
Taiemství 
Radhoště 

Hora Radhošť (1129 m n. m.) je dominantou 
Moravskoslezských Beskyd. Je vidět ze širokého 
okolí a snad i proto se k ní váže tolik bájí a pověstí. 
Na vzniku těchto zkazek se rovným dílem podílela 
lidská obrazotvornost a zdejší přírodní podmínky. 

Radhošť a lidé 
Historie Radhoště je spojena s Rade

gastem, staroslovanským bohem pohos
tinství, obchodu, plodnosti, slunce, války 
a vítězství. Ovšem postava Radegasta ne
ní smyšlenou. Tsidor ze Sevilly uvádí ve 
své kronice Historia Gothorum, že Rede
gaistova vojska pohanských Slovanů byla 
poražena římskými císaři Honoriem a Ar
kadiem v roce 405 a j ejich vůdce byl po
praven. Kult uctívání Radegasta byl i mi
mo naše dnešní území velmi rozšířený. 
Např. v dnešním Gdaňsku, Pomořansku 
a Meklenbursku jej uctívali pobaltské slo
vanské kmeny a v Retře v Německu měl 

tento mocný bůh dokonce svC1j posvátný 
háj , božiště a modlu, před kterou v roce 
I 066 j eho slovanští uctívači připravil i 

o hlavu biskupa Jana Meklenburského. 
Rozšířenost kultu Radegasta potvrzuje ce
lá škála názVLI měst a hradů (hrad Riedi
gost v Německu , několik měst Radegast 
v Sasku, Dolním Sasku, Sasku-Anhaltsku, 
Meklenbursku, celá řada měst Radgoszcz 
v Polsku). Podle pověstí stávala modla to
muto bohu i na Radhošti . Vyvráti li j e až 
Cyril s Metodějem, kteří při své křesťan
ské misi podle některých zpráv zavítal i na 
Radhošť 23. 6. 866. 

Nejstarší stavby stojící na hřbetu Rad
hoště pocházejí z konce 19. století. Jsou to 
nádherné stavby architekta Dušana Jurko
v iče, vycházející z valašské architektury. 
Stavby, nazývané půvabně Maměnka 

a Libušín, nechali na Pustevnách postavit 
v roce 1898 členové turistického spolku 
Pohorské jednoty Radhošť. Geniální Jur
kovič dal dřevěným srubovým stavbám 
secesním prvky a bohatý stylizovaný de
kor, vycházel však především ze slovan
ské lidové architektury. U Libušína uplat
nil č ičmanskou a u Maměnky valašskou 
formu dřevěných venkovských staveb. 
Cyri lometoděj ská kaple s trojdílným obra-

zem " Valašské Mado
ny" od mistra Adolfa 
Liebschera byla posta
vena v roce 1898. So
chu Radegasta a sou
soší Cyri la a Metoděje 
jako dar amer ických 
Čechů vytvořil čecho
američan akademický 
sochař A lbín Polášek. 
Originál této sochy je _ 
umístěn v inter iéru 
radnice Frenštátu pod 
Radhoštěm , rodného 
města A lbína Poláš
ka. Socha Radegasta 
o hmotnosti 2 tun 
a výšce 3,2 metry byla instalována na své 
místo 18. července 193 1. Stěhování však 
nebylo bez problémů. Nákladní auto se so
chou uvízlo ve strmé zatáčce na Pustev
nách, odkud ho druhý den muselo vytaho
vat šest párů koní. Navíc se strhl silný déšť 
provázený bouřkou, při níž blesk zabi l 
jednoho z vojáků, kteří u Radegasta držel i 
čestnou stráž. Socha byla dvakrát restau
rována, v roce 1938 a v roce 1982, avšak 
původní materiál (umělý kámen s želez
nou vložkou a žulovou drtí), z něhož byla 
vyhotovena, se začal drol it. Proto bylo 
rozhodnuto o nové soše, a to o přesné ko
pii stávajícího Poláškova Radegasta. 
V květnu 1996 byla socha odvezena a ne
bylo to poprvé, kdy Radegast opustil své 
místo, stalo se tak i v letech 1980-1982, 
kdy byla socha restaurována a vyztužena. 
Nová socha Radegasta z přírodní žuly 
o hmotnosti 3,2 tuny a výšce 3,28 m byla 
hotova 30. června 1998 a 4. července 1998 
byla dopravena na své místo. Vytesání žu
lové kopie Radegasta trvalo kamenoso
chaři Janu Sobkovi dva roky. V jeho díl ně 
v Leskovci u Vsetína po celou dobu stály 
stará i nově vznikaj ící socha vedle sebe. 
Náklady ve výši jednoho milionu korun 

sponzoroval známý nošovický pivovar, 
který používá siluetu Radegasta ve svém 
logu. Přírodní žula, z níž je sedm tun těž
ká socha Radegasta vytesána, vydrží i v 
extrémních horských podmínkách bez 
vážnějšího poškození něko li k století. 
K novému Radegastovi znovu proudí tisí
ce návštěvníků, aby se dotýkali přezky na 
jeho opasku, která j im zaručí, že sem ve 
zdraví zavítají i napřesrok a budou zno
vu obdivovat krásu Moravskoslezských 
Beskyd. 

Radhošťské podzemí 
Podle pověsti objevili Cyril a Metoděj 

při zničení Radegastovy modly kolmou 
chodbu, kterou kněží vstupovali do sochy 
a promlouvali k lidu. Jiné pověsti vyprá
vějí o bájném podzemním chrámu, kam 
Radegastovi kněží ukrýval i zlato a snad 
tam ukryli i zlacenou sochu samotného 
Radegasta. Tyto poklady jsou podle po
věstí uschovány za podzemní říčkou a za 
dřevěnými vraty, před kterými hlídá drak. 
Nejznámější báj i o radhošťském podze~ 
vytvořili Valaši, kteří přišl i do této oblas~ 
v 15. století. Je to pověst o sirotkoVI 
v Radhošti, který si z nitra hory odnesl 



VA LAŠI A VALAŠSKO 
Původ Valachů byl ještě donedávna obestřen rouškou 
tajemství. Už od poloviny minulého století se desitky 
badatelů z několika zemi přeli zejména o tzv. rumun· 
ský původ Valachů. Jedni zdůrazňovali existenci knl· 
žec!Ví Volachie v Rumunsku, nacházeli poletná rumun· 
skó slovo ve valašském dialektu o ~edovoli parole~ 
v solašnickém způsobu hospodařeni v horách. Druzí 
argumentovali historii osídlení o jazykem. Zvláštnosti 
kui!Ury Valachů považovali za ~ovonské archaismy. 
Až v posledních desetiletich se vlivem nově zjištěných 
faktů názory vědců zal/no~ sbližovat. 
První osadnici se v dnešním Valašsku usídlili v údolích 
řek. Bylo to především ve 13. o 14. století. Svůj nový 
domov tu našel rolnický lid slovanského etnika, 
přestože iniciátorem založeni Rožnova v roce 1267 
o mnoho dalších blízkých osad byl Němec, olomoucký 
biskup Bruno ze Schoumburgu. 
V 16. století se v moravských horách při ~ovenské 
hranici setkáváme ještě s jinými lidmi. Nepři~i z úrod· 
nych údolí, ale přesunuli se sem ze sousedních uher
ských korpotských pohoří. V průběhu tzv. valašské ko· 
Ionizace přihnali sem početná stádo hrubovlnných ovcí 
valašek, které dobře snóše~ drsné podmínky pobytu 
v horách o navíc se z jejich mléko vyráběl velmi chut· 
ný sýr, v dokladech z biskupského dvora 16. století 
zvaný valašský parmezán. fllo noví osadnici se v ce· 
lých Karpatech nazývali Valaši. Avšak oni kočovný 
způsob života valašských pastevců nebyl samoúčelný. 
Jejich ovce totiž potřebovo~ někde přezimovat 
o k lomu bylo nutná vodo. Dostatek vody no výcho· 
domorovském Valašsku zobezpe[ovolo řeko Bečvo. 
V zimním období tudíž Valaši scházeli do rožnovské 
kotliny z existenčních důvodů. Velmi záhy se smísili 
s domádm obyvatelstvem. Jejich vliv no mistni způsob 
života, kulturu o jazyk b~ velmi výrazný, dokonce 
natolik, že časem byl tento kroj po nich i pojmenován. 
Vznikl tok společný typ karpatských horalů. Jejich 
dialekt ovlivnil nejvíce sološnické názv~oví, ale také 
názvy hor apod. 
Z webovýcll stra1 Vatahkéllo RIUIII v pflrodi 
v Roiuvi pod Rldllolli• llttp://www.v•p.cz/ 

VÍTE, ŽE ••• ? 
• Moravsk~zské Beskydy tvořené Rodhoštškou, 
Lysohorskou o Klokočovskou homolínou jsou součástí 
flyšového pásmo Západních Korpcll, které má přikro
vovou stavbu postiženou četnými zlomy. Příkrovy ma· 
rovsk~ezských pohon Západních Karpat se v mlad
ších třetihorách přesunu~ přes phovýchodni okraj ťes
kého masivu. Podél četných zlomů docházelo k pohy
bům jednodivých ker tvond jednodivá pohon. Tyto vý· 
zdvihové pohyby pokročovo~ o pokračuji od storšlch 
Ctvrtohor až po současnost. 
• Flyšové horniny jsou charakteristické mnohonásob
ným rytmkkým střídáním jilovců, prochavců, plskovců 
o slepenců. Tyto horniny jsou velmi ~né k sesou
vání. 
• Moravsk~zské Beskydy jsou nejvyšším pohořím 
potřidm ke Karpatské soustavě zosoh~id no území 
naší republiky. Nejvyšši nadmořské výšky dosahuji no 
lysé hoře (1 323 m n. m.). 

zlaté "střechýle". Tyto a mnohé další zkaz
ky vedly k tomu, že clo podzemí Radhoště 
se od nepaměti až do současnosti vydáva
ly a vydávají zástupy clobrodruhi:l, j esky
ňářll , ale i vědců, kteří se snažili pronik
nout clo hloubky hory a poodhalit její 
tajemství. Mnohem prozaičtěj i se k jesky
ním stavěli pastevci, kteří si přímo nad ni
mi a nebo v jejich blízkostech stavěli své 
koliby a využívali jeskyně j ako chladné 
sklepy, kde skladovali ovč í mléko a sýry 
a v případě nebezpečí v nich hledal i úkryt. 

Všechny báje se opíraly o tu skutečnost, 

že v masívu Radhoště, ale i v celých M o
ravskoslezských Beskydech existuje celá 

Vnitřní výzdoba radhošťských jeskyní 
je velice sporá, tvoří j i nemnoho stalakti
tových krápníčkú dlouhých cca I 0-12 cm 
o prllměru 6-8 mm. Přestože se tyto kráp
níčky spolu se sintrovými bradavičnatým i 

náteky ve světle luceren třpytí, jako by by
ly z drahých kovů, jde o vysrážený uh l i či

tan vápenatý, který je vy luhován z vápni
tého tmelu hrubozrnných pískovců a slabě 
vápn itých j ílovcových vložek. 

V oblasti hřbetu Radhoště a Pusteven 
bylo zatím nalezeno 8 větších jeskyní. 
Největší z nich je Cyrilka, u níž se dopo
sud podařilo zmapovat 370 mett·LI chodeb, 
což z ní č iní nejdelší pískovcovou pukli

řada j eskyní, kte- ~---------------~ novou j eskyn i 
v ČR. Právě tato 
jeskyně j e podle 
pověstí spolu 
s Vo lařkou a Ra
dochovou stud
nou jedním ze tř í 

popi sovaných 
vstupů do pod
zemního Radega
stova chrámu. 
Volařka, j akožto 
další vstup clo 
bájného podze
mí, je v součas
nosti jen několik 
metrů dlouhá, za
končená zaklíně

nými pískovco
vými bloky, ale 
podle starých 

rým se místně ří-
ká ďúry. Nejedná 
se o krasové jes
kyně, jako jsou 
například v Mo
ravském krasu, 
ale o tzv. pseudo
krasové jeskyně, 
které vznikají 
v nekrasových, 
tedy vodou ne
rozpustných hor
ninách. V přípa

dě Radhoště j sou 
těmito horninami 
pískovce, které 
jsou součástí fl y
šových vrstev 
Ude o střídán í 

"Na pokraji lesa v zemi zeje otvor tmavý. 
Jediný vchod ku pokladu, jak se v lidu praví: 

Slezl dolů, zrak mu jiskří jako lišce dravé. 
Lampou svítí v ruce levé, hůl mó v ruce pravé. 
Stupňovitá chodba vede dolů přímým směrem, 

jen zvuk kroků rozléhá se příšerným tím šerem, 
a tlukot hole okované známku dóvó zjevnou, 
mó-li chodec o krok dále půdu ještě pevnou. 

Pojednou se chodba úží, stěsňuje a níží, 
rek náš leze leze čtvermo do ní, pozorně se plíží, 

pod sebou mó prostor širý, jeskyně to dlouhá, 
tu tam z cesty balvan jakýs trčí, strmí, čouhá. 
Zdola slyšet hukot vody, tříštíce se v temně, 

Skřeky sýčků, táhlé vzdechy jsoucí z hlubin země." 
(Úryvek z bóje Kmet a kráva, která popisuje 

nitro Cyrilky, podle J. E. Nečase) 
pí s k o v co v ý c h -----------------
a slepencových vrstev s polohami slínov-
ců a jílovců). Tyto j eskyně mají úzké 
chodby, které vznikl y podél puklin v pís
kovci. Ve stropech zdejších j eskyní j sou 
často zaklíněny velké balvany, které se 
v důs ledku pohybů skalních bloků čas od 
času zřítí doli:t a zatarasí chodbu j eskyně. 
Geologické poměry Moravskoslezských 
Beskyd (existence flyše) umožňuj í poměr

ně výrazné pohyby jednotlivých skalních 
bloků, které se sunou po plastických j ílov
cích a slínovcích; ty j sou pro vodu téměř 

nepropustné a slouží tak j ako kluzné plo
chy. Zatímco některé pukliny se i v sou
časnosti postupně zvětšují, tak jiné se nao
pak zasypávaj í balvany nebo se zavírají. 
V dobách ledových docházelo k hluboké
mu promrzání rozpukaných skal a j ejich 
sj ížděním se rozevíraly hluboké rozsedli
ny a vznikaly celé labyrinty podzemních 
prostor. V těchto podmínkách vznikla i ne
daleká (4 km východně od Pusteven) naše 
nejhlubší pseudokrasová jeskyně - Kně

hyňská jeskyně (propast), která představu

j e 72,5 metrů hluboký systém úzkých puk
lin a rozsedlin o celkové délce 280 metrů . 

historických pramenů šlo o j eskyni s roz
sáhlým podzemním systémem chodeb. To 
by potvrzovalo, že pohyby blokl! podél 
puk lin j sou velmi rychlé a pořád aktivní. 
Vzpomínanou Radochovu studnu se do
sud nepoclařilo nalézt. 
Největším pok ladem Cyri lky j sou ohro

žené druhy netopýrll (netopýr velký, vrá
penec malý, netopýr vousatý, netopýr 
vodní, netopýr ušatý), které díky stálé 
teplotě a vlhkosti kolem 85 % nacházejí 
v této jeskyni vhodné podmínky pro přezi-

mování. 
Marek Křížek 

katedra fyzické geografie 
a geoekologie PřF UK Praha 
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Materiály městského úřadu ve Frenštátě pod Rad
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