
 

 

 

                                                            

       Klub českých turistů                                                           

                                                                Slovan Karlovy Vary    
Vykročme ze dveří za  
zdravím a poznáním! 
 

Týden v Beskydech 
Beskyd hotel Trojanovice s polopenzí 

29.srpna  až 5.září 2020 
                                                                                                          

 

Výlet vede : Pavel Mrhálek – pavel.mrhalek@volny.cz - +420 736 413 183 

                           Přihlášky u vedoucího výletu 

Odjezd:  29.srpna – Ostrov 8:00 , K.Vary 8:15 

Ubytování : Beskyd hotel , Trojanovice – 

Stravování : Polopenze začíná v sobotu 29.8. večeří,končí v sobotu  

                              5.9. snídaní    

Pojištění :     Pojistka KČT a TJ Slovanu Karlovy Vary z.s. 

Doprava :     Autobusová doprava Daniel Sládek , s.r.o. K.Vary 

CENA  :        5400,-Kč 

Platba :         Na účet číslo 16738341/0100 v.s. 4200829 Ve zprávě  pro příjemce 

                              Uvést , prosím , příjmení . Platba do 31.7.2020 
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Beskydy, týdenní program pobytu . 
 

První den 29.8.-Sobota 
Odjezd:Ostrov – 8:00 

                       Karlovy Vary – 8:15 

                       Přestávka na oběd:restaurace „Na pískové cestě“ Brno-     

Bohunice , Z dálnice odbočit směrem na výstaviště , potom po Jihlavské . 
Kvůli rekonstrukci D1 vede tudy objížďka . 

Oběd 12:00 – 13:30 

15:30 – 16:00   ubytování v hotelu Beskyd Trojanovice 
18:00 -  20:00  večeře 
 

 

Druhý den 30.8. – Neděle -Beskydy, Pustevny a posvátná 
hora Radhošť 

Na Pustevny 4,3km odtud na Radhošť 4km .Celkem 16,6km 
 

Druhý den po snídani si uděláme výlet  na Pustevny a na Radhošť .Na Pustevny vede 

asfaltová cesta vinoucí se lesem . Ti méně zdatní mohou absolvovat cestu lanovkou ,jízdné si 

uhradí individuálně .Na ostatní mohou počkat na konečné lanovky v restauraci. Pustevny a 

hora Radhošť je celoročně nejnavštěvovanější horské středisko v regionu Beskydy. 

Vzdálenost od Rožnova pod Radhoštěm je cca 20 km.Na Pustevnách si prohlédneme chaty 

„Maměnku“ a nově opravený „Libušín“ . Před cestou k Radegastovi a na Radhošť se můžeme 

krátce občerstvit  v některém z četných stánků .Cestou mineme vyhlídku a po asi kilometru se 

vyfotíme u Radegasta . Na Radhošť pokračuje turistická cesta .Ti , kteří již na Radhošti byli 

mohou využít času k návštěvě stezky v korunách stromů .Vstupné si uhradí 

individuálně.Vracet se budeme stejnou cestou , zdatnější si to mohou zkrátit dirretissimou 

zhruba o jeden kilometr .Ti méně zdatní mohou použít služeb lanovky a nechat se dopravit 

dolů.Jednotlivé jízdné 180,-Kč , zpáteční 200,-Kč , senioři 120/150,-Kč .Lanovka jezdí 

každou půlhodinu 

Pustevny – stezka mezi korunami stromů 

V Beskydech na Pustevnách se nachází stezka v oblacích o celkové 
délce cca 600 m, její součástí je nejdelší zavěšený lanový chodník v 
České republice a nejdelší skleněná lávka v Evropě. 

Třetí den 31.8. –Pondělí - Unikátní Valašské muzeum 
v Beskydách 

Třetí den bychom navštívili Valašské muzeum v Přírodě . Skanzen v městě Rožnov pod 

Radhoštěm byl založen v roce 1925 a je nejstarší a největší ve střední Evropě. Skládá se ze tří 

areálů. Mlýnské doliny, Valašské dědiny a Dřevěného městečka. Při návštěvě muzea poznáte 

Beskydy takové, jaké byly před více jak 100 lety.Pokud vyjde čas , navštívíme i Jurkovičovu 



rozhlednu .V dřevěném městečku je možnost občerstvení . Kdo by odolal vůni Valašských 

frgálů a haluškám s bryndzou či opečenou slaninou se zelím .V dřevěné dědině je i  hřbitov 

významných Valachů (Zátopek, Raška) . 

Vstupné: Dřevěné městečko…… základní 100,-Kč , snížené 80,-Kč  50minut 

             Mlýnská Dolina…………. Základní 80,-Kč , snížené 60,-Kč  60minut 

             Valašská dědina………..základní 100,-Kč , snížené 80,-   Kč120minut 

              Všechno…………………….základní 200,-Kč , snížené150,-Kč 

Čtvrtý den 1.9. – Úterý- Výstup na Velký Javorník – na 
vrchol 9,9km , celkem i se zpáteční cestou 19,3km 

 
Čtvrtý den bude  fyzicky náročný.Čeká nás výstup na Velký Javorník .Zde se nachází dřevěná 

rozhledna a útulná  turistická chata , kde nám poskytnou potřebné občerstvení . Budeme 

vycházet z Trojanovic od hotelu , vlevo na úzkou cestu .Po zhruba 200 m narazíme vlevo na 

červenou a po ní půjdeme 2,3km , než narazíme na zelenou . Pozor na kruhovém objezdu , 

zelená pokračuje druhým výjezdem . Po ní půjdeme 5 km až na vrchol . Zpět z  vrcholu  

půjdem po červené  lesem až na mýtinu , kde je rozcestí na Malý Javorník . Odbočíme na  

modrou .Narazíme vpravo na naučnou stezku a po ní půjdem zhruba kilometr .Z ní odbočíme 

na modrou ostře vlevo . Po modré půjdeme  1,3km .Odbočíme na úzkou neznačenou cestu  

směrem na Buzkovice .Zhruba  po 300metrech odbočte vpravo  směrem  na Kopaná a po 600 

metrech vyjdeme ostře vpravo  na silnici III. Třídy . Po ní půjdeme asi 1,4 km . Zahneme 

ostře vpravo na úzkou cestu a zhruba po kilometru odbočíme vpravo na silnici III.třídy.Od 

hotelu je to asi sto metrů  

 

 
 
 



Pátý den 2.9. –Středa - Návštěva památníku Leoše 

Janáčka  a hradu Hukvaldy .  Návštěva  technického 
muzea Tatry 
 
Pátý  den zasvětíme návštěvě památníku Leoše Janáčka a hradu Hukvaldy . Po prohlídce 

muzea se vydáme uličkou ke  hradu.Vstoupíme branou do parku a půjdeme nenáročnou 

cestou až k hradní bráně . 

Hukvaldy jsou jednou z nejrozšířenějších hradních zřícenin u nás .Velice rád ji navštěvoval i 

Leoš Janáček se svojí chotí Zdenkou . Svoje místečko měl zde i Slezský bard – Petr Bezruč . 

Po prohlídce se vrátíme na náměstí , kde mají pekárnu s pravými , čerstvými valašskými 

frgály .-Doporučuji. 

Vstupné normální …90,-Kč    snížené …50,-Kč otevírací doba 9:00 – 17:00 

Památník hudebního skladatele Leoše Janáčka, hukvaldského rodáka, tvoří dům který 

skladatel koupil r. 1921 a často zde pobýval. V domku je zachovaný původní interiér a je zde 

umístěna expozice ilustrující skladatelův život a dílo. Před domem je pamětní deska 

vytvořená sochařem Augustinem Handzelem. 

Kontaktní informace 

Správce:  

Karel Dohnal 

Hukvaldy 95 

Tel: 558/ 699252 

Návštěva  technického muzea Tatry 
Nejucelenější sbírka věnovaná kopřivnické vozovce, později proslavené jako fenomenální 

automobilka TATRA. 

Na šedesát osobních a nákladních automobilů ze všech etap výroby doplňují podvozky, 

motory, modely, designérské návrhy, trofeje ze sportovních klání, dobové fotografie a různé 

rarity. Spoustu zajímavých a vyčerpávajících informací poskytují vícejazyčné videoboxy s 

filmovými sekvencemi automobilových skvostů.  

V pondělí zavřeno.Vstupné : skupinové 16-40 osob dospělí 100Kč/senioři 70Kč 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Šestý den 3.9. – Čtvrtek -  Lysá hora - královna 

Moravskoslezských Beskyd – 1323 m – 13,6km (5+2h) 
 

 
 

Lysá hora je nejvyšší horou Beskyd a duší tohoto kraje. Její oblibu dosvědčuje množství 

turistů proudících k vrcholu od svítání do soumraku,.Na vrcholu strávíme asi dvě hodiny 

s možností občerstvení . Na relativně malém prostranství se nachází 8 staveb, jimž dominuje 

78m vysoký vysílač Českých radiokomunikací. V sousedství TV vysílače stojí kamenná chata 

z roku 1933 (dříve noclehárna) zvaná Kameňák a k ní se tiskne megalomanská turistická 

chata Emil Zátopek - Maraton (majitelem obou objektů je soukromá firma AK 1324). Plac, na 

němž stojí, byl vždy významný. Mezi dvěma novými chatami stojí tyčový ukazatel Lysá hora 

(1323m) s navigací pro tři barvy značek. Červená vede z Ostravice (8,5km) do Vyšní 

Mohelnice (5km), žlutá od přehrady Šance (7km) do Krásné (7km) a modrá do Frýdlantu n.O. 

(11km). Nejvyšší bod Lysé hory je označen kamenným sloupem, poblíž něhož je i informační 

deska a teploměr. Neexistuje místo, odkud byste viděli najednou vše. Když si ale vrchol 

obejdete, narazíte na 3 panoramtické mapy (u nejvyššího bodu, nad severní a jižní 

sjezdovkou). Natrefíte-li příhodné klimatické podmínky, je na východě vidět nejvyšší bod 

Slovenska, Gerlachovský štít (2655m), a ve výjimečných případech se demaskuje na SZ také 

nejvyšší bod celé Moravy, Praděd (1491m). Jinak podle počasí Hrubý a Nízký Jeseník, 

Oderské vrchy, Beskid Śląski, Oravské Beskydy, Kysucké Beskydy, Oravská Magura, 

Belianské Tatry, Vysoké Tatry, Západní Tatry, Nízké Tatry, Chočské vrchy, Malá Fatra, 

Velká Fatra, Žiar, Strážovské vrchy, Povážský Inovec, trošku Bílé Karpaty a dále všechny 

části Beskyd, tzn. Vizovické vrchy, Hostýnské vrchy, Javorníky, Vsetínské vrchy, MS 

Beskydy, Štramberská vrchovina, Palkovické hůrky, Slezské Beskydy aj.  

Vzhledem k tomu , že autobusová doprava na Lysou horu je již od loňska beznadějně 

vyprodaná (posunuly se objednané zájezdy z důvodu koronaviru) , absolvujeme výs btup 

pěšky od restaurace a hotelu Petr Bezruč.Trasa je to náročná s velkým převýšením a dá se 

udělat za 3,5hodiny  (7,1km) .Vyjdeme po zelené až narazíme na místní žlutou . Po 1km 

narazíme na odpočinkové místo „Satina“ a po místní žluté dojdeme k hospodě „U 

Veličků“.Odtud rovně směrem na žlutou . Po ní  půjdeme kousek po zelené(720m) a narazíme 

na červenou .Po červené půjdeme 2,2km až narazíme na modrou .Asi po 300m najdeme 

žlutou a po ní odbočíme ostře vlevo na žlutou  až na vrchol.   



Dolů půjdeme nejprve  po červené 0,5km   a poté odbočíme na žlutou .Po ní půjdeme 5,3km 

až narazíme na NS „Krkavčí stezka“.Ta vede souběžně se žlutou až k přehradě „Šance“. Trasa 

měří 13,6m  . Na rozcestí , než přijede autobus , musíme být opatrní . 

 

 

 

Sedmý den –Pátek 4.9.  -  Okolo Štramberku 
 
Štramberk je město na Moravě v okrese Nový Jičín poblíž Kopřivnice. Leží na svazích 
Zámeckého kopce, Kotouče a Bílé hory v Libotínských vrších v předhůří Beskyd. Žije zde 3438 
obyvatel. Dominantou města je hrad Štramberk s gotickou věží Trúba o výšce 40 metrů průměru 
9 metrů, která slouží od roku 1903 jako rozhledna. 

i 
 
Hrstkova chata, dříve Rašínova, byla postavena v roce 1925 jako turistická ubytovna byla 
postavena podle plánů Františka Grossmanna z Ostravy. 
Štramberský hrad byl založen pravděpodobně ve 13. století. Během dalších staletí byli jeho 
majiteli postupně král Jan Lucemburský, jeho syn Karel, poté moravská markrabata Jan Jindřich 
a Jošt Lucemburský, po roce 1380 páni z Kravař, Žerotínové, jezuité. 
V roce 1783 se část hradu zřítila a už nebyl opraven. Jeho zdi byly rozebírány na jiné stavby. 
V letech 1901-1903 byla zachráněna válcová věž a přestavěna na rozhlednu - Štramberskou 
Trúbu. Částečně opraveny byla také hradby. 

Skála Rudý 
Skála, která byla v 19. století nazývaná "Čertovo hovno", je složená z šedohnědých vápnitých 
slepencových pískovců. Lze na ní najít zkamenělé bývalé mořské dno. V jejím okolí najdete také 
některé ohrožené druhy rostlin jako je vstavač mužský, bradáček vejčitý či okrotice bílá. Kolem 
skály prochází naučná stezka. 

Rozhledna Bílá hora 
V roce 2001 vyrostla na Bílé hoře mezi Štramberkem a Kopřivnicí neobvyklá telekomunikační 
věž. Její autor našel inspiraci ve struktuře DNA - schodiště rozhledny, které má 136 schodů, se 
podobným způsobem obtáčí kolem betonového sloupu až k terase ve výšce 26 metrů (věž měří 
celkem 43 metrů), odkud je nádherný výhled na nejvyšší vrcholy Beskyd a Hostýnských vrchů, na 
Novojičínsko, Oderské vrchy i Ostravskou pánev. 

 

Lípa u Panny Marie 
Díky své výjimečnosti patří tento strom mezi chráněné památné stromy České republiky. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Štramberk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Štramberk


Druh stromu: lípa srdčitá 

Obvod kmene: 250 cm 

Výška stromu: 20 m 

Botanická zahrada a arboretum Štramberk 
Botanická zahrada vznikla v roce 1999 v bývalém lomu Dolní Kamenárka. Rostou zde jak 
suchomilné rostliny a druhy vázané na vápencové podloží, tak mokřadní rostliny v okolí jezírek. 
Uprostřed lomu vás upoutá kamenný labyrint. 
 
Štramberský hrad byl založen koncem 13. století jako centrum zbylého zeměpanského majetku 
po rozdělení držav pánů z Hückeswagen. Jádro hradu tvořilo malé nádvoří s válcovou 40 m 
vysokou věží, do níž se vcházelo dřevěným mostem z druhého patra protilehlého paláce. V 

místech nynější chaty Dr. Hrstky stávala větší obytná budova. Ta byla za pánů z Žerotína 
přestavěna na renesanční zámek. V pamětní listině z roku 1787 se dočteme: "Okolo roku 1782 
začaly bourať a kaziť zámek štramberský, v něm dosti pěkné a prostranné světnice zništili a zdi 
zbořili, mnoho pěkných kvadštuků sebrali." 

 

Toulky tajemným Štramberkem 

 

délka trasy: 3 km 

 

časová náročnost: 3 hodiny 

 

počet zastavení: 24 

 

začátek: Národní sad u školy 

 

program: Národní sad, jeskyně Šipka, lom Kotouč, pekárna 

Štramberských uší, Arboretum, Chata Dr. Hrstky, hrad a věž 

Trúba, Náměstí, Dolní Bašta, Vánoční chalupa 

 

Rezervace prohlídek 
 604 274 669 ukateriny@novos.cz  

 

Zpět do hotelu půjdeme pěšky . Trasa je nenáročná , dlouhá 15 km . 

 

Osmý den -Sobota 5.9. -  Návrat domů 
Po  snídani a vyklizení pokojů nastoupíme cestu domů .Návrat kolem 16-té hodiny . 
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