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Vrch Hostýn (736 m) u městečka Bystřice pod Hostýnem, ve Zlínském kraji, je známý jako poutní místo na jehož vrcholu stojí bazilika Nanebevzetí P. Marie, jež byla postavena v letech 1721-1748. Od roku
1898 zde stojí i kamenná rozhledna. Za její stavbou stál spolek Matice svatohostýnské, v čele s P. Cibulkou. Protože ve stejné době kdy se započalo s výstavbou rozhledny pobýval v Bystřici pod Hostýnem na vojenských manévrech císař František Josef I. 1 září 1897 navštívil vrchol Hostýna, podepsal
zakládající listinu rozhledny a dotkl se základního kamene, jež byl posvěcen a vsazen do zdi věže.
Rozhledna na počest této události začala nést jeho jméno. Samotné otevření rozhledny 14. září 1898
už takovou slávou nebylo, v té době totiž monarchie oplakávala zesnulou choť císaře Alžbětu. V přízemí rozhledny se nachází kaple sv. Kříže. Věž rozhledny tvoří dvě válcové stavby. Součástí větší je
kaple a rozhledna a je vysoká 12 metrů. Nad střechou otevřené vyhlídkové plošiny bývala dříve štíhlá
dřevěná věžička s druhým vyhlídkovým ochozem a pozlaceným obrazem P. Marie Hostýnské. Díky
této nástavbě byla celá rozhledna vysoká 27 metrů. V roce 1915 byla z bezpečnostních důvodů snesena a k rozhlížení zbyla jen hlavní terasa zakrytá střechou. Střecha byla z věže odebrána v 60. letech
a ochoz byl opatřen okny a zakryt plochou střechou. V letech 1957 až 1971 byla stavba pro veřejnost
uzavřena a na jejím vrcholu bylo zařízení pro přenos televizního signálu. Pro vyhlížení byla znovu
otevřena v roce 1987 a v letech 2003 až 2003 proběhla její celková rekonstrukce. Z rozhledny můžete
přehlédnout pěkný kus Moravy - v první řadě zvlněné Hostýnské vrchy na jedné straně a rovinatou
Hanou na druhé. Rozhledna je součástí známého poutního místa s bazilikou minor a Jurkovičovou
křížovou cestou.
Ovšem od roku 1994 vévodí Hostýnu nová dominanta, 32 metrů vysoká větrná elektrárna. Zřejmě
však nebude jedinou „modernou“ na tomto poutním místě: Klub lyžařů projevil v roce 2007 silný
zájem vybudovat na Hostýn lanovku a část svahu upravit jako sjezdovku.
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Bystřice pod Hostýnem
736 m
kamenná
14.9.1898, 18.7.1987
12 m (+ dřevěná nástavba 3 m)
13.7.2013

