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Kunčice pod Ondřejníkem 19.2.2017 
 
 

Další nedělní výlet – 19.2.2017 – začal velice pozitivně. Už na nádraží ve Frýdku jsme zaplnili 

nástupiště (snad kromě 4 cizích turistů jsme byli jediní, kteří se v 9 hodin vydali směrem hory), 

na nádraží ve Frenštátě pod Radhoštěm se nás potom sešlo celkem 35.  

Celá naše horda se pak vydala po dost mokrých a rozbředlých cestách a cestičkách směr 

Trojanovice a Kunčice pod Ondřejníkem.   

Z nádraží jsme se vydali po cyklostezce č.6194 směr Trojanovice. Ještě před napojením na 

červenou turistickou značku kousek za železničním mostem jsme míjeli zajímavý nedokončený 

kamenný most. Jedná se o stavbu 

z roku 1940, kdy tudy měl vést obchvat 

Frenštátu, který byl součástí Hitlerovy 

dálkové silnice. Tato silnice měla 

spojovat Plzeň a Moravskou Ostravu a 

stejně jako všechny obdobné stavby 

byla i tato v srpnu roku 1941 úředně 

zastavena. 

Kousek za mostem jsme se pak na chvíli 

napojili na červenou turistickou značku 

a pokračovali podél říčky Lomná do Trojanovic. Pokračovali chatovou osadou, kousek se napojili na 

Radhošťskou cyklostezku a později na žlutou značku, která na dovedla do Bystré – části 

Trojanovic. Cestou jsme se mohli kochat nádhernými pohledy na zasněžené hory, které nás 

obklopovaly doslova ze všech stran (pravda, některé blíž, některé hodně daleko ;-) ) 

Tady ovšem nejsme všichni! 
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Kdo se rozhlížel nejen po horách, mohl si 

všimnout krásné Zvoničky na Bystrém. 

Jedná se o velice pěknou zvoničku o které 

si mnozí mylně myslí, že jejím autorem je 

architekt Jurkovič. Není to ovšem pravda, 

tuto zvoničku do dnešní podoby v polovině 

50.let vystavěli tesaři Josef Káňa a 

Valentin Strnadel. Předtím zde byla menší 

a jednodušší zvonička. Čím je ale tato 

zvonička unikátní je její zvon, který 

pochází z roku 1769 a je kulturní 

památkou. Na zvoničce je ovšem umístěna 

jeho kopie, originál se nachází v archivu 

obecního úřadu v Trojanovicích. 

Cesta z Bystré již pokračovala po silnici 

až k hospůdce Na Maraláku. Jelikož jak 

už bývá zvykem, v neděli kolem poledne je 

tady opravdu plno, tak se někteří rozhodli 

dojít si na občerstvení na Kolibu pod 

Stolovou, někteří došli až do Skalky v Kunčicích a ti co měli štěstí poseděli přímo na Maraláku. Na 

nádraží do Kunčic pod Ondřejníkem už každý došel podle své chuti a hladu! 

 

 


