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Dobré odpoledne, Borku, dobré odpoledne přeji i všem, kdo nás poslouchají. 

 Jako výchozí místo volím tak jako minule Frenštát pod Radhoštěm. Už jen proto, že se 

rád na kopec vyvezu lanovkou. Ta má nástupní místo v Trojanovicích, kam se z Frenštátu 

dostaneme po červené turistické značce. Dvojsedačková lanovka nás vyveze na Pustevny. Zde 

bývá zpravidla hodně návštěvníků. Rád upozorním na novou stezku Valašku, kdo se na ni 

vydá a bude-li dobrá viditelnost, určitě nebude litovat. K Pustevnám už od roku 1899 patří 

Libušín a Maměnka, dvě stavby architekta Dušana Jurkoviče. Libušín byl letos v létě otevřen 

po požáru v roce 2014. Co chci velmi zdůraznit a vyzdvihnout: Když jsem nedávno před těmi 

krásnými domy stál, uvědomil jsem si, že kdybych to, že Libušín shořel a je postaven znovu, 

nepoznal. Je k neuvěření, jak i dnes máme šikovné řemeslníky! 

 Pojďme dál, cílem bude 4 km vzdálený vrch Radhošť. Po hlavním hřebeni nás povede 

modrá značka. První zastávkou bývá vyhlídkový altánek, ale výhledových míst je z hřebene 

více. Zřejmě se zastavíme u sochy staroslovanského boha Radegasta. Je spojován s pohořím 

Beskydy, ale zejména s vrcholem Radhošť.  Za povšimnutí stojí místo, odkud byl v roce 1868 

vzat kámen pro stavbu Národního divadla. 

 Po chvíli už budeme přicházet k horskému Hotelu Radegast z 30. let 20. století. Ještě 

se sem za chvilku vrátím. Teď ještě kousíček na vlastní vrchol Radhošť do nadmořské výšky 

1129 metrů. Najdeme zde kříž, kapli sv. Cyrila a Metoděje, sousoší těchto dvou svatých 

z roku 1931, turisté ocení nádherné rozhledy. 

 V Hotelu Radegast jsem byl ubytován už vícekrát. Kdysi několikrát při školních 

výletech, byl jsem zde se svými vnoučaty, přespal jsem zde i sám při jedné delší cestě. Noc 

zde na vrcholu má velké kouzlo. Jednak navečer odejdou turisté, a tak je zde člověk téměř 

sám. A když se pak dole v údolí začnou rozsvěcovat města Frenštát, Rožnov, Valašské 

Meziříčí, to je nádhera! A je-li navíc barevně zajímavý západ slunce, to už vůbec nemá 

chybu. 

 Kdo zde ovšem není na noc, může se buď vrátit k lanovce, nebo z hřebene sestoupit do 

Rožnova, do Trojanovic, do Dolní Bečvy, nebo do Horní Bečvy. 

 

 


