
Tip na výlet

      FRENŠTÁT 
   POD RADHOŠTĚM

   
   

   
   

RA
D

H
O

ŠŤ
   

   
   

R
A

D
EG

A
ST

     PU
STE

V
N

Y
         RA

D
EG

AST



PUSTEVNY

Při výstupu na toto horské sídlo nás upoutá řada historických staveb 
z dílny slovenského architekta Dušana Jurkoviče z roku 1898. Pustevny 
se v poválečných letech postupně staly křižovatkou turistických cest 
a východiskem pro delší túry i kratší vycházky. Směrem na západ kolem 
sochy Radegasta na nedaleký Radhošť (1129 m) nebo opačným směrem 
přes Tanečnici na Čertův mlýn (1206 m). Jsou také výchozím místem na-
učné stezky Radegast a Čertův mlýn. Informační tabule seznamují turisty 
s přírodními zajímavostmi i historickými místy vrcholů a hřebenů Rad-
hošťské hornatiny. Přestože leží Pustevny v nadmořské výšce tisíc metrů, 
jsou snadno dostupné. V zimě se pak stávají vyhledávaným lyžařským 
střediskem s 11-ti vleky a sedačkovou lanovkou vedoucí z Trojanovic 
– Ráztoky na Pustevny.

 Jedna z pověstí o vzniku Pusteven
Je tomu už velmi dávno, co bydlel ve Frenštátě v Dolní ulici jistý tkadlec. Měl 
dva synky a byl velmi pobožný. Umínil si jednou, že bude putovat do Říma. 
Než peněz vždy chybovalo, a proto odkládal tu pouť z roka na rok, až ko-
nečně zestárnul a do Říma pěšky nemohl. Aby však přece bohumilý skutek 
vykonal, chtěl aspoň jednoho ze svých synů dát studovat na „panáčka“. 
Ale člověk míní a Pánbůh mění – znenadání tkadlec onemocněl a umřel. 
Poněvadž své sliby Bohu nesplnil, neměl po smrti pokoje a chodíval do 
domu strašit. 
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Zatím se jeden syn oženil a druhý byl odveden na vojnu. Ženatý syn obýval 
domek po otci a vidíval často nebožtíka, jak o půlnoci a pak i v poledne 
sedával na schodech, po nichž se chodilo na „hůru“ (půdu). Z počátku 
bávali se domácí ducha, ale později si uvykli naň tak, jako by k jejich 
domácnosti náležel. 

Jednou přišel k nim starý žebrák. Uslyšev co se děje, poradil hospodáři, 
aby se nebožtíka zeptal, čeho si žádá a proč nemá po smrti pokoje. 

Když potom ten duch zase na schodech seděl, dodal si hospodář srdce, šel 
k němu a zeptal se ho, čeho si žádá a proč nemá po smrti pokoje. Duch 
odpověděl: „Slíbil jsem putovať do Říma a dáti jednoho z vás za panáčka, 
ale jedno ani druhé jsem nevykonal; proto nemám po smrti pokoje!“ 

Právě v tu dobu vrátil se druhý syn z vojny. Bratři se včil radili, jak by nebo-
hému otci pomohli, aby nabyl věčného klidu. Ale o dobrou radu bylo zle. 
Jeden ani druhý nemohli se už státi panáčkem a na pouť do Říma nebylo 
peněz. Konečně umínil si ten, co byl vojákem, že jiným bohumilým způ-
sobem otci dopomůže ke kýženému pokoji. Zašel na Radhošť, vystavěl si 
poustevnu a při ní kapličku. Tam jako poustevník se za duši otcovu modlíval 
– a duch otcův u bratra ženatého více se neukázal. Došel tedy pokoje. 

Ten poustevník potom až do smrti na Radhošti žil, sbíral kořínky a těmi se 
živil. Někdy přicházeli k němu i okolní lidé s dary od jídla, prosíce, aby se za 
zemřelé modlil. Podle ústního podání v době nedostatku chodil poustevník 
s oslem po kraji a vyžebrával si potravu. 

Zdá se, že zde bylo poustevníků několik. Poslední z nich prý se nazýval 
Felix († 1784) a zbylo po něm stromořadí buků na Pustevnách. Poustevníky 
připomíná dosud několik polozesutých jam v okolí útulen. V jedné z nich 
byla při kopání nalezena stará rytina, zvon a obraz trojjediného Boha 
– hlava s třemi obličeji.

 STAVBY NA PUSTEVNÁCH
V polovině 18. století byla poblíž první dřevěné radhošťské kaple zřízena 
poustevna pro poustevníky, kteří zde pobývali a Pustevny po nich ne-
sou svůj název. Atraktivnosti Pusteven, v blízkosti hory Radhošť, si byli 
vědomi členové frenštátského spolku „Pohorská jednota Radhošť“ (PJR). 
Záměrem PJR bylo postavit zde útulny – noclehárny pro stále rostoucí 
počet turistů. Roku 1891 spolek vystavěl na Pustevnách první turistickou 
útulnu s šestnácti lůžky nazvanou Pústevně. O tři roky později následo-
vala kamenná útulna Šumná. S její stavbou se započalo roku 1893 – je to 
stejný rok, kdy byla na Stupních, v místech, kde snad kdysi pobýval 
poustevník, postavena rozhledna Cyrilka. Stavbu navrhl Alfréd Parma 
a provedl Giovanni Bertini s italskými dělníky. 

V létě roku 1897 bylo započato se stavbou třetí útulny „Maměnky“ 
a jídelny „Libušín“. Stavby provedl vsetínský stavitel Michal Urbánek 
podle návrhu, v té době u něj zaměstnaného slovenského architekta 
Dušana Jurkoviče, ovlivněného lidovou architekturou a dobovou secesí. 
Jeho útulny se vyznačují bohatou dřevořezbou a ornamentikou, dokon-
ce i okraje šindelové střešní krytiny se jeví jako krajka. Interiér jídelny 
je vyzdoben malbami, které provedl pražský akademický malíř Karel 
Štapfer, některé z nich podle akvarelových studií Mikoláše Alše (obrazy 
boha Radhoště a sv. Václava, Radegasta, pohanskou a křesťanskou bo-
hoslužbu, čtyři „děti lesů“ – Jánošík, Ondráš, Juráš a portáš Stavinoha). 
Architektonické prvky exteriérů použil Jurkovič z lidových staveb řady 
valašských i kysuckých vesnic.

Nové objekty, částečně zpřístupněné již při svěcení kaple na Radhošti, 
byly slavnostně otevřeny 6. 8. 1899 a spolu s nimi i zvonice, kuželna 
a letní tělocvična. 
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s motivy z valašských a slovenských pověstí vytvořené podle akvare-
lových studií malíře Mikoláše Alše. Kolem stolů v jídelně je rozmístěno 
přesně sto vyřezávaných židlí. K unikátním patří tři secesní lustry, nově 
vyrobené podle nikdy nerealizovaného návrhu Dušana Jurkoviče. Rekon-
strukce objektů probíhala v opačném pořadí oproti jejich původní výsta-
vě. Libušín byl veřejnosti zpřístupněn roku 1999, Maměnka roku 2003.

MAMĚNKA
Maměnka byla dokončena po ročním úsilí v roce 1898. Do vstupního pro-
storu D. Jurkovič umístil vyřezanou zelenou kartuš s červeným nápisem 
na žlutém pozadí: „Maměnka, zrozená z lásky k vlasti a z duše lidu, kéž 
útulkem jest a potěchou všem lidem dobré vůle. Hospodine, pomyluj ny.“ 
Opravená Maměnka slouží od roku 2003 jako ubytovací zařízení hotelo-
vého typu.

LIBUŠÍN
Jídelna Libušín postavená v roce 1899, byla pojmenována k poctě české 
kněžny Libuše. Kvůli omezeným pozemkovým možnostem Pohorské jed-
noty Radhošť musel architekt jídelnu umístit mezi Pustevňu a Maměnku. 
Jídelna Libušín demonstruje vkusné propojení lidových a secesních prvků 
a ve spojení s Maměnkou vytváří elegantní architektonický celek, jehož 
poutavost je zvýrazněna krásou horského prostředí, kam je umístěna.

Práce s postavením chat byla velmi obtížná, protože v té době nevedla 
na Pustevny žádná cesta, stavební materiál museli dělníci dopravovat po 
úzkých, příkrých a křivolakých pěšinách na zádech. Až vybudování  tzv. 
Knížecí cesty v roce 1911 horský hřeben zpřístupnilo a umožnilo postavit   
roku 1926 třetí útulnu, dnes hotel Tanečnice. Zřízení sedačkové lanovky 
(1940) z Ráztoky na Pustevny odstranilo pro pěší turisty namáhavý vý-
stup z frenštátské strany hor.

V minulosti dřevěným domům na Pustevnách dvakrát hrozil zánik. 
Poprvé krátce po druhé světové válce, kdy jeho tehdejší vlastník, turis-
tický spolek Pohorská jednota Radhošť, zvažoval, zda má ještě význam 
začít s opravou zchátralých objektů. Ke zbourání staveb nedošlo jen díky 
zásahu samotného architekta Dušana Jurkoviče, který tehdy ve věku 
79 let podnikl cestu na Valašsko. Podruhé, když počátkem devadesátých 
let zůstaly Libušín a Maměnka opuštěné.

Obrat k lepšímu nastal poté, co komplex staveb dostalo do správy 
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a roku 1997 
započalo s jeho obnovou. Nad dveře i okna se vrátily fresky a sgrafita 



Pohanský bůh Radegast – Bůh slunce, hojnosti a úrody měl od pradáv-
na sídlo na posvátné hoře Radhošť. Podoba Radegasta nepůsobí zrovna 
mile. Jen při pohledu na jeho sochu k němu pocítíte respekt a uznání. 
Už i naši předkové k němu měli úctu a zdaleka za ním přicházeli, aby mu 
přinesli dary – dobytek, část úrody, nebo ulovenou zvěř. 

 O Radegastovi
...Před mnoha lety žil na Radhošti moravský kníže Radoch. Měl dva syny 
– Radocha a Bluda. Vládl nejen rozsáhlému kraji v okolí této hory, ale jeho 
panství sahalo až na sever k řece Olši a na východ až k Váhu. Na počest 
boha Radegasta nechal kníže postavit na úbočí hory uprostřed bukového 
a dubového háje chrám. Nedaleko něj vyčnívalo ze země dvanáct měsíčních 
kamenů. Jeden veliký kámen stával navíc v jejich středu. Měl podobu kula-
tého stolu a každoročně se u něj scházelo dvanáct nejmoudřejších starců. 
Ti rokovali o lidských osudech, štěstí i neštěstí. Radegast jim tajně naslou-
chal, protože si vážil jejich moudrosti...

Koncem jara pak na Radhošti staří Slované slavili letní slunovrat. O no-
cích se rozzářily vatry, lidé tančili a zpívali. Pohanské zvyky přetrvávaly 
i do dob křesťanských.

...U jednoho z ohňů spatřil Radoch neznámou dívku, která ho zaujala a s níž 
protančil noc. Teprve ráno zjistil, že onou dívkou je Kněhyně a protože se mu 
velmi líbila, odvezl ji na svůj hrad a rozhodl se, že se s ní ožení. Vše viděl 
Radegast, kterého přepadl vztek i lítost dohromady, protože sám Kněhyni 
miloval a vyslal Bluda, aby Kněhyni - služebnici chrámu přivedl zpět. Ten 
však nepochodil, Radoch se Radegastovi vysmál.

Kněhyně byla rok od roku krásnější a také každý rok porodila knížeti dítě. 
Pět dcer a tři syny. Kníže Radoch byl na svou ženu pyšný, všude se chlubil její 
krásou i vyprávěním o tom, jak ji ukradl bohu Radegastovi. 

Jednou se pak Radoch rozhodl, že na novou výpravu vezme své syny s se-
bou. Kněhyně propadla velikému žalu, tušila, že se stane něco strašného. 
Kníže posílal domů jen dobré zprávy o vyhraných bitvách. Konečně přišel 
čas návratu. Radoch se vrátil domů, však bez svých synů. „Milovaná Kněhy-
ně! Naši synové padli na poli věčné slávy! Můžeš být na ně pyšná! Bojovali 
udatně do posledního dechu!“

Od té doby se Kněhyně velmi změnila. S nikým nemluvila, upnula se v myš-
lenkách ke svým mrtvým synům a cestě za nimi do záhrobí. Bloudila po 
horách a všude své syny hledala. Jednou se před ní náhle objevil Radegast. 
Nemohl již déle snést její smutek a oslovil ji: „Zdravím tě, paní Kněhyně! 
Pamatuješ si ještě na Radegasta?“

„Denně se k němu modlím“ odpověděla. 

Radegast jí políbil ruku a řekl, že je mu nesmírně líto toho, co se přihodilo 
a ptal se, co pro ni může udělat. Kněhyně pravila, že jestli ji opravdu miluje, 
ať uchrání ji i její dcery od dalšího lidského strádání a promění je v hor-
ské potoky, které budou o Radegastovi zpívat, dokud se neztratí v řekách 
a moři.
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Její slova ho dojala natolik, že ji uchopil do náručí a líbal tak dlouho, až se 
proměnila v horský pramen a vyklouzla mu z rukou. 

Tak splatil bůh Radegast částečně svůj starý dluh a vrátil alespoň tím-
to způsobem Kněhyni její ztracené mládí. Nezapomněl ani na její dcery. 
Také je proměnil v horské prameny a říčky, které stékaly z Radhoště dolů 
do kraje. Lubinu, Lomnou, Bystrou, Čeladenku, Ostravici a Kněhyni tam 
najdete dodnes. I vy můžete poslouchat, jak nádherně zpívají.

Lidé dodnes věří, že bůh Radegast na této hoře sídlí a pro lásku ke krásné 
Kněhyni odsud nikdy neodejde... 

 SOCHA RADEGASTA
Originál sochy pohanského boha Slovanů RADEGASTA – boha slunce, 
hojnosti a úrody je realizován v umělém kameni. Socha je vysoká 3,20 m, 
váží 1,4 tuny a stala se neodmyslitelnou součástí radhošťského masívu. 
Autorem sochy je akademický sochař Albín Polášek, frenštátský rodák, 
profesor Akademie krásného umění v Chicagu. 

Na svém díle začal Albín Polášek pracovat již v roce 1924 a je známo, 
že již v Americe vzniklo několik variant tohoto díla. V roce 1930 si autor 
v Praze pronajal Novákův ateliér a vznikla konečná podoba Radegasta. 
Tělo mužské, tvář má podobu lví, hlavu zdobí přilbice v podobě býčí hlavy 
s rohy, v pravé ruce drží roh hojnosti a v levé sekeru.

 Podle třetinového modelu byly za osobní účasti autora odlity ve slévárně 
firmy Maška dvě sochy z umělého kamene se železnou vložkou. Druhý
odlitek, původně určen pro autorovu zahradu, po čase končí v pražské 
zoologické zahradě.

 Původní socha Radegasta byla odhalena a slavnostně předána 5. červen-
ce 1931 v rámci Slovanské pouti, kterou uspořádala Matice Radhošťská 
a Pohorská jednota Radhošť pod záštitou československé vlády. Vytvoře-
ní sochy hradili čeští rodáci v Americe, kteří ji pak darovali své vlasti.

Za dlouhá desetiletí však přestal umělý kámen odolávat drsným povětr-
nostním vlivům, proto bylo nutno sochu demontovat a restaurovat. To-
hoto úkolu se v roce 1980 ujal olomoucký sochař Karel Hořínek se synem, 
který trhliny vyspravil a vnitřek vylil betonem a vyztužil. Na své původní 
místo byla vrácena 11. června 1982. 

Někdy po druhé svět. válce ze sochy Radegasta zmizela kachna umístěná 
na rohu hojnosti. Sochaři se prázdný roh nelíbil, snažil se získat o soše 
potřebné informace, avšak i druhý odlitek sochy umístěný v pražské 
ZOO měl roh hojnosti také prázdný. Nový model kachny mohl sochař 
Karel Hořínek vytvořit až později díky fotografiím místního fotografa
Jiřího Hory. 

Vlivem povětrnostních podmínek však provedená oprava nemohla sochu 
zachránit natrvalo. Proto bylo pracovníky památkového ústavu rozhod-
nuto o vytvoření repliky sochy z přírodního materiálu – žuly. Tento úkol 
byl svěřen Kamenickému a restaurátorskému sdružení z Leskovce, panu 
Janu Sobkovi a Miroslavu Zubíčkovi, pod vedením akademického sochaře 
Miroslava Machaly.

Originál sochy Radegasta byl z Radhoště odvezen v květnu 1996. V témže 
roce se Nošovický pivovar, který má Radegasta v logu, zavázal uhradit 
finanční náklady spojené s vytvořením kopie. Během několika měsíců
vytesali kameníci ze 16,5 tuny vážícího žulového kvádru kopii sochy, 
která od 4. července 1998 opět kraluje na původním místě, na hřebeni 
Radhoště.

Po složitých jednáních byl z rozhodnutí Ministerstva kultury 3. listopa-
du 1998 zrestaurovaný originál sochy umístěn na frenštátské radnici 
a 6. listopadu 1998 slavnostně odhalen.



Nejznámější hora radhošťských Beskyd je oblíbeným výletním místem. 
Nadmořská výška je 1129 m. Radhošť přitahoval a jitřil fantazii lidu 
od nepaměti. Valašští salašníci opředli Radhošť nejen pověstmi o čer-
nokněžnících a duších, ale také o podzemních tajemných chodbách 
plných pokladů. Přestože to zní jako pohádka, je i v dnešní době na ne-
dalekých Pustevnách téměř nepřístupná soustava tzv. pseudokrasových 
puklin. V minulosti vedly do podzemí tři vchody. Je pravděpodobné, 
že v průběhu 18. století se dalo projít z Pusteven na Radhošť v podzemí. 
Vztahuje se k tomu jedna z pověstí o Sirotku v Radhošti.

Přestože mnohé z pověstí o Radhošti působí z dnešního pohledu naiv-
ně, neměly by zůstat zapomenuty. Výstižně to v jedné své úvaze vyjá-
dřil B. M. Kulda. „Jsou-li to všechno jen domněnky, myslím, že nejlépe 
je přidržeti se pověstí místních již z místního patriotismu. Kdybychom 
oloupili na Moravě Radhošť, Kněhyni, Lysou horu, Hostýn, v Čechách Bla-
ník a Říp o jejich pověsti, pak hleděli bychom na ně chladně, jak hledíme 
kupříkladu na hory v Alpách, kde se obdivujeme jen jejich tvaru a výšce, 
ale necítíme při tom vnitřního tepla. Ale my, Valaši, máme náš Radhošť 
v úctě a lásce i pro pověsti a báje, kterými je opředen.“

V dnešní době se v létě 5. července pravidelně koná pouť na Radhošti, 
které se vždy účastní několik tisíc poutníků. 

 Sirotek v Radhošti
V Dolní Bečvě žili dva bratři – Mach a Jan. Oba ženatí s rodinami a skrom-
ným hospodářstvím. Mach měl dva syny, ale jeho manželka se krátce po 
porodu druhého dítěte rozstonala a zemřela. O rok později smrtelně one-
mocněl i Mach, a tak poprosil svého bratra, aby se stal poručníkem jeho 
dětí a postaral se o ně. 

Jan žil se svou ženou a čtyřmi dětmi. Ta však Machovy chlapce nechtěla při-
jmout. Nakonec ji Jan přesvědčil, že on jako strýc se musí o kluky postarat.

Čas ubíhal, děti vyrůstaly. Po devíti letech nastala zlá doba. Žena se na Jana 
často obořila kvůli Machovým chlapcům: „Tak už to nejde dál! Sami nemá-
me co do úst a ještě živíme cizí! Aspoň toho mladšího se musíme zbavit!“ 
Jan nakonec jejím nářkům podlehl a slíbil, že zavede Michala do hor a tam 
jej nechá.

Po několika dnech Jan přišel za malým synovcem se slovy: „Pojď vypravíme 
se spolu na Radhošť hledat poklady.“ Jedenáctiletý hošík měl svého strýce 
upřímně rád. Netušil nic zlého a s radostí se s ním vypravil do hor.

Cestou mu Jan vyprávěl o tom, co slyšel o tajemstvích a pokladech, které 
ukrývá Radhošť. Když přišli ke vchodům do podzemí, kterým se zde říká 
ďůry, rozsvítil strýc louč a společně sestoupili po chatrných žebřících do hlu-
bin jeskyní. Michal byl unavený dlouhou a náročnou cestou, a tak mu strýc 
dal do ruky nůž zahýbák a mošnu s jídlem se slovy: „Najez se, odpočiň si, 
já se zatím podívám ještě kousek dále a za chvíli se za tebou vrátím.“

Michal zůstal sedět ve tmě. Uběhla nekonečně dlouhá doba. Sám se moc 
bál a najednou mu začal našeptávat vnitřní hlas „Pro strýce jsi byl přítě-
ží, a proto tě tady nechal.“ Co si teď počne? Plakal a plakal, až vyčerpáním 
usnul. Když se probudil, začal hledat cestu zpět. Byl zoufalý, nevěděl, zda 
jde správným směrem.

Náhle mu však uklouzla noha a on padal a padal ze skaliska. Snažil se za-
chytit, ale v ruce mu zůstaly jen dva rampouchy - střechýle, které se ulomily. 
Potlučený seděl u skály a přemítal, co dál.

Nakonec Michal našel chatrné žebříky a vyšplhal se po nich nahoru. Koneč-
ně byl venku z podzemí.

Vydal se hledat nový domov.

Bloudil krajem od vsi ke vsi, ale nikde ho nechtěli přijmout. Až přišel na 
starý hrad. Když vytahoval z mošny svůj nůž, aby si mohl ukrajovat chléb, 
který dostal, vypadly mu střechýly, které se ulomily ve skále v Radhošti. 
Služebník se s údivem zeptal, co to má a nakonec je s chlapcovým svolením 
šel ukázat hradnímu pánovi. Ukázalo se, že byly z ryzího zlata.

Starší pán byl svobodný, bezdětný a hocha se mu zželelo. Nechal jej na hra-
dě, prodal jeho střechýle a peníze uložil na úrok, aby chlapec měl nějakou 
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jistotu do dalších let. Pojal Michala za vlastního a nechal vycvičit v potřeb-
ných vědomostech i rytířských dovednostech.

Michal prožil na hradu sedmnáct šťastných let. Po pěstounově smrti se stal 
velmi zámožným člověkem a svým vlastním pánem.

Uplynuly dva roky. Tu spatřil starého zbědovaného muže, jak žebrá. Vzpo-
mněl si na svou dřívější chudobu a nechal muže přivést do hradu. Když 
vstoupil, Michal hned poznal svého strýce, ten jej však nepoznal.

Michal jej usadil a poslal služebníka pro jídlo a starý nůž zavírák, který si 
schovával. Vybídl starce, aby mu vyprávěl o svém životě. Mezitím donesli 
jídlo a Michal podal strýci chléb a zahýbák. Strýc vzal nůž do ruky a náhle 
úplně zblednul, rozklepal se a zoufale zavolal: „Kde se tady vzal ten zahý-
bák?“ „Pročpak? Nůž jako nůž!“ „Ale to ne pane, tento nůž má na rukojeti 
značku, kterou jsem sám vypálil“, odpověděl. Michal chvíli váhal a pak se 
zeptal: „Strýci Jane, vy už neznáte sirotka Michala?“ Nyní poznal v pánovi 
svého synovce. Studem a strachem padl před ním na kolena a chtěl jej od-
prosit. Michal jej však zvedl, objal a pravil: „Nebojte strýčku, já jsem vám již 
dávno odpustil.“

Jan byl moc rád, že chlapec v Radhošti nezahynul a že se mu vede dobře.

Michal nechal strýce dožít na hradu a s jeho pomocí se mu podařilo najít 
i bratra Jana, který před lety odešel od strýce do služby.

 KAPLE NA RADHOŠTI 
V jubilejním roce úmrtí sv. Metoděje roku 1885 navrhl člen frenštátské Ob-
čanské besedy Hynek Fialka postavit Cyrilometodějskou kapli na vrcholu 
Radhoště. Tento nápad se ujal a začalo se s jeho zdlouhavou realizací. Při 
příležitosti Metodějova milénia Papež Lev XIII. v Římě vysvětil moravským 
poutníkům pod vedením pozdějšího olomouckého arcibiskupa Antonína 
Cyrila Stojana obraz Jana Sarkandera, určený pro budoucí radhošťskou 
kapli. Náklady se tehdy odhadovaly na cca 10 000 zl. Předsedou výboru pro 
výstavbu kaple byl tehdy ustanoven Alois Fialka. Na podporu stavby byla 
uspořádána sbírka, která vynesla cca 3500 zl. V roce 1895 se předsedou vý-
boru stal továrník Emil Kostelník, který toho roku zakoupil na národopisné 
výstavě v Praze originál obrazu „Valašská Madona“ od Adolfa Liebschera, 
s nímž uskutečnil rozsáhlou cestu po Čechách a Moravě a shromáždil tak 
další část předpokládaných nákladů ve výši cca 7500 zl. Olomoucký arcibis-
kup Theodor Kohn daroval pro kapli část pozemků v katastru Trojanovic.

Rovněž hrabě rožnovského panství Rudolf Kinský věnoval část svých 
pozemků v katastru Dolní Bečvy. Plánovaná kaple měla z toho důvodu 
stát jednou polovinou na straně rožnovské a druhou polovinou na straně 
frenštátské.

5. července 1896 byl vysvěcen základní kámen radhošťské kaple. Dokon-
čenou kapli vysvětil 11. září 1898 olomoucký arcibiskup Theodor Kohn. 
Architekt Skibinský navrhl stavbu kaple ve stylu byzantských staveb, aby 
tak symbolizoval byzantský původ obou světců. Kaple byla ozdobena 
mramorovým cyrilometodějským oltářem sochaře Neumanna z Kromě-
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 SOUSOŠÍ CYRILA A METODĚJE
Sousoší Cyrila a Metoděje je dílem akademického sochaře Albína Poláš-
ka (*14. 2. 1879; †19. 5. 1965; narodil se ve Frenštátě p. R. a zemřel ve 
Winter Parku /USA/ ). Toto sousoší je pravým opakem sochy pohanského 
boha Radegasta. Poutníky vítají s otevřenou náručí.

Žilnaté ruce ukazují, že oba věrozvěstové jsou muži práce. Pohanský bů-
žek ležící u jejich nohou je obrazem poraženého pohanství. V rozevřené 
knize, kterou drží sv. Cyril (= velebný), čteme hlaholským písmem počá-
tek evangelia sv. Jana „Na počátku bylo Slovo“. Sv. Metoděj ukazuje na 
písmo a pozdvihuje mezi glorioly trojramenný byzantský kříž. Obě posta-
vy, s obnaženými hlavami a v sandálech, jsou přesně rozlišeny. Sv. Cyril 
nezapře filosofa, soustředěně hledícího ve svém mnišském hábitu. Jeho
tvář budí mladší dojem než sv. Metoděje, již holohlavého, jenž se dožil 
vyššího věku. Metodějovy rysy jeví stopy bolestí a strastí, kterých zůstal 
Cyril svou předčasnou smrtí (ve 42 letech) ušetřen. Také Metodějova 
arcibiskupská hodnost je vyznačena bohatším rouchem. (Metoděj = 
pořádku milovný).

Duté sousoší, 2,60 m vysoké a vážící 800 kg, je ulito z bronzu, čímž je 
oproti kameni vyjádřena vyšší a pozdější kultura. Zdvíhá se na žulo-
vém podstavci vysokém 1,60 cm, za kaplí na místě, kde stával kamenný 
kříž *); Obráceno k východu pohlíží na Radegasta na protější vyvýšenině 
a vítá zároveň příchozí. Diváka uchvacuje klidem a mohutností.

„Umělci podařilo se ideál svých mladých let vtělit v přísné formy hmo-
ty. Poutník, jenž stane na temeni posvátného Radhoště, s úctou bude 
pohlížeti na tyto pomníky heroismu předků, bude se hluboce před nimi 
zamýšleti a vzpomene s vděčností i jejich tvůrce, jenž jako státní občan 
americký tak krásně a jedinečně svým vzácným darem dokumentoval 
svou lásku k rodné zemi.“

Bronzové sousoší sv. Cyrila a Metoděje věnoval Albín Polášek Matici 
Radhošťské roku 1930. „Já Albín Polášek rodák frenštátský daruji 
spolku Matici Radhošťské mnou zhotovené sousoší Sv. Cyrila a Me-
toděje jen pro horu Radhošť, na věčnou paměť všem potomkům. 
V pádě kdyby z jakýchkoliv důvodů Matice Radhošťská se rozešla, 
přeji si by město Frenštát p. R. vzal si pod ochranou toto bronzové 
sousoší. Dne 16. 4. 1931.“ 

říže a v roce 1904 v ní byl postaven pravý boční oltář pro obraz Liebsche-
rovy Valašské Madony. Originál obrazu je v současnosti nahrazen kopií 
malíře Otakara Pavlovského. V protilehlém oltáři byl zavěšen obraz Piety 
( zobrazení truchlící Panny Marie s tělem pána Ježíše Krista na klíně po 
snětí z kříže ). Mozaiky v osmi oknech zobrazují výjevy ze života Cyrila 
a Metoděje, dále sv. Hedviku, sv. Ludmilu, sv. Václava a sv. Jana Nepo-
muckého. 

Touhu po sjednocení křesťanů západního a východního obřadu symbo-
lizuje nápis nad vchodem do kaple „Milujte se, Slované, a sjednoťte se 
ve víře, kterou zde hlásali svatí Cyril a Metoděj“. V srpnu 1906 přijel na 
Radhošť nástupce arcibiskupa Kohna, František Bauer, jenž se později 
podílel na zřízení silnice z Frenštátu na Pustevny. V roce 1911 mu za to 
byla odhalena pamětní deska takzvané „Knížecí cesty“.

K rozsáhlé rekonstrukci kaple, kterou si vyžádala nedostatečná údržba 
za první světové války, došlo v letech 1924 – 1926. Stavební úpravy 
řídil rožnovský stavitel František Bayer a podíleli se na nich tesaři pod 
vedením mistra Michala Fabiána ze Zubří. Kapli omítli, obložili šindelem 
a potom přistavěli zvonici v řecko-uniatském stylu.

Další obnovu zažila kaple v roce 2000, kdy byla zrekonstruována celá 
zvonice. V témže roce 10. září vysvětil obnovenou zvonici biskup 
Msgre. František Václav Lobkowic. Vše řídil spolek Matice radhošťská, 
která se o kapli stará od jejího vysvěcení v roce 1898. V dalších letech 
byla opravena kopule, proběhla kompletní výměna krovu a byla polo-
žena měděná krytina střechy. Pozlacena byla menší kopule kaple. V roce 
2004 nechala Matice Radhošťská zhotovit nový obětní stůl z carrarské-
ho mramoru, který vysvětil 14. srpna biskup Msgre. František Václav 
Lobkowicz. Roku 2005 byly odhaleny pamětní desky T. G. Masarykovi, 
jenž roku 1928 Radhošť navštívil a krajanům z Texasu, kteří v letech 1890 
– 1895 přispěli na stavbu kaple.

*) Na místě, kde dnes stojí sousoší věrozvěstů stál v minulosti kříž – od roku 1735 
nejdříve dřevěný a od 26. července 1805 vysoký kamenný. Ten ale nevydržel a byl 
jednou ze silných větrných bouří povalen. Z toho důvodu byl zmenšen podstavec 
a kříž znovu postaven. Kříž naleznete na levé straně od vstupu do kaple.
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V témže roce daroval turistickému spolku Pohorská jednota Radhošť so-
chu Radegasta. Obě díla byla přivezena z Prahy 11. 9. 1930 a následující 
den je nákladní automobil s pomocí pěti koňských spřežení dopravil na 
Radhošť. Sousoší bylo slavnostně odhaleno 5. 7. 1931 za přítomnosti 
A. Poláška. Posvětil je biskup Jan Stavěl z Olomouce.

 ŽIVOT ALBÍNA POLÁŠKA
Jeho život připomíná na první pohled pohádkové vyprávění o chudém 
chlapci z hor, který v Americe ke štěstí přišel. Narodil se 14. února 1879 
ve Frenštátě p. R. jako sedmý syn tkalcovského faktora a hostinského 
Josefa Poláška a jeho ženy Petronily. Touha poznat svět ho zavedla (poté, 
co se ve Vídni vyučil řezbářství) až do Spojených států, kam jako 22-le-
tý emigroval v roce 1901. Avšak ani v Americe tehdy situace pro Albína 
Poláška nebyla jednoduchá, při pobytu mu pomáhal jeho bratr Emil. Pra-
coval v továrně na oltáře a šetřil na svůj životní sen – studium sochařství. 

Později se mu opravdu podařilo dostat na studia na uměleckou akade-
mii v Pensylvánii. Studium úspěšně absolvoval a získal cenu za nejlepší 
plastiku. Poté se vydal na tříletou studijní cestu do Evropy a po návratu 
byl jmenován profesorem umělecké školy v Chicagu. Pouhé štěstí by 
mu ovšem málo pomohlo, nebýt jeho mimořádného talentu, veliké píle 
a pracovitosti. Vždyť už jen množství jeho soch, roztroušených po celých 
Spojených státech, je udivující a svědčí o výjimečném zjevu (slavný je 
jeho pomník „Duch hudby“ umístěný v Chicagu). Polášek nezapomínal 
na vlast a řadu děl věnoval rodnému městu – dílo „Zápas dobra se zlem“, 
sochy „Aspirace“ a „Pan“, plastiku „Věčný okamžik“, sousoší „Cyril a Meto-
děj“ a socha „Radegast“.

Zhmotnění dávného slovanského boha Radegasta je pouze torzem 
smělého autorova projektu. Albín Polášek zamýšlel umístit v rodném 
kraji jakýsi Háj slovanských bohů, dokonce vytvořil modely Svantovíta, 
Peruna, Triglava, Lady, Živeny a Vesny. Žel, k realizaci tohoto záměru již 
nedošlo, roku 1965 sochař, nositel mnoha světových cen a poct, ve věku 
86 let na Floridě umírá. Jeho touha po světě se mu splnila, jeho přání 
dožít poslední léta života v rodném kraji se už neuskutečnilo.

Jeho dramatický a pracovitý život jako by byl ve zkratce zachycen v soše 
Strůjce svého osudu, jejíž jeden bronzový odlitek byl umístěn ve 
Frenštátě v předvečer druhé světové války v srpnu 1938: je to socha muže, 
který se osvobozuje palicí a dlátem ze skály. Albín Polášek ji vytvořil v ro-
ce 1907, kdy se ve Filadelfii při své vznětlivé povaze nepohodl ve škole,
toulal se po lesích hledaje inspiraci 
a vrátil se s hotovým dílem, jehož 
autobiografické rysy vystihl
prezident umělecké akademie ve 
Filadelfii jedinou větou:„Jenom bych
rád věděl, jak sis vytesal vlastní záda!“ 
Socha se nazývá „Tesej sebe sama“ 
(nebo také „Sám se teše“ či „Strůjce 
svého osudu“). Sám tvůrce sochy 
při své návštěvě ve Frenštátě 
roku 1932 nakreslil její 
skicu do památníku svému 
průvodci a příteli Františku 
Horečkovi a pod ni připsal: 
“Každý z nás je sochařem, 
však musí svou vlastní 
silou otesat ten tvrdý 
kámen, aby mohl 
viděti světlo, 
kterého povede 
ke kráse života.“
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Při pohledu z Pusteven na východ láká ke zdolání mohutný, lesem za-
rostlý vrchol s názvem Čertův mlýn (1206 m). Pověst říká, že vrch má 
jméno podle mlýna, který zde postavil čert v dlouhém žlabu. Tato přírod-
ní zajímavost je však ukázkou odsedání bloků tzv. godulského pískovce. 
Přes vrcholy Čertův mlýn a Kněhyně se na 195 ha rozkládá plošně nejroz-
sáhlejší beskydská Národní přírodní rezervace Kněhyně – Čertův mlýn. 
Rezervaci tvoří pralesovité porosty smrku s podílem jeřábu a pseudokra-
sové jevy. Přístup je možný pouze po značených turistických cestách.

 O Čertově mlýně
Před dávnými časy bydlila pod starou hutí selka s jedinou dcerou. Tato byla 
již při letech, a proto chasa málo si jí všímala, takže jednou mrzutě pronesla 
„Kdyby sám čert přišel, hned bych ho chtěla“. Brzy poté přišel na přástky 
v té chalupě myslivecký mládenec, který hned kolem domácí dcery se měl, 
matka však řekla, že myslivci nemají žádného domova. Zdráhala se dáti mu 
dceru za ženu, ale když vychloubal se bohatstvím svým, dceru mu konečně 
slíbila. Stanovila si jedinou podmínku, aby do osmačtyřiceti hodin tam na 
vrchu vystavěl mlýn, aby se v něm hned mohlo mlít. Při tom zůstalo.

ČERTŮV MLÝN
Druhého dne k nim přišel starý strýček, který sotva uslyšel, co se stalo, 
zachmuřil svou tvář a hned se pokřižoval. Jen se otázal – „nepodívali jste 
se mu na nohy, neměl snad koňské kopyto?“. A vypravoval, jak od rána 
již po Bečvách starý žebrák jakýsi chodí a všechny kohouty skupuje. I radil 
jim, aby si jednoho kohouta dobře uschovali. A tak se stalo, že když žeb-
rák ten skutečně i k nim přišel, řekli, že nedávno kohouta zabili. Žebrák se 
zaškaredil a odešel pryč. Čas docházel, myslivec stavěl mlýn a dílo se mu 
dobře dařilo. 

Když pak nastala druhá noc a mlýn již byl téměř hotov, zakokrhal brzy 
po půlnoci kohout, kterého selka na střechu stavení vysadila. Tu čert, 
který právě nesl velikou skálu na zádech řetězy opásanou, upadl s ka-
menem a moc jeho byla zlomena. Skála ta pak do dneška leží pod horou 
a jsou v ní čertova záda a čertovy řetězy vytlačeny. Na hoře pak, kde mlýn 
již téměř dostavěn byl a i strouhy byly vykopány, byla u mlýna chalupa, 
ve které pak strašilo, takže tam nikdo nechtěl nocovat. Až jeden odvážný 
vysloužilý voják tam přenocoval, čerta hromničkou zkrotil a od něho si vy-
nutil slib, že tento kraj pro příště již nechá na pokoji.

TURISTICKÉ 
INFORMAČNÍ CENTRUM
VÁS INFORMUJE O:

• kulturních, sportovních a společenských akcích 
ve Frenštátě p. R. a okolí

• historických a kulturních památkách
• službách a firmách na území města
• dopravních spojích
• komplexních službách cestovního ruchu v Beskydech

 
VÁM NAVRHNE:

• program Vašeho pobytu ve Frenštátě p. R. a Beskydech
• cykloturistické, turistické i motoristické trasy

 
VÁM ZABEZPEČÍ A REZERVUJE:

• ubytování ve Frenštátě p. R., v Beskydech, v ČR
• vstupenky na kulturní, společenské a sportovní akce
• průvodcovské služby
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 po modré tur. značce
 Pustevny – Čertův mlýn – pouze pěšky po červené tur. značce

AUTEM  
 Frenštát p. R. – Trojanovice, rest. Ráztoka (parkoviště)
 z Ráztoky – na Pustevny sedačkovou lanovkou
  – nebo pěšky: po modré tur. značce 
 Frenštát p. R. – Rožnov p. R. – Prostřední Bečva – Pustevny
 Pustevny – Radegast – Radhošť – pouze pěšky
 po modré tur. značce
 Pustevny – Čertův mlýn – pouze pěšky po červené tur. značce

NA KOLE

 Frenštát p. R. – Trojanovice, rest. Ráztoka – cyklotrasa č. 6194
 Trojanovice, rest. Ráztoka – Pustevny – cyklotrasa č. 6016
 (další možností je lanová dráha)
 Pustevny – Radegast – Radhošť – po hřebeni
 (není značená cyklotrasa)

PĚŠKY

 Frenštát p. R. – Trojanovice, rest. Ráztoka – červená tur. značka 
 Trojanovice, rest. Ráztoka – Pustevny – Radegast – Radhošť
 – modrá tur. značka 
 Trojanovice, rest. Ráztoka – Radhošť – zelená tur. značka
 Pustevny – Čertův mlýn – po červené tur. značce



Tip na výlet

      FRENŠTÁT 
   POD RADHOŠTĚM

Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje
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Připravilo:
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

tel./fax: +420 556 836 916
e-mail: ic@mufrenstat.cz

Po – Pá  8.30 –17.00, So  8.30 – 11.30
www.frenstat.info

www.frenstatinfo.cz


