NAUČNÁ STEZKA
VELKÝ JAVORNÍK
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Frenštát pod Radhoštěm – Jandovo stromořadí
Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm
Státní lesy na Frenštátsku

Naučná stezka Velký Javorník provází zelenou turistickou značku ve směru z Frenštátu
na vrchol. Má jen 3 zastavení o délce cca 4km s převýšením cca 380m, přičemž první
panel se nachází u pomníku v Jandově stromořadí poblíž centra města. Žel mapka stezky
neodpovídá realitě, neříká bezmála nic o historicko-kulturních památkách a vrcholové
zastavení supluje panel NS Veřovické vrchy.

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
- JANDOVO STROMOŘADÍ
Město Frenštát p.R. leží v malebné kotlině Moravskoslezských Beskyd pod památnou
horou Radhošť. Pro nedostatek dokladů nelze zjistit datum jeho založení, osídlení kotliny
spadá do období velké kolonizace ve 13. a 14.stol., přesněji do let 1293-1316. Nejpozději
kolem poloviny 14.stol. se Frenštát stává důležitým správním střediskem. Hospodářský
vzestup zastavila až třicetiletá válka a valašská povstání, ale od poloviny 17.stol. význam
Frenštátu znovu vzrůstá a r. 1781 mu byl přiznán titul města.
Působila zde řada spolků, největší význam měla Pohorská jednota Radhošť (založena
1884, 1950 zanikla, 1990 obnovena), jež položila základy organizované české turistiky.
Vyznačila turistické trasy a upravila okolí Frenštátu, především Horečky a Pustevny.
K nejvýznamnějším památkám města patří farní kostel sv. Martina na základech ze
14.stol. a kostel sv. Jana Křtitele z let 1634-1640. Na náměstí stojí sloup Panny Marie,
barokní sochy sv. Jana z Nepomuku a sv. Floriána a také novorenesanční radnice z roku
1891. Nejslavnějším frenštátským rodákem je Čechoameričan Albín Polášek (1879-1965),
autor známých soch Cyrila s Metodějem a Radegasta na Radhošti. Svému městu věnoval
také plastiky Pravěký zápas (před školou) a Strůjce svého osudu (v parčíku v Horní ulici).
Stromořadí, v němž stojíte, je pojmenováno po dalším rodákovi Dr. Josefu Jandovi (18111876). Ten byl prvním kronikářem města, v roce 1865 založil Pamětní knihu města
Frenštátu. Dále v letech 1847-1848 nechal zřídit tzv. Dolní špitál a roku 1858 byl jeho
přičiněním vybudován nový hřbitov u cesty do Rožnova. Jako předseda Střeleckého
spolku se zasloužil o postavení budovy Střelnice a podél cesty k ní nechal vysadit právě
toto stromořadí. Za naučnou tabulí stojí pomník Dr. Josefa Jandy od významného
frenštátského sochaře Jana Knebla.

LESNÍ SPRÁVA
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Vážení návštěvníci, nyní budete procházet lesy, v nichž hospodaří Lesní správa Frenštát
pod Radhoštěm. Ta je organizační jednotkou státního podniku Lesy České republiky se
sídlem v Hradci Králové. Lesní správa Frenštát p.R. spravuje státní lesy o celkové výměře
přibližně 13 000ha na části území Moravskoslezského a Olomouckého kraje (okresy
Frýdek-Místek, Nový Jičín a Přerov). Správa poskytuje také odborný a poradenský servis
drobným vlastníkům lesa. Ti jsou povinni mít na svém majetku tzv. odborného lesního
hospodáře, se kterým mohou konzultovat veškeré otázky týkající se hospodaření v lesích.
Tuto službu zajišťuje LS Frenštát pro vlastníky lesů v okresech Nový Jičín a Přerov.

Na území LS Frenštát p.R. Zasahuje také část CHKO Beskydy (4 346ha) a CHKO Poodří
(239ha). Dále zde najdete více než 20 zvláště chráněných maloplošných území. Za
zmínku stojí např. Národní přírodní rezervace Hůrka či Národní přírodní památka
Zbrašovské aragonitové jeskyně u Teplic nad Bečvou. Pod nedalekým vrcholem Velkého
Javorníku se nachází Přírodní památka Velký kámen. Nejvyšším bodem spravovaného
území je vrchol Kněhyně (1 257 m.n.m.) v Radhošťském hřebenu, nejníže leží soutok
Odry a Lubiny (225 m.n.m.) a údolní niva Bečvy u Oseka nad Bečvou (223 m.n.m.).
Mezi prvními zastaveními proběhlo nějaké stoupání z města kolem Mařenčiny studánky
pod Horečkami, kolem lurdské kaple u Koliby a pokácené památné lípy. Následuje sedlo
s loukou a ostrý výstup serpentýnami na vrchol Velkého Javorníku. Poslední panel stojí
asi v půlce tohoto stoupání.

STÁTNÍ LESY NA FRENŠTÁTSKU
Lesní správa Frenštát p.R. pečuje zejména o rozlehlý komplex lesů v Moravskoslezských
Beskydech a dále pak o menší komplexy v Nízkém Jeseníku, Kelečské pahorkatině a
Podbeskydské pahorkatině. Mimo tyto větší plochy obhospodařuje také řadu drobných
lesů rozptýlených v kulturní krajině Moravské brány.
Na území, které je v péči LS Frenštát p.R., najdete velmi pestré biotopy – od jehličnatých
horských lesů přes sníšené lesy pahorkatin až po listnaté lesy lužních stanovišť. Hlavní
dřevinou je smrk (53%) a z listnáčů buk (20%), z ostatních stromů jsou nejpočetněji
zastoupeny jedle (2%), modřín (3%), dub (5%), lípa (5%) a jasan (3%). Zajímavým
ekotypem je tzv. paršovický modřín, nazvaný podle obce Paršovice, kde je centrum jeho
rozšíření v okolních lesích. Na Hranicku a Lipnicku se tento jehličnan rozšířil po roce
1740 zásluhou lipnického polesného Ondřeje Wohlfroma, který jej vysazoval na holinách
vzniklých vichřicí. Je velmi kvalitní a jeho dřevo se ponejvíce používá na výrobu dýh.
Průměrný roční etát těžby, tedy objem dřiví, který lesní správa vytěží, činí 95 000 m3.
Výchova mladých porostů představuje průměrně 400ha probírek a prořezávek ročně. Za
rok se přirozenou cestou (kontrolovaným náletem) obnoví v průměru 17ha lesa, umělou
výsadbou se obnovuje asi 80ha (50% nových porostů již dnes tvoří listnaté dřeviny,
zvyšuje se také podíl jedle, který v současné době dosáhl 5%).

NS Velký Javorník, Presi 2014

