VYŠKOVEC
Typická kopaničářská obec s roztroušenou zástavbou. Území se nachází v masivu Bílých
Karpat na moravsko-slovenském pomezí 17 km jihovýchodně od Uherského Brodu.
Obec má 193 obyvatel.

HISTORIE
Osada vznikla kolem r. 1730 z existujících samostatně stojících stavení. Obyvatelé nacházeli
obživu v práci v lese, podomním obchodě se semeny či sezónních pracích v cizině.

ZAJÍMAVOSTI
Kaple Panny Marie Královny
V r. 1998 byla postavena horská kaple Panny Marie Královny, která nahradila bývalou
zvonici. Kaple je jediným svatostánkem Bílých Karpat postaveným na hřebeni hor.

Domy č.p. 12, 40 a 63 ve Vyškovci
Ukázky lidového stavitelství.

Zemědělská usedlost č.p. 44
Datace: Počátek 19. století.
Lokalizace: v kopanici Vlčí 3 km od středu obce
Popis: Horská zemědělská usedlost nese všechny charakteristické znaky lidového stavitelství
moravských Kopanic.

Památník amerických pilotů bombardérů B-17G
V úterý 29. srpna 1944 brzy ráno vzlétlo ze základny v Itálii množství amerických
bombardérů B-17G. Úkolem bylo bombardovat nádraží ve Vítkovicích. Jedna ze skupin však
byla napadena německými stíhačkami a bylo sestřeleno 10 bombardérů.
Přímo na trase letu je možno shlédnout památník vysoko nad obcí Vyškovec.
Další památník stojí cca 300 m od motorestu Rasová po červené turistické značce.
Další památník je na poli mezi obcemi Komňa a Krhov.
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TURISTIKA
Přírodní památka Chmelinec
Základní údaje: Lokalita se nachází v údolnici potoka Drietomica na severovýchodním
okraji obce Vyškovec, k.ú. Vyškovec, V: 2,7616 ha, n.v.: 440 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu
v Uh. Hradišti ze dne 1.8.1991.
Motiv ochrany: Mokřadní i mezofytní louky s výskytem ohrožených druhů rostlin.
Geologie, půdní poměry: Karpatský flyš s půdou hnědou, slabě oglejenou.
Botanika: Na mokřadech nacházíme hojně prstnatec májový, dále pak kruštík bahenní a
mečík střechovitý. Na sušších místech území se vyskytuje prstnatec bezový, hlavinka horská,
orlíček planý, zvonek klubkatý.
Zoologie: Podrobnější průzkum fauny zatím prováděn nebyl, z nahodilého pozorování
jmenujme alespoň motýly ohniváčka modrolesklého a modráska očkovaného. Vyskytují se
zde také význačné druhy hmyzu vázané na údolní mokřady, především vážky páskovec
dvojzubý, šídlo pestré, vážka žlutavá a v. tmavá.
Lesnictví: Lokalita je bezlesá.

Přírodní památka Pod Hřibovňou
Základní údaje: Květnaté louky cca 400 m SV od kóty Hribovňa, k.ú. Vyškovec, V: 6,6464
ha, n.v.: 600 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1.8.1991.
Motiv ochrany: Fragment květnatých luk a pastvin v členitém svažitém terénu, převážně se
severní expozicí.
Geologie, půdní poměry: Karpatský flyš s půdou hnědou, písčitohlinitou, mělkou.
Botanika: Vyskytují se zde ohrožené druhy rostlin jako vemeníček zelený, hořeček žlutavý,
mečík střechovitý, pětiprstka žežulník, prstnatec bezový, hlavinka horská, prstnatec bezový,
vemeník dvoulistý, prstnatec listenatý.
Zoologie: Jsou zde typické druhy motýlů bělokarpatských květnatých luk jako např.
ohniváček modrolesklý, perleťovec dvouřadý, bourovec pryšcový, kovolesklec Chrysaspidia
chryson, přástevník angreštový.
Lesnictví: Bezlesí. Část území je zarostlá sukcesními stádii dřevin - buk lesní, topol osika,
bříza bradavičnatá, vrby, lípy aj.

Přírodní rezervace Ve Vlčí
Pastviny s rozptýlenými lesíky v členitém terénu pramenné mísy na hlavním hřbetu
Lopenické hornatiny, 0,8 km severovýchodně od kóty Kykula (746 m n. m.). Zachovalá
travinobylinná společenstva s výskytem ohrožených druhů rostlin.
Základní údaje: Leží v jižní části obce Vyškovec 800 m SV od kóty Kykula, k.ú. Vyškovec,
V: 21,6829 ha, n.v.: 670 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1.8.1991.

Motiv ochrany: Pastviny s rozptýlenými lesíky v členitém terénu, místy s velkou svažitostí, s
několika sesuvy a mokřady s výskytem řady ohrožených druhů rostlin.
Geologie, půdní poměry: Karpatský flyš s půdou písčitohlinitou, středně hlubokou. Členitý
svážný terén s několika sesuvy a prameništi.
Botanika: Na suchých stanovištích převládá karpatské společenstvo extenzivních pastvin
(asociace Anthoxantho-Agrostietum) s kostřavou červenou (Festuca rubra). V sesuvném
území ve vegetaci dominuje přeslička největší (Equisetum telmateia). Bylo zde pozorováno
celkem 250 rostlinných druhů, např. vemeníček zelený (Coeloglossum viride), hvozdík pyšný
pravý (Dianthus superbus subsp. superbus), hořeček žlutavý (Gentianella lutescens), mečík
střechovitý (Gladiolus imbricatus), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), prstnatec
májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec listenatý Soóův (Dactylorhiza longebracteata subsp.
sooana), vstavač obecný (Orchis morio), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), pětiprstka
žežulník (Gymnadenia conopsea), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vratička měsíční
(Botrychium lunaria) a hořec brvitý (Gentianopsis ciliata). Část rezervace pokrývají menší
bukové lesíky.
Výskyt řady ohrožených druhů rostlin jako např. pětiprstka žežulník, vemeníček zelenavý,
hlavinka horská, prstnatec bezový, prstnatec listenatý, hořeček žlutavý, hořeček brvitý,
bělozářka větevnatá, mečík střechovitý, zvonek klubkatý.
Zoologie: Ojediněle se zde vyskytuje chřástal polní. Žije zde řada zajímavých druhů
živočichů, např. motýl martináček bukový (Aglia tau), karpatská masařka (Sarcophaga
zumptiana), nosatci Tychius stephensi, Donus intermedius a Hypera fornicata. Z plazů zde
žije ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), z ptáků mimo běžné
druhy luk a pastvin také chřástal polní (Crex crex) a bramborníček hnědý (Saxicola rubetra).
Lesnictví: Bezlesí. Značná část území je zarostlá sukcesními stádii dřevin s pestrou druhovou
skladbou- dub, buk, habr, javor, jilm, jasan, olše, líska. Lesní enklávy byly těženy výběrovým
způsobem s následnou přirozenou obnovou.

Přírodní zajímavost Štefková
Štefková - zarůstající pastvina s výskytem chráněných druhů rostlin. V r. 1998 zde byla
postavena horská kaple Panny Marie Královny, která nahradila bývalou zvonici. Kaple je
jediným svatostánkem Bílých Karpat postaveným na hřebeni hor.

Naučná stezka Moravské Kopanice
Příroda, lidová kultura a historie v okolí Starého Hrozenkova a Žítkové.
•

Starý Hrozenkov > Žítková

•

délka 14 km

•

14 zastavení

•

vhodná pro pěší i cyklisty

NS Okolo Hrozenkova
Starý Hrozenkov – Vápenice – Vyškovec – Žítková – Starý Hrozenkov

kontakt na obec:
PSČ: 687 74
tel.: 572 696 952

ZDROJE
www.mikroregion-bojkovsko.cz
Zlínský kraj, města a obce zlínského kraje – vydavatelství Proxima Bohemia s.r.o
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