16. Obora Hukvaldy
Jedním z nejznámějších míst Frýdecko-Místecka a Palkovických hůrek jsou Hukvaldy.
Půvabná osada s rozsáhlým hradem a oborou s chovem daňčí a mufloní zvěře. Hrad Hukvaldy
dostal jméno po hraběti Arnoldu z Hückeswagen, kterému udělil zdejší panství český král
Otakar I. (Německy se Hukvaldy jmenují Hochwald, tedy „vysoký les“, což může být také
jiný původ tohoto jména. Jiný původ jména uvádí Vlastivěda Moravská z roku 1915: Na místě
dnešního hradu byla zřízena stráž, zpočátku jediný srub nebo věž. Byla to věž strážní,
nejstarší název Hukeswagh=Hukeswacht, tedy Hukovo stážisko, Huk je jméno osobní
z německého Hugo) V polovině 13. století koupil území olomoucký biskup Bruno
ze Schaumburka a od té doby patřil olomouckému arcibiskupství po několik staletí.
Strategická úloha hradu se v první polovině 18. století změnila na správní centrum
severovýchodní Moravy, byly sem přeneseny vrchnostenské úřady a postupně bylo budováno
podhradí – obec Hukvaldy, kde vznikl i zámek, jako letní sídlo olomouckých biskupů.
Nejznámějším rodákem je hudební skladatel Leoš Janáček (* 1854), který se zde celý život
vracel a jehož duch nás v těchto místech doprovází na každém kroku.
Základ věhlasné obory byl položen v roce 1566, kdy panství obdrželo od císaře Maxmiliána
dvacet daňků. V letech 1846-1847 byla okolo obory postavena kamenná zeď. Původní obora
měla rozlohu 220 ha, dnešní rozloha je 450 ha.

1. Obora Hukvaldy – hlavní alej.
V době, kdy se staly Hukvaldy správním centrem, byla obora parkově a krajinářsky upravena.
Výsadby alejí a skupin stromů na rozsáhlých loukách se zachovaly dodnes. V oboře se
vyskytuje velké množství starých stromů – lip, buků, dubů, jasanů, habrů, jilmů, javorů –
převážně 150 až 250 let starých. Z důvodu zajištění potravy pro muflony a daňky zde bylo
vysázeno množství jírovců. Každé jaro lákají rozkvetlé jírovce zástupy návštěvníků

ze širokého okolí, jsou vyhledávanou turistickou atrakcí a spoluvytvářejí věhlas obory. Staré
stromy, které dožívají a postupně se rozpadají, stejně tak jako již dříve padlé kmeny, jsou
mimo centrum obory ponechávány.

2. Charakter jihovýchodního svahu hradního vrchu svažujícího se prudce k řece Ondřejnici.

3. Padlé kmeny jsou plné života.

4. Buky na západním úbočí hradního vrchu.

5. Vzácná houba korálovec bukový roste v oboře poměrně často díky velmi starým
živým i mrtvým stromům a jejich padlým kmenům.

Jen málokde na Ostravsku (kromě některých přírodních rezervací) lze vidět tolik věkovitých
stromů pohromadě. Kromě estetických zážitků (některá torza si nezadají s uměleckými díly)
si zde přijdou na své jak ochránci přírody, entomologové, mykologové i přírodně orientovaní
arboristé.
Vyskytují se zde vzácné, v podstatě pralesní druhy, především hmyzu a hub. I když v krátkém
období okolo roku 1992-1993 správa obory neuváženě začala s intenzívním „úklidem“, dnes,
po dohodě s ochranou přírody, jsou již staré stromy a padlé kmeny opět ponechávány svému
osudu a přirozené sukcesi.

6. Na podzim hýří obora paletou barev.
Hradní vrch je vystavěn z měkkých flyšových vrstev, na jehož prudkých svazích se tvoří jen
mělká půda náchylná k erozi. Holý vrch byl po roce 1730 zalesněn a to dřevinami v místě
obvyklými – především buky. Většina stromů pochází z prvních výsadeb a mají tedy okolo
250 let. Vlivem eroze a to především v horní třetině západního úbočí, byly kořeny mnoha
buků zčásti odkryty. Zejména některé buky vlivem dalšího vývoje vytvořily mohutný
povrchový kořenový systém jako reakci pro udržení stability mohutných stromů. Sedm
z těchto buků bylo vyhlášeno za památné stromy. Vynikají rozměry i utvářením kořenů
na povrchu půdy.

7. Propletence povrchových kořenů jsou zajímavým i krásným fenoménem.

8. Skupina chráněných hukvaldských buků.

Kvalitu stromů charakterizují jejich rozměry: obvody kmene mají od 335 do 465 cm, průměry
korun pak mají od 18 do 25 m a výšku od 26 do 32 m. Nejvýznamnější je však povrchový
kořenový systém. Tvoří propletence, zduřeniny a i nadzemní smyčky pokryté světle šedou
borkou. Hadovitě utvářené kořeny zasahují až do vzdálenosti 10 m od kmene.
Kromě těchto sedmi památných stromů je zde množství dalších velmi starých buků. Některé
z nich již podlehly hnilobám a padly. Ležící kmeny jsou z větší části ponechány a hostí celou
řadu druhů hub a hmyzu specializovaných na staré stromy. Jižní část hradního vrchu je
pro návštěvníky nepřístupná, oddělená od zbytku vrchu oplocením a slouží k chovu daňčí
a mufloní zvěře.
Pro tyto přírodovědné hodnoty, ale i kulturní a historické souvislosti, byl hradní vrch
Hukvaldy vyhlášen v roce 1999 přírodní památkou.
Dnes je navíc velká část obory a celý hradní vrch chráněnou Evropsky významnou lokalitou.
Předmětem ochrany je především brouk páchník hnědý. Ten potřebuje ke svému životu velmi
staré stromy s dutinami plnými trouchu – polorozloženého dřeva. Jeho larvy, velké až 5 cm,
se tímto rozloženým dřevem živí.

9. EVL Hukvaldy zahrnuje i úbočí vrchu Kazničova. V popředí je oplocený ovocný sad
s výsadbou starých krajových odrůd - především jabloní, které se jinak již téměř nepěstují.

10. Pěkná bučina na jihozápadním úbočí Kazničova.

11. Rezavec štětinatý roste v oboře na jasanech a na starých jabloních.

Kudy tam:
Lokalita je dobře přístupná z parkoviště a zastávky autobusů „Hukvaldy hotel“ po značené
okružní naučné stezce „Hradní vrch“ a počáteční části naučné stezky „Hůrky“. Ve vlastní
oboře je vstup mimo cesty zakázán!
GPS:
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Pěšky:

hlavní brána od zámku
brána od Kozlovic

49°37'23"N, 18°13'23"E
49°36'33"N, 18°14'04"E

příměstská linka z Frýdku-Místku do zastávky „Hukvaldy hotel“, odtud
po trase naučné stezky Hradní vrch a nebo po první části trasy naučné stezky
Janáčkův chodníček až k hranici obory ve směru na Kozlovice.
do Hukvald na centrální parkoviště pod hotelem a dále viz výše.
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 trase) přes Palkovické hůrky až do Hukvald
k oboře. Lze také na Kubánkově odbočit na trasu naučné stezky Janáčkův
chodníček, která prochází celou oborou v opačném směru od Kozlovic.

