4 dny na Valašsku

Vybírejte z 55 tipů na výlety!
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Valašskomeziříčsko – Kelečsko

Víte,
že…

krytý i venkovní bazén ve Valašském Meziříčí je moderním
aquaparkem nabízejícím plavání, relaxaci i zábavu pro děti?

TIPY pro POZNÁVÁNÍ a ZAJÍMAVOSTI
1. Valašské Meziříčí,

tel.: 571 615 200,
www.agenturavia.eu, www.valasskemezirici.cz.
Jedno z kulturních center Valašska má bohatou historii, která se odráží v řadě památek. Patří mezi ně dva
zámky – zámek Kinských s Muzeem regionu Valašsko
a zámeckou zahradou, kudy vede naučná stezka,
www.muzeumvalassko.cz, a zámek Žerotínů,
www.kzvalmez.cz. Dále městská památková zóna se 47 domy
v historickém centru, několik významných kostelů i unikátní Moravská
gobelínová manufaktura s muzeem. Živé muzeum gobelínů umožňuje
návštěvníkům poznat gobelínové a kobercové dílny za plného provozu.
www.gobelin.cz

2. Lešná, zámecký park – v 19. století byl kolem zámku v Lešné (v roce 2011 probíhá rekonstrukce zámku) zbudován anglický park s rozlohou 7 ha, který díky rozmanitosti
dřevin patří k nejzajímavějším parkům na území Moravy.
www.muzeumvalassko.cz

3. Kelč – jádro města je památkovou zónou. K nejcennějším památkám patří barokně upravovaný (veřejnosti však nepřístupný) zámek,
farní kostel sv. Petra a Pavla, rodný dům bratří Křičků se stálou
expozicí, radnice či kostel sv. Kateřiny. www.kelc.cz

4. Jarcová u Valašského Meziříčí – dřevěná turistická rozhledna,
14 metrů vysoká, v nadmořské výšce 476 m.
5. Velká Lhota – toleranční kostel. V České republice zcela ojedinělá ukázka původních protestantských
kostelů z konce 18. století. Pobyt Jana Karafiáta – autora
Broučků – zde připomíná pamětní deska na budově fary
a naučná stezka. www.velkalhota.cz
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Rožnovsko

Víte,
že…

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm je nejstarší
a nejrozsáhlejší muzeum svého druhu ve střední Evropě?

bazén, řada atrakcí. www.koupalistevm.cz

9. Koupání v řece Bečvě – oblíbená místa v okolí Valašského
Meziříčí jsou na Rožnovské Bečvě u několika splavů (např. ve Valašském Meziříčí) a na Vsetínské Bečvě u obce Poličná.

10. Naučná stezka Jana Karafiáta – 14 km, 16 zastavení,
trasa: Valašské Meziříčí – Malá Lhota – Velká Lhota – Bystřička.

11. Naučná stezka T. G. Masaryka – 13 km, 12 zastavení,
trasa: Valašské Meziříčí – Poličná – Jarcová – Valašské Meziříčí.

12. Naučná stezka bezbariérová – 800 m, 11 zastavení,
trasa: okolím rybníčku v areálu bývalých kasáren ve Valašském Meziříčí. Stezka je upravena pro tělesně postižené na vozíčcích a pro rodiny
s kočárky a malými dětmi.
13. Naučná stezka Veřovické vrchy – 21 km, 13 zastavení,
trasa: Valašské Meziříčí – Veřovice (Velký Javorník).

Víte,
že…

Hornolidečsko

Lačnovské skály, cíl nejen horolezců, jsou od 40. let
minulého století spojeny s trampským hnutím na Valašsku?

TIPY pro POZNÁVÁNÍ a ZAJÍMAVOSTI

TIPY pro POZNÁVÁNÍ a ZAJÍMAVOSTI
45. Seninka, rozhledna na kopci Vartovna (651 m n. m.) –

30 m nabízí krásné výhledy na hřebeny moravskoslezských Beskyd, Vsetínských vrchů,
Javorníků a slovenských hor. www.cartak.cz

rozhledna o výšce 37 m na pomezí obcí Seninka, Jasenná a Liptál.
Krásný výhled na Vizovické vrchy, Beskydy i Velkou Fatru. www.seninka.cz

15. Rožnov p. R. – Rožnovské pivní lázně. Počátky lázeňství v Rožnově
pod Radhoštěm sahají do r. 1796. Na tuto tradici dnes navazují pivní
lázně, umístěné ve sklepeních Rožnovského pivovaru. Nabízí hostům
koupele v kvasnicovém pivu, zábaly v mlátě či pivovarských kvasnicích
a další služby. www.roznovskepivnilazne.cz

16. Valašská Bystřice,
tel.: 571 759 716, www.valasskabystrice.cz. Obec
založená již roku 1651 byla v letech 1766–1829 sídlem velitele portášů. Poslední velitelé
pocházeli právě z Valašské Bystřice a jejich náhrobky najdete u vchodu do kostela. V obci
se nachází i Památník akademické malířky Marie Bognerové (1931–1997).
17. Pustevny – vyhledávané středisko (1095 m n. m.) je důležitou
křižovatkou turistických cest, jedním z výchozích bodů na horu
Radhošť a také nástupním místem na naučné stezky Radegast
a Čertův Mlýn. Pro dopravu můžete využít i lanovky z Trojanovic.
Areál staveb na Pustevnách – národní kulturní památka, zahrnuje
starou Pustevnu,tzv. útulny – turistické chaty Libušín (restaurace)
a Maměnku (hotel), dále zvonici a rozhlednu (vyhlídku) Cyrilku.
Pustevny Libušín a Maměnka byly postaveny koncem 19. stol. dle návrhů Dušana Jurkoviče
a interiéry Libušína jsou vyzdobeny freskami dle návrhů Mikoláše Alše.
www.libusin-mamenka.cz, www.napustevny.cz
18. Radhošť (1129 m n. m.) – kaple a sousoší sv. Cyrila a Metoděje. V dobách raného
křesťanství zde údajně působili slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj, a tak v roce 1898
zde vyrostla kaple ve stylu byzantských staveb. www.pustevny.cz
19. Socha Radegasta (pohanský bůh úrody) – vyhledávaný cíl návštěvníků, je umístěna

TIPY pro ZÁBAVU, SPORT i pro DĚTI

8. Aquapark – venkovní koupaliště, i vnitřní

vrchol Soláň je díky jedinečným výhledům a kulturním tradicím
považován za jednu z nejkrásnějších částí Valašska?
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30. Rozhledna Súkenická na vrchu Čartak (hotel Súkenická) – rozhledna s výškou

tel.: 571 652 444, www.roznov.cz. Město ležící
na úpatí posvátné hory Radhošť je významným turistickým centrem s řadou památek. Patří
k nim např. barokní kostel Všech svatých s pěti oltáři, dřevěný evangelický kostel, zajímavé
sochy a pomníky. Město je proslavené především unikátním Valašským muzeem v přírodě
(www.vmp.cz), které bylo založeno již v roce 1925 a je národní přírodní a kulturní památkou.
Umístěno je v něm na 100 památkových objektů soustředěných ve čtyřech areálech.

Valašské Meziříčí
6. Muzeum valašských strašidel –
řejnost každý pracovní den ve večerních hodinách.
www.astrovm.cz

Víte,
že…

den

14. Rožnov pod Radhoštěm,

na turistické trase z Pusteven na Radhošť.

7. Hvězdárna – astronomická pozorování pro ve-
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Hornovsacko

TIPY pro POZNÁVÁNÍ a ZAJÍMAVOSTI

TIPY pro ZÁBAVU, SPORT i pro DĚTI
tel.: 571 622 243

den

Připravili jsem pro vás 55 tipů na výlety! Valašsko jich nabízí nepřeberné množství. Neznamená to, že za 4 dny poznáte všechna místa.
Každý si vybere něco jiného, co vyhovuje jeho zájmům, partnerům, jeho rodině i jeho dětem. Denní tipy jsou sestaveny tak, aby na sebe
vzájemně navazovaly a váš pobyt na Valašsku mohl příjemně plynout. Vyberte si a sestavte si program podle svých představ!

Rožnov pod Radhoštěm a okolí
20. Letní venkovní koupaliště – www.roznov.cz
21. Krytý plavecký bazén s toboganem – www.krytybazen.cz
22. Camping Rožnov – bazén venkovní, www.camproznov.cz
23. Gibon (zábavní) park – lanové centrum, obří lanovka, dětský park, minigolf,
G-Jump, areál koupaliště, www.gibon-park.cz

24. Valašský golfový klub – www.golf-roznov.cz
25. Pustevny – sjezd na koloběžce, 6 km dlouhý sjezd přes sedlo
Tanečnice nebo Knížecí cestou do údolí. Koloběžku si půjčíte a po
instruktáži vyrazíte na trať. www.kolobezky.eu

26. Jízdárna Hradisko – výuka jízdy na koni, vyjížďky, možnost ubytování, stravování, návštěva zříceniny rožnovského hradu. www.hradisko.cz
27. Valašská Bystřice – Jízdárna u hostince Na Bařinách, na vrchu Búřov nad obcí
rozhledna. http://obecvb.savana.cz

28. Prostřední Bečva – Jezdecký klub Valašsko,
tel.: 732 446 662, výuka, vyjížďky

29. Horní Bečva – přehrada, přírodní koupání i vodní sporty,
začátek cyklostezky Bečva pod přehradou, www.hornibecva.cz

31. Zvonice Soláň,

tel.: 604 824 274, 571 644 027,
www.zvonice.eu. Vyhledávaný cíl na hřebeni Vsetínských vrchů.
Zajímavostí je nová zvonice, která slouží jako galerie a informační
centrum. Nabízí stálou expozici valašských umělců, autorské výstavy,
jejichž tvorba je inspirována Valašskem. Byla zde vybudována „Naučná
stezka přírodovědné, kulturní a národopisné historie i současnosti“.

32. Rozhledna na Ztracenci – dřevěná rozhledna na vrcholu hory Ztracenec,
1055 m n. m. v pohoří Javorníky, jižně od Velkých Karlovic.

33. Velké Karlovice,

tel.: 571 444 039, www.velkekarlovice.cz. Obec s pozoruhodnými památkami, je vyhledávanou rekreační oblastí. Perlami valašské
architektury jsou Karlovský kostel, Karlovské fojtství a Karlovské muzeum,
nabízející charakteristický obraz života lidí na Valašsku. Zajímavá je místní
část Jezerné a zde díla místního řezbáře Ladislava Boráka. Jeho socha
Madony Karmelské, která je největší dřevěnou madonou v České republice,
je zapsána v Guinessově knize rekordů (umístěna v kostele v Karolince).

34. Karolinka,
tel.: 739 322 851, 571 450 421, www.karolinka.cz. Obec je významná
lidovou architekturou, sklárnami a výbornými podmínkami pro turistiku. Valašské dřevěnice,
rodový shluk 26 roubených staveb na začátku údolí Raťkov, patří k nejcennějším souborům
lidových staveb dochovaných na původním místě. Galerie s ateliérem akademického malíře Ilji
Hartingera, kresby, malby a plastiky valašské přírody, architektury a života. www.arthartinger.cz
35. Nový Hrozenkov – obec pyšnící se řadou roubených chalup z 19. století. Jedna
z nich, č.p. 451, byla upravena jako Památník malíře Antonína Strnadla – velkého znalce lidu
a tohoto kraje. Krásné přírodní koupaliště „Na Stanoch“. www.novyhrozenkov.cz
36. Vsetín,

tel.: 571 441 441, www.vsetin.mic.cz. Důležité
centrum Valašska, rozprostírající se v údolí řeky Bečvy. Dominantou
Vsetína je renesanční zámek s 59 m vysokou věží, která slouží jako rozhledna. Zde sídlí Muzeum regionu Valašsko (www.muzeumvalassko.cz).
Součástí je zámecká galerie, Galerie Gratis. Celé Horní náměstí dokreslují historické budovy Maštaliska, Stará radnice s galerií, barokní
sochy a kašna. Určitě stojí za návštěvu Panská zahrada s rybníčkem,
lanovým centrem a místem, kudy prochází 18. poledník východní
délky, Planetka Vsetín na Dolním náměstí (sluneční hodiny, barometr atd.) nebo dům bývalé
Občanské záložny se sgrafity Mikoláše Alše.

TIPY pro ZÁBAVU, SPORT i pro DĚTI
Velké Karlovice, Nový Hrozenkov, Vsetín
37. Lanový park, termální bazény a golf u hotelu Horal – www.valachy.cz
38. Cykloareál Razula – délka 1300 m, převýšení 210 m, www.razula.cz
39. Kohútka – horský hotel, skicentrum, Slovensko-české infocentrum, www.kohutka.cz
40. Nový Hrozenkov – koupání „Na Stanoch“
41. Vsetín – Městské lázně Vsetín – vnitřní a venkovní bazén, velký tobogán, whirlpool
bazény a letní koupaliště, www.laznevsetin.cz

46. Seninka, Valašské muzeum motocyklů – muzeum soukromého sběratele se nachází
v horní části obce, pod kopcem Vartovna.
Historické motocykly československé výroby
od roku 1920. tel.: 603 260 001

47. Rozhledna na Čubově kopci –
16 m vysoká rozhledna se nachází 1,5 km
východně od obce Francova Lhota.
www.francovalhota.cz

48. Pulčínské skály,
tel.: 571 410 229, www.pulcin.cz,
www.hornolidecsko.cz. Ojedinělý výchoz třetihorních hrubě zrnitých
pískovců. Vrcholová část Hradiska je tvořena pískovcovou plošinou
o délce 150 m a šířce 80 m. Nejnápadnější jsou však dvě vypreparované, k jihozápadu rovnoběžně vybíhající lavice, tvořící až 20 m vysokou
skalní stěnu. Ve skalách platí zákaz horolezecké činnosti. Legálně lze
tábořit na veřejném tábořišti.
49. Horní Lideč,
tel.: 571 447 261, www.hornilidec.cz. V obci
můžete obdivovat památky lidové architektury – dřevěnou sýpku s pavlačí, staré dřevěné domky, kovárnu či repliky studny a dřevěné zvonice
z roku 1771. Dominantou obce je novodobý kostel sv. Václava, v areálu
kostela jsou umístěny památníky padlých vojáků a obětí nesvobody.

TIPY pro ZÁBAVU, SPORT i pro DĚTI
50. Čertovy skály – přírodní památka u obce
Lidečko. Jedná se o pískovcové skály, 150 metrů
dlouhé a až 25 metrů vysoké, nabízející možnosti
lezení nejen pro zkušené, ale i pro začínající horolezce. V tomto masivu skal vytvořily celé generace
lezců přes 100 výstupových linií. Lezení povoleno
pro členy organizací UIAA, kteří zde mají možnost
táboření přímo pod skalami. Parkoviště v místě. Naproti skalám stojí stejnojmenný motorest, z jehož restaurace je na skály krásný výhled.

51. Lačnovské skály – 2 km severovýchodně od obce Lačnov.
K pískovcových skalám tyčícím se pod vrchem Vrátnice vede žlutá turistická trasa nebo modrá od Čertových skal (dále se napojuje na žlutou).
V okolí vede červená cyklotrasa ze Vsetína č. 6117. Útvar tvoří Horní
a Dolní skála. Lezení není omezeno.
52. Francova Lhota – Hucul Club –
výcvik, vyjížďky do přírody, vožení dětí
na malých koních, putování na dva i více
dnů. www.hucul-club.cz

53. Valašská Senice – koupaliště,
tel.: 774 002 911

42. Vsetín – Naučná stezka okolím Vsetína, 7 km, 13 zastavení krásnou krajinou
s PP Ježůvka, Vršky, Díly a Valovou skálou, www.mestovsetin.cz

54. Naučná stezka Vařákovy paseky – 15 km, 16 zastavení,

43. Turistická trasa na Vsacký Cáb – horský hotel Vsacký Cáb, Cábské jezírko, nádherný výhled
44. Naučná stezka „Semetínské rybníky“ a Arboretum v Semetíně –

55. Naučná stezka k rozhledně Vartovna (Seninka) – 35 km

www.lesyvsetin.cz, www.astrocesty.eu

trasa: Horní Lideč – Lačnov – Vařákovy paseky – Lidečko
dlouhá naučná stezka, která vede Jasennou, Liptálem, obcemi Hornolidečska a Púchovskou dolinou.

