Lysá hora (1323 m n. m.)
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Frýdek-Místek

GPS souřadnice: 49.545986N, 18.447286E

Adresa URL: www.lysahora.cz

Lysá hora je nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd. Lysá hora se nachází na katastrech obcí Ostravice,
Krásná, Staré Hamry, Malenovice.
Lysá hora se objevuje ve starých listinách již v roce 1261 jako Lissa huera, ale její význam vzrůstal až s
rozvojem turistiky, ke kterému zde docházelo ke konci 19. století.
Na Lysé hoře se nachází:
Meteorologická stanice

Televizní vysílač

Horská služba

Ubytování

Bezručova chata – od 25.11.2015 byla otevřena nová chata KČT - Bezručova chata. Nabízí ubytování v
pěti dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením.
Chata Emil Zátopek - Maraton – na jaře roku 2016 byla pro veřejnost otevřena nová Chata Emil Zátopek maraton. Ubytování začala chata poskytovat na konci roku 2016.
Sport
Lysá hora je křižovatkou turistických tras. Na vrchol vede celá řada těžších i lehčích značených
tras. Nejoblíbenějším nástupním místem je Ostravice odkud vedou čtyři trasy. Dalším výchozím
místem jsou Malenovice, Frýdlant nad Ostravicí, Krásné nebo Visalaje. Na Lysou horu vede naučná stezka
Ostravice - Lysá hora - Malenovice.
Na samém vrcholu se nachází Ski Lysá hora, kde jsou dvě sjezdovky a upravované běžecké tratě.
Nejvyšší horu moravskoslezských Beskyd, Lysou horu, lze zdolat na běžkách z více směrů. Nejvíce
frekventovaná je trasa začínající na parkovišti v Krásné - Papežově.
Příroda
Odlehlé, těžko přístupné území je útočištěm mnoha živočichů. Na území rezervací je
vázána celá řada rostlinných a živočišných druhů v ekosystému horského lesa. Pseudokrasové
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jeskyně Ondrášovy díry.
Okolo Lysé hory je několik přírodních rezervací: Mazák a Mazácký grúnik, Malenovický kotel,
Vodopády Satiny, Koryto řeky Ostravice, Ondrášovy díry a Zimný potok. Důvodem ochrany jsou smrčiny s
příměsí jedlobukových porostů a oblasti svahových sesuvů. V tzv. Ondrašových dírách se nachází
pseudokrasové jeskyně.
Výhledy
Z Lysé hory se naskýtá neopakovatelný rozhled na hřebeny a údolí Beskyd, Jeseníky, Malou a Velkou
Fatru, Vysoké a Nízké Tatry, Martinské hole.
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