17. Krajinou Palkovických hůrek
Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským
Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou
plošinou. Rozkládají se zhruba na čáře spojující Frýdek-Místek a Kopřivnici v délce cca 12
km a maximální šíři 5 km. Nejvyšším vrcholem je Kubánkov (661 m n.m.). Krajinářsky je
pohoří cenné, kromě lesních porostů, výskytem rozsáhlých, stále ještě relativně dobře
udržovaných horských pastvin a luk, soustavou dobře udržovaných cest a výhledy
na panorama Beskyd, do Poodří i na Nízký Jeseník. Pohoří je rekreačním zázemím okolních
měst, přesto zde jsou rozsáhlá území lidmi málo navštěvovaná (horní část údolí Rybského
potoka, Přední a Zadní Babí hora, horní část údolí Košice), kde lze nalézt klid a tichá místa
ke vnímání okolní přírody. Palkovické hůrky jsou pohořím v podstatě velmi malým, přesto
vyvolávají na mnohých místech u návštěvníka dojem rozsáhlých hor s hlubokými lesy. Přitom
lze z Frýdku-Místku dosáhnout pěšky nejvyššího vrcholu - Kubánkova - zhruba za hodinu.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.
Nezapomenutelným dojmem působí plochy luk plné lučních květů - na jaře záplavou
prvosenek a sasanek, v časném létě dalších lučních květin a místy i orchidejí. Dříve jev všude
zcela běžný, dnes již v takovém měřítku vzácně se vyskytující. Z orchidejí se nejvíce
na loukách vyskytuje nápadný vstavač mužský.

2. Květnatá louka v údolí Rybského potoka je v časném létě plná orchidejí.

3. Květnatá louka v Palkovicích na Podhůří.

4. Nápadný je vstavač mužský.
V lesích je ještě hojný lýkovec obecný. Zajímavý a krásný je i podrost bylin lesa, kromě
mnohých jiných například udatna lesní, kyčelnice žláznatá, pryšec mandloňovitý, hořec
tolitovitý, šalvěj lepkavá, zvonek broskvolistý, árón východní, měsíčnice vytrvalá nebo zde
vzácný pérovník pštrosí. Z invazívních druhů se místy vyskytuje křídlatka japonská a
na několika lokalitách na úpatí pohoří bolševník.

5. V okolí potoků se místy ještě hojně vyskytuje zákonem chráněná měsíčnice vytrvalá.

6. Udatna lesní dorůstá výšky až 250 cm.

7. Ozdobná kyčelnice žláznatá je karpatským prvkem, v České republice
roste pouze na severovýchodní Moravě a Těšínském Slezsku.

8. Brzo na jaře rozkvétá pryšec mandloňovitý. Je také karpatským prvkem naší květeny.

9. Árón východní se vyskytuje v České republice pouze v její nejvýchodnější části.

10. Dymnivka plná rozkvétá již v březnu.

11. Nápadná mohutná kapradina pérovník pštrosí roste pouze na březích Ondřejnice.

12. Roztroušeně na stinných místech roste hořec tolitovitý.
Hojné srážky podmiňují vznik množství potoků a potůčků, tvořící hluboká stinná údolí
a strže, charakteristické pro flyšová pohoří, s výskytem vlhkomilných a chladnomilných
horských druhů rostlin.

13. Ve stinných údolích roste ozdobná kapradina žebrovice různolistá.

14. U čistých potůčků lze ještě poměrně často vidět ohroženého mloka skvrnitého.
Zajímavý je průlom řeky Ondřejnice napříč pohořím, vytvářející 5 km dlouhé, hluboké údolí,
nad nímž se vypíná hrad Hukvaldy.

15. Rozsáhlé porosty vyspělých bučin jsou charakteristické pro údolí Ondřejnice.

Díky tomu, že zde byl lovecký revír olomouckých biskupů, zachovaly se zde lesy málo
přeměněné na produkční smrkové monokultury (i když i ty tady jsou hlavně ve východní
části). Pohoří je mimo jiné cenné tím, že se zde zachovaly rozsáhlé porosty bučin s jedlí
a javorem klenem, doprovázené bohatě vyvinutým bylinným patrem. Jedle se zde vyskytuje
ještě zcela hojně a na rozdíl od smrků se její vitalita zlepšuje.

16. Interiér bukového lesa.

17. Typickou rostlinou bohatých bučin je kyčelnice devítilistá.

18. Idylická krajina a usedlosti na Palkovických hůrkách v údolí Rybského potoka.

19. Mohutné buky v přírodní památce Palkovické hůrky.

Pro jedinečné přírodní, krajinářské a kulturní hodnoty vznikla před časem myšlenka vyhlásit
přírodní park Palkovické hůrky. Tento záměr k ochraně krajinného rázu se však dosud
nepodařilo uskutečnit.
Nejcennější část lesních porostů je vyhlášena jako přírodní rezervace Palkovické hůrky. Jedná
se o jeden z nejzachovalejších zbytků přírodě blízkého lesa v oblasti bukového vegetačního
stupně Podbeskydského regionu.
Hůrčanské tisy
Tis červený (Taxus baccata L.) patří mezi chráněné rostliny podle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. je
uveden jako zvláště chráněný druh v kategorii ohrožených druhů. Je však často vysazován,
a to novodobě především řízkováním množení jedinci. Semenáče s terminálním růstem nejsou
časté a v Pobeskydí je jejich výskyt ojedinělý. V oblasti Palkovických hůrek je však evidován
neobvyklý soustředěný výskyt více jedinců, související s vlivem hukvaldského panství.
Celkem šest stromových jedinců je vyhlášeno za památný strom pro jejich mimořádnou
hodnotu biologickou, estetickou a krajinotvornou. Jsou to památníky dávných vazeb mezi
usedlostmi, kde se tisy vyskytují, a správou panství.
Nejmohutnější samčí jedinec roste v osadě Hůrky II („U Kociána“ - obec a k. ú. Palkovice)
ve výšce 565 m n.m. na k jihu obráceném svahu, od severu chráněném zalesněným hřebenem
Ostrého vrchu (610 m n.m.). Je vysoký 13,5 m, obvod kmene ve výši 130 cm nad zemí je 197
cm a průměr koruny je přes 8 m. Roste v místě přechodu opuštěných pastvin a extenzívních
horských sadů v les. Jeho stáří je udáváno na 200 let (některé prameny však udávají i 400 let,
což se však jeví jako silně nadhodnocené). Památným stromem je od roku 1995.
V osadě Hůrky I („U Eliášů“ - obec a k. ú. Palkovice) ve výšce 490 m n.m. na zahradě
pasekářské usedlosti uprostřed lesem obklopených pastvin roste další tis. Samičí jedinec je
vysoký 12 m s obvodem kmene 157 cm a průměrem koruny 9 m a tvoří nápadnou dominantu
osady Hůrky I. Každoročně plodí a v okolí lze najít semenáčky. Památným stromem byl
vyhlášen v roce 1996. Stáří se udává asi 150 – 200 let.
Na Podhoralí (obec a k. ú. Palkovice) ve výši 515 m n.m., v opuštěném údolí uprostřed lesů,
roste další samčí jedinec tisu. Roste na místě zaniklé usedlosti, kterou připomíná jen kamenná
studánka, nepatrné již zarostlé zbytky základů a odumírající staré ovocné stromy. Jinak
lokalitu pohltil les. Strom je vysoký 11 m, s obvodem kmene 145 cm a průměrem koruny 7 m.
Památným stromem byl vyhlášen v roce 1999. Stáří se udává asi 150 let.
Přímo v obci Palkovice („U Radů“), ve výšce 340 m.n.m. na rozhraní soukromé zahrady
a pastviny na úbočí Skalního vrchu, roste další samčí strom vysoký přes 10 m, s obvodem
kmene 160 cm a šířkou koruny 5 m. V koruně jsou ojedinělé proschlé větve, terminál má však
velmi slušné přírůstky.
V osadě Krnalovice (k. ú. Rychaltice, obec Hukvaldy) roste tis na okraji zahrady u rodinného
domu v nejvyšší části osady, dále již pokračují jen lesy. Jedná se o samčího jedince
s nejmohutněji vyvinutou korunou. Výška stromu je 10 m, šířka koruny 9 m a obvod kmene
175 cm. Ochrana byla vyhlášena již v roce 1972. Stáří se udává více jak 150 let.

20. Jedinec tisu červeného v Krnalovicích.

21. Detail kmenů tisu v Krnalovicích.

22. Tis červený v Chlebovicích u objektu ev. č. 251.
V Chlebovicích roste tis na okraji zahrady u rekreačního domu ev. č. 251 v nejvyšší části
údolí bezejmenného levého přítoku potoka Vodičná na východním úbočí Kabátice (601 m
n.m.). Je to samčí strom vysoký přes 10 m, s obvodem kmene 160 cm a šířkou koruny 6 m.
Naučné stezky na Palkovických hůrkách
Jak už bylo v úvodu napsáno, představují Palkovické hůrky velmi cenné území, ze tří stran
obklopené vysoce industrializovaným krajem (na východě Frýdek-Místek, na severu Ostrava,
na západě Kopřivnice-Příbor-Nový Jičín), přesto ještě neatakované invazí rekreačních aktivit
tak jako blízké Beskydy. O potřebě informovat návštěvníky o hodnotách tohoto území
i o potřebě jeho ochrany není pochyb, a proto zde byly vybudovány tři naučné stezky, které
slouží veřejnosti od roku 2000.
Naučná stezka Hradní vrch je dlouhá necelé 2 kilometry a vede z hukvaldského náměstí přes
oborní bránu, okolo pomníku Lišky Bystroušky vzhůru ke hradu a lesním chodníčkem zpět
k bráně. Je to asi hodinová turisticky nenáročná procházka.
Naučná stezka Janáčkův chodníček je dlouhá asi 8,5 km a je středně náročná. Vede oborou
po žluté turistické trase k myslivně a dále po zelené do Kozlovic ke Dvoru a pokračuje opět
po žluté na vrch Kubánkov, kde se napojuje na trasu naučné stezky Hůrky, po níž se dá
z Kubánkova vrátit zpět na Hukvaldy nebo po ní pokračovat až do Frýdku-Místku. Převýšení
je asi 320 m a náročnější stoupání je asi v délce 1 km podél Bačova potoka.
Naučná stezka Hůrky je dlouhá asi 12,5 km a je středně náročná. Vede z hukvaldského
náměstí po zelené a pak modré turistické trase přes Podlesí, Babí horu a Kubánkov, okolo

Kociána, přes Chlebovice-Podhůří do Frýdku-Místku, kde končí u hráze přehrady Olešná.
Převýšení je asi 380 m a náročnější stoupání je jen z údolí Ondřejnice na Palkovické hůrky.

23. Situace naučných stezek v oblasti Palkovických hůrek.

Více informací lze získat v publikaci „Průvodce naučnými stezkami Hradní vrch, Janáčkův
chodníček a Hůrky“. Obsahuje podrobný popis trasy, náplň jednotlivých zastavení a mapu
s vyznačenými trasami a polohou zastavení. Je doplněna řadou fotografií.

