Trojanovice
Trojanovice jsou horskou obcí v Beskydech rozprostírající se pod masívy Noříčí hory 1047 m.n.m.,
Radhoště 1129 m.n.m. a Velkého Javorníku 918 m.n.m. Byly původně pasekářskou obcí, kterou založil
v roce 1748 olomoucký biskup a kardinál Ferdinand Julius Troyer (1698-1758). Obec má rozlohu 3583
ha, dvě třetiny plochy obce pokrývají lesy. Vzhledem ke značné rozloze je obec rozdělena na čtyři
hlavní části: Bystré, Lomná, Pod Radhoštěm a Pod Javorníkem.

Památky a zajímavosti:
•

Pustevny - Pustevny jsou významným
turistickým střediskem, kterému dominují
Jurkovičovy stavby - Libušín a Maměnka.
Stavby jsou srubové, v lidovém slohu, v
interiérech doplněné o malby Mikoláše Alše.
Mezi nejstarší stavby na Pustevnách patří také
kamenná chata Šumná a hotel Tanečnica. V roce 1965 byla postavena na Pustevnách koliba
Valaška. K Pustevnám patří také rozhledna Cyrilka, která stojí na cestě z Pusteven na Radhošť. Z
Cyrilky je nádherný výhled na celé Pustevny s pozadím vrcholů Tanečnice, Kněhyně, Čertova
mlýna a Lysé hory. Je odtud také nádherný pohled na Trojanovice i město Frenštát p. R.

•

Lanové centrum Tarzánie - Vydejte se na výlet do největšího
lanového parku v ČR v Trojanovicích. Lanový park Tarzánie je určený
široké veřejnosti, dětem i dospělým, jednotlivcům i kolektivům. Při
zdolávání trasy lanových překážek prověříte svou fyzickou i
psychickou zdatnost.

•

Radhošť - Hora Radhošť je často nazývána s přídomkem „památná“.
Svým významem a zájmem obyvatel se skutečně jedná o nejznámější
a nejvýznamnější vrchol v Moravskoslezských Beskydech. Na vrcholu
se nachází Kaple sv. Cyrila a Metoděje a sousoší této svaté dvojce.
Dále je zde umístěn vysílač a hotel Radegast. Při dobrém počasí je
možno vidět Jeseníky i Vysoké Tatry. Vrchol je oblíben také díky
nenáročnému přístupu z Pusteven.

•

Skokanský areál Jiřího Rašky - Radhošťské Beskydy patří k tradičním
oblastem lyžařského sportu v České republice. Nejúspěšnější lyžařskou disciplinou od konce 60.
let je skok na lyžích především zásluhou olympijského vítěze a mistra světa Jiřího Rašky. Jeho
úspěchy daly impuls k projektu střediska skokanských můstků s
umělou hmotou na svazích Horeček.
Po jeho triumfu na X. ZOH v Grenoblu roku 1968, kde pro ČR vybojoval
první zlatou medaili, byl v rekordním čase 40 dnů vybudován můstek s
kritickým bodem K=42. V současnosti jsou v skokanském areálu na
Horečkách v provozu čtyři skokanské můstky K95,K45,K20,K9, které
všechny prošly rekonstrukcí, včetně modernizace profilů a položení
nové finské hmoty.

