
NAUČNÁ

STEZKA

6. Zastavení: Mařenčina studánka – místo, které 
rád navštěvoval frenštátský rodák básník Josef 
Kalus (1855-1934).

7. Zastavení: Památník Břetislava Bartoše – 
památník věnovaný českému malíři původem
z Frenštátu pod Radhoštěm.

8. Zastavení: U řeky Lubiny – seznámení
s historií prvního českého turistického spolku 
Pohorská jednota Radhošť z roku 1884, který vznikl
ve Frenštátě pod Radhoštěm.
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Naučná stezka Beskydské nebe vás provede 
lokalitou zvanou Horečky. Horečky se rozkládají na 
katastru Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic a 
patří do Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 

Stezka je dlouhá tři kilometry a trasa je středně 
náročná. Vede po asfaltových i lesních cestách. 
Bezbariérová je pouze částečně. Naučnou stezku si 
můžete projít i s pejsky, kteří musí mít na chodníku 
Život v korunách stromů náhubek. Během cesty 
překonáte převýšení 155 metrů a 428 schodů podél 
skokanského můstku a osm zastavení. 

Zastavení naučné stezky:
1. Zastavení: Areál Jiřího Rašky – 
areál, který byl vybudován v letech 
1968-1973 na počest úspěchu 
frenštátského rodáka Jiřího Rašky, olympijského 
vítěze ve skocích na lyžích z roku 1968 v Grenoblu.

4. Zastavení: Bosý chodníček – interaktivní 
zastavení v blízkosti zvoničky Strážkyně Beskyd, 
kde si můžete vyzkoušet chůzi na boso na kamení, 
kůře nebo borových šiškách.

5. Zastavení: U obrázku, Lurdská kaple – kapli 
nechala vybudovat v roce 1902 manželka továrníka 
Bumbaly z Frenštátu jako dík za navrácené zdraví.

2. Zastavení: Život v korunách stromů – 85 
metrů dlouhý bezbariérový chodník nad roklí 
potoka Vlčák. V nejvyšším místě budete stát až 16 
metrů nad zemí. Beskydské nebe.

PROVOZNÍ DOBA EXPOZICE 
ŽIVOT V KORUNÁCH STROMŮ

 1. 4. - 31. 5. 8:00-17:00 hod.
 1. 6. - 31. 8. 8:00-19:00 hod.
 1. 9. - 30. 9. 8:00-18:00 hod.
 1. 10. - 31. 10. 8:00-16:00 hod.
 1. 11. - 31. 3. expozice uzavřena

3. Zastavení: Beskydské nebe – je pojato 
jako zastřešení podia přírodního Amfiteátru na 
Horečkách, kde je zavěšeno sedm siluet letících 
dravců žijících v Beskydech.


