dalším 

kruhovém objezdu 

vyjedeme druhým 

výjezdem na silnici č. 

483 na Bordovice, 

Veřovice, za touto obcí 

odbočíme doprava na 

silnici č. 480 na obec 

Ženklava, a po 2,5 km 

zastavíme na parkovišti 

Technického muzea 

TATRA v Kopřivnici.  
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  Úsek Kopřivnice- Hukvaldy – Dolní Oblast Vítkovice,  33 km u 

Z parkoviště pokračujeme v původním směru po silnici č. 480, po 1,9 km v obci 

Sýkorec odbočíme vpravo na silnici č. 58, pokračujeme 2,5 km a odbočíme 

doleva na silnici č. 486 na Mniší, Hukvaldy. Projedeme kolem pomníku Leoše 

Janáčka a po 100 m odbočíme ostře doleva na silnici č. 4861 na Dolní Sklenov. 

Jedeme podél říčky Ondřejnice, za obcí Rychaltice překřížíme silnici č. 48/E482, 

projedeme Brušperk a za 

obcí Krmelín najdeme 

plynule na silnici č. 58.    

Jedeme dalších 2,2 km a 

autobusového terminálu 

Dubina odbočíme mírně 

vpravo (ulice Horní), asi 

po 1 km za čerpací stanicí 

Benzina na kruhovém 

objezdu znovu mírně 

vpravo na ulici Dr. 

Martínka, a po dalším        

1 km se napojíme 

obloukem doleva na 

silnici č. 56.                       

Po 2,2 km překřížíme 

kolmo silnici č. 11 (ulice 

Místecká) a za dalších 600 

m odbočíme doleva na 

ulici Halasovu, po 300 m 

odbočíme doprava na 

ulici Ruskou, po níž po 

přejezdu silnice 56 (ul. 

Místecká) dojedeme 

k parkovišti Dolní 

Vítkovice. 
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                   Úsek Dolní oblast Vítkovice –    Třinec-Guty              45 km 

 

Z parkoviště na Dolní oblasti ve Vítkovicích se vrátíme zpět po příjezdové silnici, 

(ulice Ruská), překřížíme silnici č. 56 a po 300 m odbočíme doleva do ulice 

Výstavní. Projedeme rovně kruhový objezd, mineme po pravé straně Sady 

Jožky Jabůrkové a na křižovatce za Penny marketem odbočíme doleva na silnici 

č. 11. Přejedeme Ostravici, mineme benzínku OMV a pokračujeme po ulici 

Rudné (silnice č. 11) až do Havířova. Tady vyjedeme prvním výjezdem 

z kruhového objezdu a pokračujeme po silnici č. 11 k Těrlické přehradě a dál do 

Českého Těšína, kde se silnice č. 11 stáčí doprava na Ropice, Nebory, tady u 

prodejny ENAPO odbočíme doprava, po 200 m překřížíme silnici č. 11 a po        

2 km jsme u zdejšího pověstného Kostela Božího Těla v třineckém předměstí 

Guty.                                                           
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Úsek Guty – Frýdlant n. Ostravicí – Rožnov pod Radhoštěm      57 km 

 

Od kostela jedeme do středu obce Guty, u mateřské školy odbočíme dvakrát 

doprava a jedeme směrem na Smilovice. Tady u obecního úřadu odbočíme 

doleva a pokračujeme na obec Komorní Lhotka. U základní školy odbočíme 

doleva na silnici č. 4761 a po 6 km vjedeme do obce Vyšní Lhoty, kde 

odbočíme doleva na Raškovice, Husinec, Bystré, Lubno, pak na okraji obce 

Pržno odbočíme ostře doleva, přejedeme řeku Ostravici a jedeme na Frýdlant 

nad Ostravicí.  

Město projedeme po hlavní ulici (Padlých hrdinů, Hlavní, Žižkova) na konci 

města ve čtvrti Nová Dědina překřížíme silnici č. 56 a najedeme na silnici          

č. 483 na obec Čeladná, dále projedeme Kunčice pod Ondřejníkem, a po 800 m 

odbočíme doleva na silnici č.4866 na Trojanovice. Tady projedeme rovně 

kruhový objezd a po 3km odbočíme doleva na silnici č. 58 ve směru na 

Chumchálky, Horní Paseky a konečně Rožnov pod Radhoštěm a hotel RELAX. 
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Schéma trasy a časový harmonogram etapy v sobotu 11. září 2021  

Popis trasy od str. 19. 

JEC meeting Rožnov pod Radhoštěm, sobota 11. září 2021 

start cíl 
vzdálenost 

km 

doba 
jízdy 

minut 
zdržení 
minut 

odjezd 

Hotel RELAX Rožnov p.R. 9.00 Pustevny na Radhošti 24 45 180 
12h 
45m 

Pustevny 12h 45  Velké Karlovice, hotel Lanterna 33 45 90 15.00 

hotel Lanterna 15.00 Vsetín 32 45 0 15.45 

Vsetín 15.45 Hote l RELAX 30 45 dojezd max. v 17.00 

 

 

SOBOTA 11. ZÁŘÍ 
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Pustevny jsou velmi atraktivním místem pro výlety za každého počasí. Na osadu nedaleko 

mytické hory Radhošť se dá vyvézt lanovkou, přijít pěšky, v zimě na běžkách a v létě na kole 

(nebo taky vyjet jaguarem). Pustevny jsou nejoblíbenějším turistickým střediskem v 

Beskydech a socha Radegasta, kterou najdete cestou na Radhošť, je nejznámějším symbolem 

celého Moravskoslezského kraje. 

Pustevny (1018 m n. m.) je sedlo v Moravskoslezských Beskydech nedaleko Radhoště, které 

patří k obci Prostřední Bečva. Bylo pojmenováno po poustevnících, kteří zde žili do roku 1874. 

Pro Pustevny jsou typické dřevěné stavby, postavené v lidovém slohu koncem 19. století na 

návrh Dušana Jurkoviče. 

Nejznámějšími stavbami na Pustevnách jsou Libušín a Maměnka. Obě vznikly v roce 1898 

díky úsilí turistického spolku Pohorské jednoty Radhošť. Jedná se o dřevěné srubové secesní 

stavby s bohatým dekorem typickým pro Valašsko a slovanskou lidovou architekturu vůbec.  

Dušan Samo Jurkovič (1868-1947)byl slovenský architekt, návrhář nábytku a etnograf. Byl 

výrazným představitelem secesní architektury. Vytvořil velice osobitý styl, výrazně ovlivněný 

lidovou architekturou. Na architektonickém návrhu 

Libušína a sousední Maměnky začal Jurkovič na 

zakázku Pohorské jednoty Radhošť pracovat v 

roce 1897. Obě tyto chaty (zvané útulny), 

postavené ve slohu tzv. lidové secese s 

valašskými prvky, byly slavnostně otevřeny dne 

6. srpna 1899. 

                                                                                                                    

V závěru 2. světové války byly útulny zpustošeny, 

neboť sloužily k ubytování maďarských 

asistenčních oddílů i Hitlerjugend. V té době 

Libušín a Maměnka zchátraly tak, že se po válce 

uvažovalo o jejich zbourání. Byly zachovány i 

díky přímluvě jejich autora architekta Jurkoviče 

(v té době téměř osmdesátiletý), který se osobně 

v roce 1947 na Pustevny dostavil.  

Dne 3. března 2014 byl Libušín výrazně poškozen požárem, který zničil hlavně jeho pravou 

část, v níž se nachází umělecky nejhodnotnější jídelna s malbami podle návrhů Mikoláše Alše. 

Rekonstrukce v původním duchu byla po šesti letech dokončena loňského roku.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Horsk%C3%A9_sedlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%A9_Beskydy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radho%C5%A1%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prost%C5%99edn%C3%AD_Be%C4%8Dva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poustevn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/1874
https://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1an_Jurkovi%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Libu%C5%A1%C3%ADn_(Pustevny)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1898
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vala%C5%A1sko
https://cs.wikipedia.org/wiki/1868
https://cs.wikipedia.org/wiki/1947
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slov%C3%A1ci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bytek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Etnograf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Secesn%C3%AD_architektura
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Jurkovičova studie útulny Maměnka 

Pustevny   1900 
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Radhošť bývá spojován s uctíváním pohanského 

boha pohostinnosti, plodnosti a úrody Radegasta. 

Tento bůh slunce, války a vítězství míval podle 

pověstí na této posvátné hoře sídlo a lidé zdaleka 

mu zde přinášeli dary. Původní Radegastova obří 

socha byla údajně vyřezána ze dřeva, na sobě měla 

pancíř z ryzího zlata a na hlavě strašlivou helmu. 

Byla součástí svatyně, kde byli, kromě zvířat, 

obětováni snad i lidé. Věrozvěsti Cyril a Metoděj 

přikázali pohanskou modlu strhnout, rozsekat a 

spálit. Pohanským kněžím se však sochu podařilo 

zachránit a ukrýt ji někde uvnitř hory, v podzemní 

svatyni, kde se možná skrývá dodnes. 

 

Socha boha Radegasta              

je dílem akademického 

sochaře Albína Poláška, 

rodáka     z Frenštátu pod 

Radhoštěm.  Poláškova 

socha Radegasta z betonu a 

kameninové drti byla na 

svém místě instalována v 

roce 1931, k slavnostnímu 

odhalení sochy došlo        5. 

7. 1931. Tuto originální 

sochu měřící 320 cm a vážící 

1,4 tuny financovali američtí 

krajané, kteří sochu 

věnovali své rodné vlasti. 

Socha je schválně umístěna 

zády k příchozím. 

  

 

Pozn.: 

Pěší vycházka od parkoviště na  Pustevnách až k Radegastovi nám bude trvat asi 20 minut. 
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Popis etapy v sobotu 11. září 

      Úsek Rožnov pod Radhoštěm – Pustevny 24 km 

Od hotelu RELAX vyjedeme tentokrát po ulici Lesní až k nikdy neotrávené řece 

Bečvě, kde o autobusové zastávky odbočíme doleva na silnici č. 35, po 50 m 

odbočíme doprava přes řeku na silnici č. 46811 (ulice Palackého a Pionýrská), 

na křižovatce s ulicí Nádražní (další most přes Bečvu) odbočíme doleva a po 

ulici Nádražní (silnice č. 4867) vyjedeme z Rožnova směrem na Vigantice a dál 

na Hutisko Solanec. Tady odbočíme doleva na silnici č. 481 a podél 

Solanického potoka dojedeme na křižovatku se silnicí č. 35. Odbočíme zde 

doprava, projedeme Prostřední Bečvu a 250 m za parkovištěm pro kamiony po 

levé straně odbočíme doleva na silnici 4837 směrem na Pustevny. 

Zaparkujeme u hotelu Tanečnica, vydáme se na procházku k Radegastovi a 

budeme se přitom těšit na oběd v restauraci Maměnka nebo v hotelu 

Tanečnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma výjezdu z Rožnova p.R. 
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Úsek Pustevny – Velké Karlovice    33 km  

Z parkoviště na Pustevnách musíme sjet stejnou silnicí, po níž jsme se přijeli, protože 

žádná jiná není k dispozici. Sjedeme tedy až na křižovatku se silnicí č. 35 na 

Prostřední Bečvě a dáme se doprava Po 2,5 km odbočíme doleva na silnici č. 481 a 

po dalších 2,5 km jsme zpátky v obci Hutisko 

Solanec a jedeme doleva, stále po silnici č. 481 

směrem na Solanec pod Soláněm. Projedeme 

obec Soláň (stejnojmenný vrch nad vsí má výšku 

861 m n.m.),  a pokračujeme na Bzové, Jezerné,  

mineme místní kapli a ve Velkých Karlovicích 

přejedeme Vsetínskou Bečvu a  odbočíme na 

kruhovém objezdu doleva na 

silnici č. 487. Jedeme ještě 5,5 

km a odbočíme doleva ke SPA HOTELU LANTERNA na nezbytnou 

odpolední kávu.  

 

Úsek Velké Karlovice – Vsetín – Rožnov p .R.    62 km 

Posíleni sebezáchovnou dávkou kofeinu sjedeme zpět do Velkých Karlovic, kde 

odbočíme doprava na silnici č. 487 a jedeme podél Vsetínské Bečvy na Karolínku 

s vyhlášenou sklárnou, Nový Hrozenkov, Halenkov, Bařiny, Huslenky, Hovězí, a za 

osadou Janová odbočíme doprava na silnici č. 57 na Vsetín. 

  Z časových důvodů město jen zvolna projedeme - na kraji Vsetína sjedeme ze silnice 

č. 57 mírně vpravo na silnici č. 05736 (Ul. generála Klapálka) projedeme přes Horní 

náměstí, podíváme se zde letmo na vsetínský zámek, pokračujeme po ulici Palackého 

na kruhový objezd, kde vyjedeme prvním výjezdem na silnici č. 05735 a podél potoka 

Jasenka opustíme Vsetín. 

Projedeme osadu Horní Jasenka a asi po 4,5 km odbočíme ostře doleva na silnici č. 

05727 na Holešov, Růžďka, Bystřička, tam projedeme kolem místní přehrady a 

jedeme dál podél říčky Bystřice na Valašskou Bystřici, Uhliska, a konečně Rožnov pod 

Radhoštěm, kde nás už čeká náš hotel RELAX a tradiční společenský večer. 
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Neděle 12. září 
Asi bychom neměli vynechat návštěvu nejznámější turistické atrakce Rožnova 

pod Radhoštěm – místního Valašského muzea v přírodě, a to zvláště vzhledem 

k tomu, že od našeho hotelu je to pěšky asi 10 minut. A proto ti z Vás, kteří 

nebudou hned po snídani pospíchat domů, se můžou do muzea vypravit a 

seznámit se s památkami na historii zdejšího kraje a jeho obyvatel.  

Valašské muzeum v přírodě v  Rožnově pod Radhoštěm a je největším muzeem 

svého druhu v České republice. Je 

tematicky rozčleněno na tři 

areály – Dřevěné městečko, 

Valašskou dědinu a Mlýnskou 

dolinu – v nichž v přirozené 

krajině stojí  originální roubené 

stavby přenesené z terénu i kopie 

a rekonstrukce historických 

budov. K návštěvníkům všech 

věkových skupin muzeum 

promlouvá prostřednictvím expozic, utvořených na základě skutečných příběhů 

jednotlivců nebo celých rodin v minulosti žijících a pracujících na Valašsku.  

 

A po prohlídce Valašského muzea si vzájemně popřejeme šťastnou cestu,            

a  vydáme se vstříc vlídné náruči svých domovů. A už po cestě se budeme těšit 

na další setkání. 

 

https://www.nmvp.cz/roznov/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/drevene-mestecko
https://www.nmvp.cz/roznov/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/valasska-dedina
https://www.nmvp.cz/roznov/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/mlynska-dolina
https://www.nmvp.cz/roznov/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/mlynska-dolina
https://www.nmvp.cz/roznov/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/mlynska-dolina

