2. Přírodní památka Hradní vrch Hukvaldy
Nad řekou Ondřejnicí na vysokém ostrohu se již od 13. století formuje hrad Hukvaldy.
Na jeho severním úpatí pak postupně vyrůstá podhradí - Hukvaldy. Ve středověku byla
všechna vyvýšená místa, kde byly postaveny hrady, zcela odlesněna a to z obranných důvodů.
Proto byl hradní vrch od té doby také zcela odlesněn. Až když obranný význam hradu
pominul a stal se pouze správním střediskem, byl hradní vrch v průběhu 18. století postupně
zalesněn. Většina starých stromů na hradním vrchu má proto stáří 150 – 250 let.

1. Bučina na západním svahu hradního vrchu.

Nejstarší výsadby jsou tvořeny především buky, lípami a habry. V době, kdy se začalo
s chovem daňků a muflonů v oboře, byly výsadby obohaceny o větší množství jírovců
maďalů.
Přesto, že byly na hradním vrchu všechny dřeviny uměle vysázeny, vyvinula se zde velmi
hodnotná lesní společenstva květnatých bučin. V podrostu na některých místech převažuje
buď strdivka jednokvětá, nebo jinde zas ostřice třeslicovitá. Místy jsou podrostu velké plochy
kyčelnice žláznaté. V místech, kde se hromadí větší množství opadaného bukového listí, které
se pomalu rozkládá, jsou bučiny bez bylinného podrostu.
Pod stromy najdeme mnoho druhů bylin typických pro tato společenstva na severovýchodní
Moravě, jako například např. áron východní, kyčelnici cibulkonosnou, křivatec žlutý, orsej
jarní, pitulník žlutý, svízel vonný, violku lesní, violku Rivinnovu, violku vonnou, dymnivku
plnou, bažanku vytrvalou, sasanku hajní, pryskyřník kosmatý a další. Byliny vytvářejí
především významný a nápadný jarní aspekt. Většina rostlin kvete brzo na jaře, kdy ještě listí
buků není plně vyvinuto a na zem dopadá dostatek světla. V podrostu jsou i místa porostlá
barvínkem menším a břečťanem popínavým.
Místy najdeme i lýkovec jedovatý a některé chráněné druhy jako například orchideje okrotici
dlouholistou, kruštík širolistý, kruštík modrofialový a bradáček vejčitý.

2. Křivatec žlutý rozkvétá velmi brzo na jaře.

3. Orsej jarní rozkvétá již v polovině března.

4. Velmi brzo na jaře vykvétá také dymnivka dutá.

5. Ve spárách zdí hradu roste kapradina sleziník routička.

6. Ostřice nejsou jen bažinné rostliny. Ostřice prstnatá patří mezi lesní druhy, rozkvétá již
v první polovině dubna.

7. Violka Rivinnova má velké modré květy.

8. Hojná je zde violka vonná. Má dvojí květy: vyobrazené jarní, nápadné a vonné, které každý
zná jako fialky a letní velmi drobné, nazelenalé a skryté mezi listy.

Hradní vrch Hukvaldy je také velmi významnou mykologickou lokalitou. Terénní průzkum,
který probíhal v roce 2005, zjistil výskyt 169 druhů vyšších hub. Z toho bylo mnoho vzácných
a ohrožených. Jsou to především ty, které jsou svým růstem vázány na velmi staré stromy
a zejména odumřelé a padlé dřevo těchto starých stromů, a proto se běžně v hospodářských
lesích nevyskytují. Pro běžného houbaře tyto druhy, snad s výjimkou jedlé hlívy, význam
nemají, ovšem dokumentují unikátnost zde vytvořených biocenóz.

9. Bělochoroš jabloňový roste nejčastěji v dutinách a prasklinách kmene jírovců, jasanů
a jabloní. Houba není příliš hojná.

10. Vzácná smolokorka buková roste převážně v chráněných územích a velmi starých parcích.

11. Vějířovec obrovský parazituje na kořenech starých stromů, hlavně buků, jasanů a jírovců.

12. Barevně zajímavé jsou helmovky, vyobrazená helmovka krvonohá roste na odumřelém
dřevě listnáčů. Není příliš hojná.

13. Slizečka porcelánová je celá čistě bílá a na povrchu klobouku slizká. Roste vzácně
v chráněných územích na dřevě buků. Produkuje antibiotikum mucidin, které se používá
k léčení kožních chorob.

14. Vzácný korálovec bukový roste na lokalitě na více místech.

15. Květnatec Archerův připomínající červenou chobotnici zde roste také. Pochází z Austrálie
a Tasmánie a během 20. století se rozšířil po celé západní a střední Evropě.

16. Chřapáč pružný má podivně pokroucené plodnice.

Hradní vrch Hukvaldy je také významnou ptačí lokalitou. Vyskytuje se zde 75 druhů ptáků,
z toho 44 druhů zde hnízdí. Dutiny starých stromů vyhledává např. holub doupňák, krutihlav
obecný, datel černý, strakapoud prostřední, lejsek malý a mnoho jiných běžnějších druhů.
Ojediněle tu lze pozorovat i nápadného ořešníka kropenatého nebo v zimě druhy, které sem
zalétávají ze severu Evropy například brkoslava severního.
V rozvolněném lesním porostu přímo u asfaltové cesty ke hradu je sedm mohutných buků
vyhlášeno památnými stromy pro jejich mohutně vyvinutý povrchový kořenový systém.
Na měkkém flyšovém podloží jsou vytvářeny mělké půdy. Ty jsou neustále na prudkém
svahu odnášeny erozí pryč a kořeny jsou proto postupně obnažovány. Stromy pak reagují
mohutněním a tloustnutím povrchových kořenů tak, aby si zajistily dostatečnou stabilitu.

17. Jeden z buků chráněných jako památný strom.

Popis z informačního systému ochrany přírody
Charakteristika:
Unikátní komplex bukových porostů s přírodně krajinářskou kompozicí
historické obory založené u středověkého hradu Hukvaldy.
Katastrální území: Sklenov
Výměra:
70 ha
Nadmořská výška: 303 – 481 m
Vyhlášeno:
1999
Kudy tam:
Lokalita je přímo v centru Hukvald, je dobře přístupná z parkoviště a zastávky autobusů
„Hukvaldy hotel“.
GPS:

střed
vstup

49°37'10"N, 18°13'48"E
49°37'22"N, 18°13'23"E

Doprava:
Autobus:
Auto:
Pěšky:

příměstská linka z Frýdku-Místku do zastávky „Hukvaldy hotel“, odtud
po značené okružní naučné stezce „Hradní vrch“.
do Hukvald na centrální parkoviště pod hotelem, odtud po značené okružní
naučné stezce „Hradní vrch“.
turistická modře značená cesta z Frýdku-Místku od vlakového nádraží nebo
po trase naučné stezky Hůrky, která začíná u hráze přehrady Olešná (první
polovina stezky vede po modré značce) a vede přímo k vstupu do obory
a k značené okružní naučné stezce „Hradní vrch“.

