Radhošť, Velký Javorník, Pustevny
(29. 7. 2018)
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo!
Minulý víkend jsem byl se svými vnoučaty na Radhošti. Tuto horu s nadmořskou výškou
1129 m vnímáme asi všichni jako horu posvátnou, vždyť podle pověsti zde sídlil dávný
slovanský Bůh slunce, války a vítězství Radegast. Chci dnes doporučit trasu, kterou jsme
podnikli. Není to trasa úplně pohodlná. Stručná charakteristika by mohla znít „dolů – nahoru
– dolů“, pokaždé několik set metrů převýšení.
Nejprve k samotné hoře Radhošť. Především místní obyvatele lákala odedávna. Dnes
její vrchol vnímáme jako významný turistický cíl s kaplí a s nedalekým hotelem. Sama kaple
byla stavěna na konci 19. století (1896 – 98) jako významné poutní místo. Svěcena byla 11.
září 1898 za účasti 30000 poutníků. Do té doby tam byl jen kříž z roku 1805. Sousoší Cyrila
a Metoděje před kaplí je z roku 1931. Nedaleký hotel se stavěl v letech 1933 až 1935. Nelze
přehlédnout mohutný televizní vysílač.
Pojďme na slíbenou trasu. Prudkým klesáním jsme se z Radhoště po 5 kilometrech dostali na
silnici do místa Pindula. Cestou jsme načerpali vodu z lesní studánky. Čekalo nás dlouhé
a prudké stoupání, ale když jsme chtěli dojít k rozhledně Velký Javorník (917 m n. m.)
a rozhlížet se do skutečně úctyhodných dálek, museli jsme toto stoupání podstoupit. Další
odměnou za námahu bylo občerstvení na chatě u rozhledny.
Prudké klesání bývá obdobně namáhavé jako stoupání. Po zelené značce jsme sestoupili
do Frenštátu pod Radhoštěm. Tam v podloubí u radnice je pamětní deska, která připomíná
Jiřího Rašku, olympijského vítěze ve skoku na lyžích z roku 1968. K dolní stanici lanovky na
Pustevny jsme jeli z Frenštátu autobusem. Jízda dvousedačkovou lanovkou byla příjemným
zpestřením dne. Na Pustevnách jsme obdivovali stavbu dřevěnky Libušín (obnova po požáru
2. – 3. března 2014). Nám už zbýval závěrečný úsek k našemu místu ubytování na Radhošti.
Počasí přálo, užívali jsme si daleké výhledy. Na chviličku jsme se ještě zastavili u sochy
Radegasta. Kousek dál jsme si všimli informace, že právě z tohoto místa byl vyňat v dubnu
1868 kámen, který byl dopraven do Prahy jako základní kámen pro Národní divadlo. Má číslo
1, protože přibyl do Prahy jako první. Stavebnímu výboru předával kámen poslanec František
Palacký, rodák z nedalekých Hodslavic. Pokud chceme více osmiček v letopočtech, pak
prosím: František Palacký se narodil v roce 1798.
A ještě jedno osmičkové datum – 23. června 1928 byl na Radhošti prezident Tomáš
Garrigue Masaryk (pro zajímavost: bylo to šest dní poté, co byl v Nedvědici a na Pernštejně).

