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Hostýn 
a Hostýnslié vrchy 
Turistický ruch je neučinil tak známými j ako nedaleké Moravskoslezské 
Beskydy. Snad právě proto stoj{ za to je nav§ttvit a v klidu se pokochat krá
sami zdejU přírody, a vtibec i dalšími krásami této části vala.\:ského kraje. 
Kde leží'! 

llo~týn~l-.~ vrchy (21) I km ) ~c nachá;cj í 
na východní Moravě a j~ou ncj;:\padnč j~ím 

\)bč/kem /apadnrch nc .. l-.yd . Ze \CVCr\1 na 
llo,t}n\1-.é vrch) navMujc Kch~'ka pahorl-.a
tina a Příbo r ... l-. {1 pahorlallna. 1-.teré j~ou 'ou
čá,tmi Podl~'"> d'kc pahorl-.<1110) Z ')·cho
du j\OU Hihi) n'l-.é 'n.:hy oddčlcn) od v ... c
tín\1-.ých vrchu údohm v.,ctín\ké Bečvy me
li Vala\\k)m \lellřlčlm a v,cllncm. J1/ní 
wahy Ho'>l) n'k)ch Hchu hranrči' VitO\ JC
kou \rChO\'IIlOU. C.f\)"\ŠÍ Čá\IÍ lloM)·n~k)Ch 

vrchu je jejich ,e,-crot.ípadní ohla,t. tn . Ru

'"' -.J..:.á homauna. kde 'e také nachází nej
V)š~í lxxl Cef)ch HO\t)ll\kých HChů- Kelč
~ 1-. ý Javorníl-. (864,7 m n. m.). ale i tlalcl-.o 
Lnúměj~í Ho,t)n (734.6 m n. m.J V Ho.,t)·n
'kych 'r~ích pmmcní Dře\ nice. 1-. terá ~pol u 
~c svými přítoky odvod ňuje j i/ní wahy 
Ho\týn~kých Hchu. /ápadní wah) jsou od
vodňovány B) ~třičkou a Ru~aHlU, severní 
Juhyní a Loučl-.ou a východní Ra I ibořkou. 

lloMýn'>l-.é vrchy J'Ou ~oučá\tr Vnčj~ích 

/.ápadních Karpat a Jako tal-.ove j-,ou hudo
vany Jejich ll)~ov)ml horninami. tedy -,éri í 
~tfídajíckh ~e \'r\te' pí,ko,·cu. -,lepcncú a jí
llm:u. 

Přírodn í a dagí t.ajím:n o~ ti 

Odolné P•'"-on:e a \lepence ')'>IUPUIÍ 
' Ho,t)n,J..)dl H\ich n.1 četn)th loJ..ahtách 
(l)riJ..ová. )J..aln}. Ohtan). ten),J\a). a to 
v podobč illllovan)ch ''-alnkh \Č/í neho 
'~upmo,ych tad 'čt\tch Čl mc:n\1ch kale~. 
JCJICh/ ~\i\le \(Čll) \C:COU ukloněné \'N\) 

lčchlo ~edimentárnídt hornin. Zdej~í c;l-. :í l) 
opracovával nuai' a led hčhem fXl\lcdní do
b) ledoYé. proto Je nat) '<imc mrazo' )mi 
sruby a v pfípadč vrcholových i;olovaných 
:.ka li ~eJ.. tory. ~ le;i nc:j;n<'unčj~í 1 nich patří 
pm č~tná Jarem ,u gula. Voda. tentokrát 
v kapalném ~ta\ u. všal.. pokračovala v mode
la<.:i t.dejších ... 1-.al i po konci poslední doby 
ledové. ' holocenu. tcd) dobč. ' ní/ iijemc. 
Začala na ~v•~l)ch Mčn:'u.:h !-oJ.. a I V)'' ářet ríll
né jamkovite proh l ubnč. které na:týváme 
vo\unami. n.1opaJ.. na vodoro' n)ch pi<X:hách 
:-.c tu a tam \)l\úřcl} '"-alní mb) (Ccrňa\a. 

Obřan) ). z nich/některé mají v pnrmčru ví 
ce jak I 111 . Z dal~ich forem, které dodítvaj1 
ska l~m na tajemnosti a hit.ardno~ti, se l;e 
\etkat se 'i l-.alními okny .... kalnrmr li\tam1. 
skalními hřiby. :-kal nimi ptev i~). a dokonce 
i nčkolika nevelkými p~eudokra~ovýrn i jes
J..ynčmi. 

Poměrné halitní a odoln) pl\1-.mec. ,c:f 
ké ~1-.lony svahí1 a širol-.ý přehled a rot.hled 
po kraji předurčo\ aJ lllhl ohla'! J.. v )\ta\ bč 
hradu. z nich/ '1\ak. v\edm) podlehl) 1uhu 
času a do souča,no-;ti 1. nich tb) ly Jen 7řícc 
nin} ( Křídlo. Lukov. Ohřany. Zuhř 1č. Saum 
burk ). i\ejlépc ;ach O\ anou Lřícemnuu je Lu 
kov, kde dobrovolníci 1 řad ,.Bronto-.auru" 
opravi li most. hránu. vč/. a části pa l ~ce. Oh
řan) (70-t2 m n. m.), 1 nicht ;u,tal} jen 
zbytky obvollového ;diva a příl-.opy, j~ou 

nejvýše položenou zřícen inou hradu na Mo
ravě. V současné dobč posJ..ytuje tato ;říce 
ni na útoč i š tč V/Íicnému krt ičníku jarnímu. 

Ncjvětším bohatst vfrn llostýnských vrch(l 
je pestrá vegetace. 1.vlil~tč pal-. lesy. kde ncj 
ccnnčjší čá~ti puvo-<.lních poro~tll mají pře 
váž.ně charakter jed lobul-.ovýeh J..ar pat-,1-.ých 
pralesu a suťových le~C1. K vali la a zdraví 
LdeJších lesu \tÍII) ta ;alo>cntm pro\lulť 

Thonctovy to\árn) (By,třJcc pod I ]()\týnem) 
na ohýbaný n(Jbytcl-. a taJ..é 'e odrat.il) 
' 111Jstní dlouholeté lradu.:J '}roh) dt~o.'' ťnehu 
uhli. :\a t)picky '"'·'""-)ch pa ... tvinách 
a prarneništíclt lt.e spati·it vtácné druhy ro~t 

lin. předev~ím druhy l čckd1 Orrluclaceae. 
K td) lickému kolorilll tdej\J J..raJlll) nc

odmy~l itelně pat ří i charal-.tcr va l a~s l-.ého 

osídlení a rálovitá l idová architeJ..tura. Nem 
proto di\'U. že se zdej~ím přírodnun krá ... ám 
obdivovali vý;namní umčlci jako ll. Schwai
ger, A. Kašpar. L. Janáček . J. Mánc-,, F. Tá
bo~k). F. Ondrů šek.. J. Uprka. či \lovcn~l-.)· 

bá~ník Svetozár Hurban Vajanský. 

Hostýn 

Hostýn (734.6 rn n. m.) pn>pujčll wéjmé
no nejen celému pohoří. ale ~tal ~c i přídom

kem n;ízvů okolních obcí, :t nich/. nejvčt~í je 
mě~to By~třice pod ll o' I) nem. lltht)n JC: 
plochý vrch. ;c kterého l;c přehlednou! cc 

ZAJIMAVÉ INFOIMACE 
llttp://www~/- ofiááD illlerlletM 
slráalcy Malite ~a ........ .., 
ktp://www~/rt-M•"• ... - histo-
rie a souiasaost rozhledA,, ,......, jejihe vziiWI111 
Jvlawafidt 
llltp:/ ~/-Sv. tleslýt. ... -
ftiji k..a. abláR ....... a zvuk z bazar 
1111,://www • , .. a/ - afióálaí illllmltcMI 
strana města 8ystiice pacl Hostýnem 
ltttp://WWWMJLaftwrl.t/?ftl. - inllmelové 
srr., české provincie TcmlyúM .lefišM (Jellilé 
ve sviti; Jmili a sv. Hostýn ald.J 
www.tntiLa - jdocbhý a přehledný server, 
infanoace, zlltilky a novilky z alllasai mtováli. 
Asociace llostjll (Haslyn Associalion, Inc.) kor· 
ponKe, k1aró byla mloiena v roce 1997. M6 statut 
neziskové arganizCKe, jejimlafidálnín cdem je kul
tuml rtJZYOi leské a slo.ské llllldiny v Kanadi. 
Asodace floslýa je ;edaaa z našich nejdůlefijjich 
spolovýth organimd v Kanadi. Asociace vlastni 
Tábor lloslýn, klefý patfl riem llenům esocicKe. 
Tábor se nacházf u měsle&a Sl-<aDte, 151 80 km 
na severovýthod od Maanalu. V na 2004 T6bor 
lloslýn slaví 50. vyroií svého zalaielíllským jezui
tou lohuslavem Janíčkem. Tábor brl vybudotán 
svépomad a z piispěvkú české a slcmnske ..-,_ 
Y bmpu Hast;a se poiádap ruzně akce. .leiMou 
z hlamkh alrakó je tábor pro děli českého a slaven
sllého původu; proaajímaji se též k rebeaci lesltýdl 
r* K hílloru pllii ..,_ pláž na llllllaleUnl 
jezeře Lafand. l&žši iMormace a Asoóaó lleslýn 
najdete na intemelové adrese: 
www.ilostyiLIIl 

APLIKACE DO VÝUKY 
Otázky a íbly: 
I. Yywitlete pojem flyš a na mapi (eska ukaile J1o.: 
hoil, kteró jsou touto horninou tvofena. 
1 Yysvitleft, kdo pou jmil6. Yf11011181"* 51, ca o lit
IIOsli jmili vile z haiSn feskjhg jazyka a clijepisu. 
3. Najděte na n-.8 další paulli misla v lesku. Znáte 
niltteró výmall1lló poutnl mlsta v zahranili? Pokuste 
se je s pomoo inllmetu lakabovat v mapi 
4. Kdo byli Keltové a kcle se na uzemf leska nadláze; 
relity jejidl osillent'? 

ZDROJE INFORMACI 
JAIICW, ll. (2000): Yalcmko očima geologa Yyda
wteisM llaiverUy Paladtého OlorncM, 48 s 
diZEI, M. (2003t.lhe Pleistocene and tlae Helotene 
rodt formalions in lhe Rusavská homalina llts. Ia the 
Outer Western (Fiysh) (arpatfians in lloravia (úedl 
lepuhlic). Geomorphologia Slowta, 3, l. 2 Asoóócia 
slovenskýdt geomorfológcw pri SAV, lralislaw, 
s. 38-45. 
liACKOYČIN, P., SEDLÁčEK. M. eds. (2002): Chráninó 
uzem~ ťR- Zlínsko, sv. ll, AOPK ČR a EkoCentrum 
Brna Praha. 
MACUREK, J. (1975): Pod HOSI'(nem o Křídlem. Musei· 
ni spolek, Brna, 221 s. 

folo: Nepiehlédnut.lný Hostýn (734,6 m 
n. m.), lderý se ncxhózl při lvanici s úrod
nou Hanou, je součásti moravslcých lcar
pablcých piibovů. 
Fo/o: M Kližek 



lou 'třcdní Moran1 a naopal.. je 1 daleka vi 
ditclný To hy lo patrně příčinou toho. proč 
v jeho okolf 'i Jdi i li lidé od nepamčti. Ncjstar
\J pamatl..). ,. podobě zhy tku předmětu , po
chátejí jc~tě 1 doby pl'cdkeltské. Keltové. 
Jimi poloha llo t)na umožňovala kontrolo-
a! \1om' ,l,.ou bránu jal. o důležitou dopra'

nicNu. \)budovali na vrcholu Host)na roz
-.Jhl~ opptdum (5-6. Molelí pt. n 1.). l.tcré 
1lhťhnali témčt d\a kilometl) dlouh)m mo
hutn) m valem, jenJ c;e dochoval do součas
nosti. I ' poldčj\ích dobách plnil llostyn ro
li utoči~ tč, které bylo oporou obyvatciMva 
l.IJi\tho ' bliJ{,im i 'zdáleněj~im ol..olí. ej 
1námčj~1 a ncjdi\l.utov:JOěj\1 povč\IÍ. l.tcrá 
-.e \ale I. llostýnu jako utoči~ll. je o /achra
t ~o.h.:,tanu ptťd Ta taJ) ' roce 1241 . I u to 
pověst popr"é taznamenal BohU',Ja' Balbín 
1665) aJe rO\něž uvedena' Rul..optsc /Cie

'10hur,kém (1819). S tím 'iOU\isí dal\í role 
tohoto Hchu. <I to Hostýna jako llymbolu 
a poutního mí\ta. na němJ se ji7 od počátku 
17. století konají mariánské poutě. 

Jan Amos Komen~ký ve své slavné mapč 
\lora') 1 roJ...u 1627 ne1.apomněl tal..rcslit 
a na~vcm opatřil Ho~teyn mon\. i J...dy/. ccl
lo,č re ' Jeho mapě JX)Jmenman}ch hor 

hnrstcv \elmi málo. Tedy ui KomensJ...ý 
ph~l.1dal ll o<. I) nu vell.) ') tnam. DoJ... unce 

pravděpodobně chtě l výt nam Hostýna je~tě 
umocnit tím, že 1.. němu přil'adiltnačku "Au
ri fodine". která tnarncnala přítomnost zla
tých dolů. KomcnsJ...y byl \'Cik.ý myslitel 
a pedagog. ale patrnč ne dobr} geolog (po
kud onu značku nedoJ...rc\Jil do jeho mapy 
nčJ...do jiný). jinak hy o,e takové fatální cb) hy 
ncmohl dopustit. ah) Jo fly~ové obla.,ti ma 
gurského příJ...ro' u. kde ~c nacházejí poute 
scdimentárni hornmy. umhtil zlatý dul. V) 
wčtlení této chy hy, J... romč jiJ tmíněné ~nahy 
o7vláštnit S\'at) llo~t) n (potn. : mu~íme ~• 

u vědomit. v jaké době map:t v7nikala a byla 
dokončována. tedy v tlobč tricctileté vúlky, 
vyho~tční Komcn-.kého a poroby čc\J...ého 

národa). mu]c ~ouvisc t \C \ tarým osídlením. 
a to lak. že tde h) I) nalctcn) tlaté přcdmč 
ty. Skutečně tdc 1 ' nedá\ ne minulo,ti b} I) 
během archcologJcl..}·ch 'yAurnu nalezeny 
,·cdle zlomku keramil.). ko:-. .... eJ...er. no]ů. ta
ké dvě Llaté keltsJ...é mince. Pak. by Komen
ského značka mohla dclJ...umentovat i dřívější 
nálcL nebo nálezy tlatého pokladu. 

V období národního obrotcní hrál Hostýn 
opět' ý1namnou roli. Pouli na S' at) Hostýn, 
konané v této dobč. pomáhaly probouzet vla
stenecké cítčnt. \ rcholcm této doby bylo'')'
zvednutí a ode,lání táJ...Iadmho l..amene pro 
V)\ tavbu ~1 rodntho davadla v Pratc. 

Bezesporu dominantou vrcholu Ho~týna 
je ha1.i lika Nanebevzetí Panny Mane z roku 
174H, /IC sochou Panny Marie od1rán~yně 
Moravy. Tento kostel byl v roce 1787 zrušen 
a pobořen. av\al.. znovu \} budO\ án ' letech 
1841-45 a v ~rpnu 1982 byl tomuto ko,telu 
udělen papežem Janem Pa\'lem ll. lltul hali
lil..y. V '>Ouča,no ... ti jde o neJ') \e poloicnou 
moravsJ...ou chrámovou \tavbu. Kromě té to 
bud O\) 1de nalezneme dal\í cirl..e' ni ~''" b} 
jako Vodn1 kapli. poutní dom). le:-.ní hřbitov. 
četné ~ochy a :-.ou. o~í a unikátní JLIJ kov ičovu 

Uí~ovou cestu, která v ~ohč odrá}l ,·ala\\J...é 
lidové motivy. 

7 llCCJrJ...C\ lliCh l>la\'Cb \lOJI /,1/llltni..U pal
nťtctimetrová rotbledna 1 roJ...u 1897, J...terá 
'~.tJ... byla uplnč přehudo\ana a ' '>ouča,no!>ll 

má tccla odli\nou podobu než pu\Odní \lm

ba. Dále , . nelte nev~imnout tticcwnetrové 
'ětml' eleJ...trárn) o' ýkonu 225 I.\\', J...tcrá by
la thudována v 90. letech m1nulého '>tolctí 
nedaleko rozhlcdn) na severovýchodním 
ol·saji vrcholu Jlostýna. O tom. Je význam 
I lostýna :-. i uvědomujeme i dne\. wčdčí prá
vč ') dan[t emi'ic poštO\'ních tnameJ.... na ni
chž je tento 'iymholick}· Hchol /aCh) cen 

Jarek Kří/.ek 

katedra f) zické geografie 
a geockologic l'ř·F K Praha 


