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HORY KOUSEK OD OSTRAVY

BESKYDY

Lesnaté Beskydy jsou ekologicky čistou oblastí České republiky, kde můžete
opustit ruch tradičních turistických center
a vydat se sami prozkoumávat zdejší krajinu. Na první pohled vás upoutá tmavá zeleň
beskydských lesů pokrývající kopce všude
kolem. S radostí budete dýchat čerstvý,
průzračný vzduch.

Pěší turisté vyrážejí nejen na horské túry,
ale také do skanzenu lidových staveb v Rožnově pod Radhoštěm, kde je možné obdivovat desítky dřevěných domů. V mnohých
předvádějí řemeslníci své umění. Folklorní výrobky vznikající pod jejich šikovnýma
rukama lze na místě koupit.

Centrální masiv Moravskoslezských Beskyd, všechny ostatní horské hřebeny, podhůří a dlouhá údolí jsou dobře dostupné
vlakem i autobusem. Je to dáno blízkostí ostravské průmyslové aglomerace. Ve
městě nasednete do rychlíku a za pár desítek minut šlapete do pedálů, stoupáte do
kopců s batohem na zádech nebo třeba
Z kraje mezi Lysou horou, Radhoštěm letíte na padáku. Budeme rádi, pokud se
a Javorníkem pocházejí nejmohutnější jeh- k tomu necháte inspirovat tímto netradičličnaté stromy. Jeden z nich věnovali bes- ním outdoorovým průvodcem.
kydští katolíci Vatikánu – stál na náměstí
Jakub Turek
svatého Petra.
Beskydy jsou také synonymem přírody
poskytující krásné prostředí po celý rok –
procházky v malebných údolích, túry v horském prostředí, cyklistické výlety, lyžování
na zasněžených svazích, výlety na běžkách
po hřebenech.
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BESKYDSKÁ HITPARÁDA
Pustevny
Dřevěné stavby architekta Dušana Jurkoviče kombinují inspiraci secesí se slovanskými a švýcarskými horskými motivy.

Rožnov
Největší skanzen, ve kterém naleznete vesnici, městečko i řadu mlýnů a továrniček
poháněných vodou.

Kopřivnice
V muzeu věhlasné značky Tatra se stopadesátiletou tradicí můžete obdivovat
luxusní modely kabrioletů a limuzín stejně
jako nákladních aut pro nejtěžší podmínky
v sibiřské tundře.

Velké Karlovice
Nejvýznamnější a nejzachovalejší folklorní
stavba na Moravě je patrové dřevěné fojtství, sídlo vyššího úředníka.

Bájný Radegast
Na Radhošti, jedné z nejvyšších beskydských hor (1129 m n. m.), stojí socha bájného
pohanského boha úrody Radegasta s býčí hlavou a rohem hojnosti. Je to sice historicky nedoložený, ale uctívaný ochránce zdejšího kraje, symbol severní Moravy. Někteří lidé
vysvětlují katastrofální povodně v roce 1997 faktem, že právě v tu dobu byla socha svezena
do údolí a restaurátor vytvářel její kopii.
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TURISTIKA
1 Od Lysé hory na Radhošť
Pokud máte chuť na poctivou pěší turistiku
a chcete poznat Beskydy během čtyřdenní túry, vydejte se od nejvyšší k nejznámější hoře Beskyd. Dojdete od Lysé hory na
Radhošť.
1. den: Z vlaku vystoupíte ve Frýdlantu
nad Ostravicí a vydáte se po modré turistické značce. Zatím jdete otevřeným terénem
po asfaltové silničce. V Malenovicích přejdete na žlutou značku a po ní už začínáte stoupat lesem. Sklon cesty se neustále zvětšu- nité cestě uvidíte několik stylových roubeje a teprve teď vám dochází, co vás vlastně ných chalup. Jedná se o samotu U Veličků,
čeká. Po chvíli škrábání vzhůru po kame- kde je hospoda. Určitě si tam kupte pohled
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