
RADHOŠŤV roce 2005 byla v kapli odhalena pamětní deska 
T.G. Masarykovi, který kapli navštívil v roce 1928, 
a krajanům z Texasu, kteří v letech 1890 - 1895 
přispěli na stavbu kaple.

Členové Matice Radhošťské, kteří v roce 1924 
prováděli přístavbu dřevěné zvonice, zanechali 
v její věži schránku s dobovými dokumenty. Ty 
byly objeveny při další rekonstrukci v roce 2000. 
Historické záznamy popisující úsilí frenštátských 
občanů o vybudování kaple sahají až do roku 
1862. Po rekonstrukci v roce 2000 byla schránka 
doplněna o dokumenty ze současnosti a vrácena 
zpět do věže jako svědectví pro další generace.
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RADHOŠŤ
kaple sv. Cyrila a Metoděje
Záměr postavit na vrcholu Radhoště (1229 m n.m.) 
kapli vznikl v roce 1881. Pro jeho uskutečnění byla 
uspořádána sbírka.

Kaple stojí jednou polovinou na straně rožnovské 
a druhou polovinou na straně frenštátské. Dne 5. 
července 1896 byl vysvěcen základní kámen a 
o dva roky později byla kaple dokončena. 

Kaple je navržena ve stylu byzantských staveb, 
který odkazuje na původ obou světců. Interiér 
zdobí mramorový cyrilometodějský oltář, pro 
obraz Liebscherovy Valašské Madony a obraz 
Piety (zobrazení truchlící Panny Marie s tělem 
pána Ježíše Krista na klíně po snětí z kříže). Okna 
jsou vyzdobena vitrážemi, které zobrazují výjevy 
ze života svatých. 

Před kaplí je od roku 1931 umístěno sousoší 
slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, 
jehož autorem je frenštátský rodák Albín Polášek. 
Byl to dar autora Matici Radhošťské. Původně 
stál na místě sousoší od roku 1735 dřevěný kříž a 
od 6. července 1805 pak vysoký kamenný. Ten byl 
za silné větrné bouře povalen a následně postaven 
u vstupu do kaple.

Sousoší sv. Cyrila a Metoděje bylo slavnostně 
odhaleno 5. července 1931. O kapli se stará Matice 
radhošťská, která vznikla v roce 1905.

K rozsáhlé rekonstrukci kaple došlo v letech 1924 
- 1926. Původně kamennou kapli omítli, obložili 
šindelem a přistavěli dřevěnou zvonici. Přestavba 
byla provedena z důvodu zatékání a nedostatečné 
údržby během první světové války. Poslední 
obnova kaple probíhala v letech 2000-2012. 
Nejprve byla zrekonstruovaná zvonice, jejíž trámy 
byly napadeny hnilobou a nedaly se použít. Nová 
zvonice se tedy stala přesnou kopií původní stavby. 
V dalších letech byly provedeny opravy vitrážových 
oken, vyměněno šindelové obložení a pozlacena 
menší kopule kaple, která je nyní za slunečného 
počasí viditelná z velké dálky. 


