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Prochází Hukvaldskou oborou z roku 1566, která se řadí k nejstarším v naší zemi. V letech 1730 -1736 
nechali hukvaldští páni postavit kamennou hladovou zeď, aby dali poddaným práci. Následně nechali 
vysázet stromy na vrchu, který byl ve středověku z bezpečnostních důvodů odlesněn. Dále ohradili 
200 ha okolního lesa a přestěhovali sem zvěř. V 18. století v období krajinářských úprav v Evropě zde 
byly vysazeny aleje. Nejvýznamnější je lipová alej kolem páteřní komunikace vedoucí přes oboru a 
skupiny dřevin na loukách. Obora má rozlohu 457 ha. Normovaný stav zvěře je 140 daňků a 120 
muflonů. Patří LČR, Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm.  
 
Alej se udržuje přírodě blízkým způsobem. Díky šetrnému hospodaření jsou ponechávány torza i 
souše, které jsou stanovištěm řady organismů a to jak hub, tak i brouků, ptáků a savců.  
Cesta alejí tvoří nástupní trasu k hradu. Vede zde naučná stezka Hradní vrch a Janáčkův chodníček. Je 
tvořena převážně lipami, ale vyskytují se zde i jiné druhy listnatých dřevin zejména jírovec. 
Nebezpečné stromy v blízkosti domů byly před více lety vykáceny a nahrazeny novou výsadbou. 
Většina stromů je ponechána samovolnému vývoji jen s bezpečnostními ořezy, případně vazbami. 
Přesto zde dochází k vývratům i zlomům kmene, proto se nedoporučuje návštěva při silném větru.  



V oboře byla roku 1999 vyhlášena přírodní památka Hradní vrch Hukvaldy, jehož posláním je ochrana 
unikátního komplexu bukových porostů a přírodně krajinářské kompozice historické obory.  
 
Rozloha přírodní památky je 77 ha, nadmořská výška 310 – 480 m.  Věk nejstarších bučin přesahuje 
200 let. Nejvyšší stromy dosahují výšky až 40 m. Buk tvoří 90%, dále je zastoupena lípa srdčitá i 
velkolistá, javor mléč, javor klen, habr obecný, dub letní, jírovec maďal a jasan ztepilý. Vtroušeně se 
vyskytují i exotické dřeviny. Hrad pochází z roku 1240 a patří mezi naše nejrozlehlejší, byl dostavován 
postupně. Nebyl nikdy vojensky dobyt, přesto zchátral. Zachovalé části jsou postupně restaurovány. 
Jsou zde zajímavé výhledy do okolí. Konají se zde kulturní akce, svatby, natáčejí filmy. Ve svahu pod 
hradem je vyhlášeno 5 největších buků památnými stromy. Vyznačují se krásně tvarovanými kořeny, 
o něž se stromy opírají v prudkém svahu nad cestou. Eroze zde způsobuje postupné obnažování 
kořenů. Kvůli omezení půdní eroze je zakázán vstup na kořeny, které lákají k fotografování. Jejich 
stáří je odhadováno okolo 150 let. 
 
Staré stromy poskytují útočiště ptákům jako např. strakapoud, datel černý, žluny, holub doupňák, 
šoupálek dlouhoprstý, brhlík lesní, sýkora modřinka a koňadra a sovy. Ze savců to je veverka obecná, 
plch velký, plšík lískový, myšice lesní, kuna lesní a různé druhy netopýrů. Ze vzácných brouků zde žijí 
roháček kozlík, roháček bukový, tesařík piluna, potemník síťkovaný, lesan hnědý, páchník hnědý a 
další.  
 
Z dřevomilných hub je to např. vějířovec obrovský, síťkovec dubový, ohňovec statný, korálovec 
bukový, trsnatec  lupenitý, smolokorka buková, helmovka šafránová, hlíva holubí a hlíva plicní.  
Podél silnice do Dolního Sklenova vede další mladší alej lip, jírovců a jasanů. V horní části byly stromy 
poškozeny stavební činností a jsou nahrazeny novou výsadbou.  
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