
POZVÁNKA

T.O. Svrčinovec  poriada v nedeľu 05.06. 2022 autobusový zájazd
do Moravsko – Sliezskych Beskýd na družobné stretnutie
s turistami s Frýdku, spojenú s výstupom na Veľký Smrk

Odchod : Čadca železničná stanica o 6:00
Svrčinovec  6:15 autobusová  zastávka oproti mliekarni

CENA:     cca  5 €

Program

Trasa č.1: Čeladná – Studenčany – lovecká chata Hubertka – Smrk -
Ostravice
NÁROČNOSŤ: Stredne náročná    15km (5:30hod.

Trasa č.2: Čeladná – hotel Dejmon – Restaurace Smrček -
Ostravice
NÁROČNOSŤ: Nenáročná         10km (3hod.)

Cieľ oboch trás bude v reštaurácii u Řeky kde bude možnosť
občerstvenia a posedenie so skupinou MELODY – BOYS

POZOR NEDÁ SA PLATIŤ KARTOU NUTNÁ HOTOVOSŤ
V ČESKÝCH KORUNÁCH.

Info: Stanislav Mrázik na tel. č.0910168425
stanomrazik @azet.sk



Setkání s KST Svrčinovec 2022 Termín: 5. 6. 2022

Os. vlak 3122: Frýdek Místek 7:00 → Čeladná 7:23
Bus č. 864343202: Čeladná 7:30 – Čeladná, Podolánky, Jednota 7:52

Odjezd od Prosperu (nyní hotel YURA) z Čeladné 7:45 autobusem KST Svrčinovec

Trasa č. 1. povede Martin Mrkos
Čeladná, Podolánky, Jednota – hotel Srdce Beskyd → PR Studenčany → lovecká chata Hubertka →
Smrk vrchol → Ostravice
15km 5:30 ↑660 ↓860

PR Studenčany: Rezervaci tvoří tři oddělené části přirozeného jedlo bukového lesa. Nejstarší stromy
se nacházejí ve střední části, kde dosahují stáří i
250-300 let. V celé rezervaci převažují buky, porost
doplňují jedle, javor klen, smrk. V rezervaci
nacházejí klid chránění živočichové, například
jeřábek lesní, strakapoud bělohřbetý, holub
doupňák, ostříž lesní.

Lovecká chata Hubertka: je postavena na
jihozápadní stráni vrcholku Smrk (1276 m.n.m.).
Kolem chaty prochází červená turistická trasa

vedoucí z vrcholku Smrk na rozcestí Polana. Hubertka je pěkná dřevěná horská lovecká chata, která
ovšem není přístupná veřejnosti. V blízkosti chaty najdeme zastřešené odpočinkové místo, ze kterého
je malebný výhled na okolní zalesněné vrcholky kopců. U chaty je malá Lesní studánka s průzračnou
horskou vodou, která je zastřešena malou stříškou.

Smrk vrchol (1276m): Druhá nejvyšší hora
Moravskoslezských Beskyd. Jedná se o osamocenou
horu, kterou tvoří godulský pískovec. Nedaleko
vrcholu najdete dva pomníčky, které jsou věnované
památce Johna Lennona a Jana Palacha. Vrcholová
část Smrku je chráněna jako území, kde se zachovaly
zbytky přirozeného lesa se vzácným horským

ekotypem původního
smrku. Část lesa je
však nepůvodní - exhalacemi zničený les (k tomu došlo v 70. letech 20.
století) byl nahrazen smrkovými monokulturami a na vrcholu na
bývalých pastvinách Smrku byla vysázena kleč. Na těžko přístupných
svazích a v odlehlých místech nachází klid řada chráněných živočichů,
jako tetřev hlušec, jeřábek lesní, jestřáb lesní, puštík bělavý, rys
ostrovid, byl zaznamenán i pohyb medvěda a vlka.

Vodopády Bučacího potoka: Nachází se v nadmořské výšce okolo
800m a jsou přístupné po lesní cestě mezi rozcestím zvaným Nad
Holubčankou a nedalekou chatovou osadou Na Skalce. Jde o jedny z
největších kaskádových vodopádů v této části Karpat. Vlastní vodopád
je složen ze dvou stupňů vysokých 3,6m (spodní) a 6,4m (horní). Oba
stupně jsou tvořeny mocnými vrstvami godulských pískovců (velmi
tvrdý nazelenalý pískovec).



Trasa č. 2. povede Pavel Bartošek
Čeladná, hotel Prosper – Čeladná, hotel Dejmon → Čeladná, restaurace Smrček → Ostravice
10km 3:00 ↑210 ↓220

Čeladná:
Své jméno prý získala beskydská obec Čeladná podle čeládky, která odtud docházela na hrad
Hukvaldy. V posledních letech ji proslavilo golfové hřiště, kde často hrají profesionálové zvučných
jmen. V Čeladné se kdysi nacházela významná lokální
porodnice, a proto se u mnohých osobností chybně uvádí, že pocházejí z Čeladné.

Významní rodáci
Iveta Bartošová (1966–2014), česká zpěvačka
Ondřej Kratěna (* 1977), lední hokejista Kaple sv. Cyrila a Metoděje
Pavel Kubina (* 1977), lední hokejista
Jakub Janda (* 1978), bývalý skokan na lyžích a poslanec

Většina českých měst a obcí má historické náměstí, ale Čeladná k nim nepatří. Moderní centrum
obce s novou radnicí, obchody, kavárnami a hotelem vzniklo v místech, kde kdysi bývala jen stará
zchátralá tkalcovna. Dnes ji připomíná čelní stěna náměstí v industriálním stylu a tovární komín, na
kterém si postavili hnízdo čápi a každoročně vyvedou dvě až tři mláďata.

!!!Upozornenie!!!
Akcia sa uskutoční za každého počasia pripravený alternatívny

program. ( skrátenie trás )
Info: Stanislav Mrázik na tel. č. 4371471/0910168425

Stano Mrazik @ azet. sk


