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HOSTÝNSKE VRCHY (Hostín, zrúcanina hradu Lukov)
Termín: Sobota 12.5.2018

Prírodný park Hostýnske vrchy

V roku 1923 boli okresnými úradmi v Zlíne a Kroměríži Hostýnske a Vizovické vrchy vyhlásené za prírodné parky. Štatút
prírodných parkov má ochrániť vzácne rastliny a živočíchy ako aj zamedziť realizáciu stavieb, ktoré by narušili terajšiu
architektúru. Oblasť prírodného parku je typická aj historickými a kultúrnymi pamiatkami. Rešpektovanie pravidiel ochrany prírody
prispieva k obľúbenosti oblasti a k rastúcej návštevnosti. Najvyšším vrchom pohoria je Kelčský Javorník (865 m).
Najnavštevovanejší je však vďaka rozhľadne a rovnomennému mariánskemu pútnickému miestu z ďaleka viditeľný vrch Hostýn
(735 m).
Pútnickému areálu dominuje barokový chrám z rokov 1721 – 1748, neskôr upravovaný. Koncom 19. storočia tu bol postavený
kláštor. Umelecky cenná je krížová cesta od architekta Dušana Jurkoviča.
Na vrchole sa nachádza veľa pamätných stromov (lipy, buky, gaštany, brezy, jasene) s obvodom kmeňov až 340 cm, ktoré sú
chránené ako celok.
Nad obcou Lukov sa nachádza rozsiahla zrúcanina gotického hradu. Archeologické fragmenty románskeho charakteru však
svedčia o jeho výstavbe ešte pred 13. storočím. Zachovali sa mohutné mostné piliere, zvyšky paláca, veží a obvodových hradieb.
Trasy:
1. Bystřice pod Hostýnem, Hostín, Skalný rozc., Klapinov, Holý vrch rozc., Pod Oklukem, Na Písečném, Lukov zrúcanina hradu
(prírodná rezervácia Králky), Lukov – 20 km/750 m
2. Hostín, Skalný rozc., Klapinov, Holý vrch rozc., Pod Oklukem, Na Písečném, Lukov zrúcanina hradu (prírodná rezervácia
Králky), Lukov – 16 km/350 m.
Stravovanie: z vlastných zdrojov, možnosť občerstvenia na Hostíne a v Lukove.
Cena: od 18 do 22 EUR podľa počtu účastníkov. Pri plnom obsadení autobusu 18 EUR. Minimálny počet účastníkov je 32. Pri
prihlásení je potrebné zaplatiť 18 EUR. Prípadný doplatok sa zaplatí cestou tam v autobuse. V cene je doprava, sprievodca,
inštruktor a info materiál.
Doprava: zájazdový autobus.
Poistenie: V cene zájazdu nie je žiadne poistenie. Podmienkou účasti je mať uzavreté Poistenie liečebných nákladov v zahraničí.
Pre účastníkov, ktorí nemajú poistenie storna zájazdu v ročnom poistení sa odporúča uzavrieť si ho individuálne na tento zájazd
(napr. v poisťovni Allianz).
Storno podmienky: Pri zrušení účasti na zájazde 7 a menej dní a pri nenastúpení na zájazd sa zaplatená suma nevracia. Vráti
sa v prípade ak má účastník (prípadne organizátor zájazdu) za seba náhradníka.
Prihlášky: Zaplatenie ceny zájazdu na účet 20206727/6500 (IBAN: SK64 6500 0000 0000 2020 6727) v Poštovej banke, var.
symbol 10 a e-mailom info o zaplatení. Pred zaplatením sa informujte o voľných miestach.
Kontakt na prihlasovanie: Marta Lovásková , e-mail: marta.lovaskova@gmail.com (0910 259 812 od 19:30 do 20:30)
Odchod/príchod: Pristavenie autobusu v sobou 12.5.2018 na parkovisku pri Starom moste v Petržalke o 6.25 hod., odchod
o 6.35. Predpokladaný návrat na uvedené parkovisko do 22.00 hod.

