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Stejně jako v minulých letech tak i 
letos jsme se vypravili zdolat jeden 
z nejkrásnějších vrcholů ležící v 
srdci Moravskoslezských Beskyd 
mezi Rahoštěm a Kněhyní, v 
nadmořské výšce 1010 m.n.m. Byl 
to vrchol Pustevny. 
 

Plánování expedice začíná dlouho před samotným výstupem, protože se 
musí zjistit nejvhodnější počasí a hlavně najít vhodný termín, aby se 
zdolání vrcholu účastnilo co nejvíce členů. Proto byl vybrán datum 
20.2.2010 a odjezd byl stanoven na 8:04 hodin z Vratimovského nádraží. 
 
Letošní ročník byl opravdu vydařený, ostatně jako všechny minulé. Jak 
jsem již podotkl, tak je důležité naplánovat výborné počasí a to se nám 
opravdu podařilo. Celý předchozí den ve Vratimově pršelo a ráno, jak jinak, 
taky pršelo.  Ovšem zdolání vrcholu bylo pro všechny členy výpravy tak 
důležité, že jsme se nezalekli kapek deště a sešli jsme se v počtu 10 
dospělých a 2 dětí ve věku 3 
a 7 let na nádraží. Zakoupili 
lístky a sedli do vlaku, kde 
jsme se spojili s hasiči z 
Radvanic, kterých bylo taky 
10 a společně jsme 
pokračovali až na vrchol 
Pusteven. Jako již tradičně 
jeden z naších členů nestihl 
ranní vlak a proto se nechal 
dovést až na Ráztoku, kde 
se připojil. 
  
Čím blíže jsme byli k horám, 
tím lepší bylo počasí. Déšť 
se měnil na sníh a větřík na vítr. Protože jsme měli ve výpravě děti, tak část 
vrchol zdolala na sedačkové lanovce a zbytek se vydal podle mapy po 
sjezdovce na vrchol. Cestou na vrchol nás zastihlo silné sněžení, vítr a 
mlha, takže přesně to, co na horách nesmí chybět. Zde jsme se skoro 
všichni sešli, najedli, napili, zahřáli v místních restauracích a šli se kochat 
krajinou. Viditelnost byla cca 100m, takže panoramata nebyly vůbec žádné. 



Dva nejodvážnější členové výpravy se vydali k soše Radegasta, byli to 
radvaničtí borci, aby za nás všechny pozdravili pohanského boha úrody, 
který zde stojí od roku 1931. Tato 3,2 m vysoká, 1,4 tuny vážící socha 
bojovného vzhledu má mužské tělo, tvář lví podoby, hlavu ozdobenou 
přilbicí v podobě býčí hlavy s rohy, v pravé ruce drží roh hojnosti v levé 
sekeru, oděna do mohutného pásu, suknice s ornamenty a nohy má obuté 
do valašských krpců. Ostatně všichni ji znáte z oblíbeného piva Radegast. 
  
Cesta dolů byla rychlá a hlavně veselá. Vlastně to byla jízda na čemkoli. 
Naštěstí se nikomu nic nestalo a okolo 16 hodiny jsme seděli ve vlaku a 
mířili zpět domů do Vratimova. Již teď víme, že za rok jedeme zase a 
myslím si, že hasiči z Radvanic se taky připojí.  (RB) 
Fotogalerie Expedice YDYKSEB zde. 

  

 


