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Valašsko má mnoho tváří a nezaměnitelné 
kouzlo. Kdo tento rázovitý kraj pozná, zamiluje 
si ho a rád se sem vrací. Za nádhernou 
přírodou a množstvím příležitostí 
k rekreačnímu i adrenalinovému sportování, 
ale i za četnými pamětihodnostmi, kulturními 
a gastronomickými zážitky. 
 
Jednotlivé tipy byly speciálně vybírány s ohledem na to, aby vám 
přinesly co nejvíce zážitků a radosti. Valašsko má co nabídnout, 
přesvědčte se sami. Doplňující informace k turistickým cílům  
a dalším službám najdete na webu turistické oblasti Valašsko  
www.visit-valassko.cz.  
 
 

Přejeme vám šťastnou cestu  
a ať se vám na Valašsku líbí.
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Pěší turistika 
 

Valašsko patří k nejrázovitějším a na přírodní krásy 
nejbohatším koutům naší země. Živá i neživá příroda 

tady vytvářejí pestrou mozaiku. Lesnaté hřebeny Beskyd, 
Javorníků, Hostýnských vrchů a Vsetínských Beskyd,  

údolní louky a pastviny, řeky i bystřiny jsou domovem 
vzácných rostlin a živočichů. Vydejte se objevovat krásy 
Valašska pěšky. U nás zažijete to pravé dobrodružství.
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Rozhledna  
Kunovická hůrka 
 Valašskomeziříčsko – Kelečsko 
 
Těsně pod vrcholem Kunovické 
hůrky se nachází 7metrová 
dřevěná rozhledna z roku 2010, 
ze které se můžete kochat 
krásnými výhledy na přilehlou 
část Hostýnských vrchů, oblast 
Poodří a Oderské vrchy. Cesta 
k rozhledně vede naučnou 
stezkou profesora R. Haši. Začíná 
u vlakového nádraží Kunovice-
Loučka, pokračuje přes obec 
Kunovice, dále cestičkou mezi 
poli, kolem rybníka a končí 
strmým výstupem na vrchol.
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Pěší turistika → 

Rozhledna  
Kelčský Javorník 
 Hostýnsko 
 
Nejvyšší hora Hostýnských vrchů 
Kelčský Javorník (865 m n. m.) se od 
roku 2015 pyšní svou rozhlednou. Skládá 
se z centrálního sloupu s vřetenovým 
schodištěm a 12 ohýbaných modřínových 
lamel, které tvoří obvod rozhledny. 
Půdorys rozhledny připomíná hodinový 
ciferník a 12 rovnoměrně rozmístěných 
vyhlídkových plošin zase sluneční hodiny. 
Z rozhledny je krásný výhled do všech 
světových stran.

Trasa vhodná pro rodiny 
s dětmi a seniory

Trasa vhodná  
pro zdatnější 

více na www.visit-valassko.cz
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Rozhledna  
na Ztracenci  
 Valašsko – Horní Vsacko 
 
Dřevěná rozhledna byla vystavěná roku 
2008 na vrcholu Stratenec/Ztracenec 
(1055 m n. m.) ležícím na česko-slovenské 
hranici na hřebeni Javorníků. Dominantou 
místa je památník ve tvaru třech křížů 
věnovaný třem československým vojákům, 
kteří 3. května 1945 padli při osvobozování 
Velkých Karlovic. Památník na jejich počest 
byl postaven v roce 1969. Rozhledna je 
přístupná celoročně a vede k ní hřebenová 
běžkařská trasa.

Rozhledna  
na Čubově kopci  
 Hornolidečsko 
 
Pětipatrová dřevěná rozhledna, která má svým 
tvarem připomínat valašský klobouk, tzv. 
Lepák, stojí na Čubově kopci (720 m n. m.) nad 
Francovou Lhotou. Nejdříve na jejím místě stála 
mapovací věž Zemského úřadu, která ale po 2. 
světové válce zanikla. Na jehlanovou trámovou 
věž vystoupáte po velmi strmých 60 dřevěných 
schodech žebříkovitého typu. Odměnou vám 
bude nádherný výhled do blízkého okolí.
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← Pěší turistika

Rozhledna  
Vartovna  
 Střední Vsetínsko 
 
Neobvyklá stavba s vnitřním točitým 
schodištěm ve tvaru spirály stojící na kopci 
Vartovna (651 m n. m.) na pomezí obcí Seninka, 
Jasenná a Liptál byla vybudována podle 
návrhu architekta Ivana Bergmanna v roce 
2009. Je 38 metrů vysoká a vede na ni 213 
schodů. Při pěkném počasí se z jejího vrcholu 
nabízí výhled na Lysou horu, Malou Fatru, 
Hostýn a někdy až na vrcholky Nízkých Tater.

Rozhledna  
Maruška  
 Střední Vsetínsko 
 
Krásně řemeslně zpracovaná 
16metrová dřevěná stavba 
z roku 2014 postavená podle 
návrhu Antonína Závady 
stojí nedaleko Hošťálkové 
na Vsetínsku. Vyhlídková 
věž stojí v nadmořské výšce 
664 m n. m. na trase mezi 
Trojákem a kopcem Bludný. 
Je postavená ze dřeva 
z místních lesů a o samotnou 
stavbu se postarali hošťálkovští 
řemeslníci. Slouží také 
jako stanoviště Českého 
hydrometeorologického 
ústavu.
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Pěší turistika → 

Trasa vhodná  
i pro kočárky

Trasa vhodná  
pro rodiny s dětmi 
a seniory

Trasa vhodná  
pro rodiny s dětmi 
a seniory

Trasa vhodná  
pro rodiny s dětmi 
a seniory

více na www.visit-valassko.cz



Rozhledna  
Miloňová 
 Valašsko – Horní Vsacko 
 
Dřevěná kráska z roku 2012 na kopci 
Miloňová (846 m n. m.) měří 24 metrů. 
Navrhl ji Antonín Závada, autor Jurkovičovy 
rozhledny v Rožnově pod Radhoštěm. 
K rozhledně můžete dojít například 
po zeleném turistickém okruhu, který 
začíná v údolí Léskové od hotelu Galík. 
Kilometr severně od rozhledny stojí dřevěná 
zvonička. Pohádkový výhled do valašské 
krajiny je přístupný celoročně. 

Rozhledna  
Súkenická 
 Valašsko – Horní Vsacko 
 
V blízkosti česko-slovenského hraničního 
přechodu Bumbálka na vrchu Čarták  
(952 m n. m.) stojí 30metrová rozhledna, 
která je jednou z nejmladších rozhleden 
v Beskydech. Věž s dřevěným pláštěm 
ze smrkových prken má osmibokou 
vyhlídkovou plošinu, na kterou vede celkem 
137 schodů. Z rozhledny jsou krásné výhledy 
na hřebeny Moravskoslezských Beskyd, 
Javorníků a slovenských hor. Poblíž rozhledny 
pramení Vsetínská Bečva.
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← Pěší turistika

Rozhledna  
Cyrilka 
 Rožnovsko 
 
Vyhlídkový altán Cyrilka stojí nedaleko 
areálu Pustevny na hřebenové cestě k soše 
pohanského boha Radegasta a na horu 
Radhošť. Památkově chráněný altán z roku 
1894 je přístupný celoročně a cena stavby 
byla 450 zlatých. Z rozhledny je krásný výhled 
do údolí města Frenštát pod Radhoštěm, 
na Štramberskou Trúbu, Palkovické hůrky, 
Pustevny, Beskydy, Lysou horu a za dobré 
viditelnosti a troše štěstí i na Slovensko.

Stezka  
Valaška  
 Rožnovsko 
 
Pod vrcholem Tanečnice 
na Pustevnách je nadzemní 
panoramatická stezka 
v oblacích postavená v roce 
2018. Stezka nabízí dvě 
unikátní technická řešení. 
Zavěšený 150 metrů dlouhý 
„himalajský“ chodník, jehož 
konstrukce se zatím nikde 
v republice nepoužila, 
a skleněnou vyhlídkovou 
plošinu, která má evokovat 
pocit, že člověk stojí 
ve vzduchu. V korunách 
stromů tak prožijete nádherný 
výhled na Jeseníky a Velkou 
Fatru.
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Pěší turistika →

Trasa vhodná  
pro rodiny s dětmi 
a seniory

Trasa vhodná  
pro rodiny s dětmi 
a seniory
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Trasa vhodná  
i pro kočárky

Trasa vhodná  
pro rodiny s dětmi 
a seniory
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Rozhledna  
Velký Javorník   
 Rožnovsko 
 
Vyhlídka na dřevěné rozhledně 
je na nejvyšším vrcholu Veřovických vrchů 
– Velkém Javorníku (918 m n. m.). Na 26 
metrů vysokou rozhlednu vede 106 schodů. 
Rozhledna je volně přístupná a nabízí 
výhled na vrcholky Beskyd, Lysou horu, 
Ondřejník, Kněhyni, Moravskou bránu, 
Smrk, Radhošť, ale třeba také Ostravsko. 
Těsně pod vrcholem Javorníku je turistická 
chata z roku 1935, která nabízí zázemí 
a občerstvení. 

Rozhledna  
Jurkovičova rozhledna   
 Rožnovsko 
 
Na Karlově kopci v Rožnově pod 
Radhoštěm stojí od roku 2012 unikátní 
rozhledna, která vznikla podle 
původních nákresů Dušana Jurkoviče. 
Třicet jedna metrů vysoká stavba 
je vyrobena ze dřeva stoletých stromů 
a je vertikálně členěna do sedmi 
podlaží. Veškeré kovářské, klempířské 
práce byly prováděny ručně za použití 
starých pracovních postupů. 
Z rozhledny si můžete užít krásný 
výhled do okolní krajiny.
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← Pěší turistika

Rozhledna  
Búřov  
 Rožnovsko 
 
Dřevěná vyhlídková věž byla 
postavena v roce 2005 na vrchu 
Búřov (660 m n. m.) necelé 
2 km jihozápadně od obce 
Valašská Bystřice na okraji 
Vsetínských Beskyd. Z vyhlídky 
věže se vám naskytnou 
kouzelné výhledy především 
na Veřovské vrchy a Vsetínské 
Beskydy. Tato soukromá stavba 
majitele přilehlé horské chaty 
slouží nejenom hostům chaty, 
ale také jako požární hláska. 
Od roku 2011 je v její blízkosti 
i golfové hřiště.

Vyhlídková věž  
Zašová 
 Rožnovsko 
 
Malá rozhledna v obci Zašová byla postavena 
roku 2010 jako součást veřejné plochy s nově 
založeným sadem valašských jadernic 
a odpočinkovým altánkem. Z výšky 2,5 metrů 
nad zemí jsou hezky vidět okolní vrcholky 
Vsetínských Beskyd a taky samotná obec 
Zašová, které dominuje barokní kostel 
Navštívení Panny Marie z roku 1725. Velká 
stavba, která přiléhá ke zdi kostela, je původní 
klášter trinitářů.

10

Pěší turistika →

Trasa vhodná  
pro rodiny s dětmi 
a seniory

Trasa vhodná  
pro rodiny s dětmi 
a seniory

Trasa vhodná  
pro zdatnější 
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Trasa vhodná  
i pro kočárky
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Pěší turistika → ← Pěší turistika

Čertovy skály  
 Hornolidečsko
 
Chráněná přírodní památka je 150 metrů 
dlouhá a místy až 25 metrů vysoká. 
Skalní pískovcová stěna představuje 
nejpopulárnější a nejnavštěvovanější skalní 
útvar na Valašsku, který je i častým cílem 
horolezců. Na vrchol se bezpečně dostanete 
ze zadní strany. Ke vzniku skal se váže 
řada pověstí. Jedna z nich praví, že se zde 
často zjevoval černokněžník, který uváděl 
chudý lid do jeskyní pod skalami a tam 
je obdarovával zlatem. 

Lačnovské skály  
 Hornolidečsko

Skály jsou přístupné po naučné stezce 
Vařákovy paseky na hřebeni Vizovických 
vrchů. Jsou členěny na dvě samostatné 
pískovcové skupiny cvičných skal 
na Horní skály zvané Trčkovy a Dolní 
skály zvané Vrátnice. Stojí asi 2 kilometry 
od obce Lačnov a nejvyšší bloky 
dosahují výšky až 14 metrů. Především 
Horní skály jsou vyhledávaným cílem 
horolezců a je z nich krásný výhled 
na Bílé Karpaty, Vsetínské Beskydy 
a Beskydy.

Pulčínské skály    
 Hornolidečsko
 
Pulčínské skály představují největší 
skalní město na Moravě. Obří 
balvany kolem vrchu Hradisko 
(773 m n. m.) tvoří pískovcový 
labyrint. Takzvané Pulčiny byly 
roku 1989 vyhlášeny národní 
přírodní rezervací. V nejvyšší části 
Hradiska se dochovaly pozůstatky 
středověkého hradu. Nejznámějšími 
částmi skalního města jsou skály 
Zámčisko, Pět kostelů a Izby. 
Nejsnáze se k nim dostanete 
z Pulčína nebo z Lidečka.

Valova skála   
 Valašsko - Horní Vsacko
 
Svou výškou se řadí 
k nejvyšším skalním útvarům 
na celém Valašsku, neboť 
vrchol jihozápadní stěny se 
tyčí 26 metrů nad úpatím 
a stupňovitý skalní útvar 
dosahuje celkové výšky až 
38 metrů. Valova skála se 
nachází zhruba 3 kilometry 
severovýchodně od Vsetína 
v údolí Velký Skalník. Ke skále 
je možné dojít po Naučné 
stezce okolím Vsetína. Skála 
je oblíbená horolezci a je tam 
možné lézt.

Trasa vhodná  
pro rodiny s dětmi 
a seniory

Trasa vhodná  
pro rodiny s dětmi 
a seniory

Trasa vhodná  
pro rodiny s dětmi 
a seniory

Trasa vhodná  
pro rodiny s dětmi 
a seniory

více na www.visit-valassko.cz 12



 
Jarcovská kula    
 Valašskomeziříčsko – Kelečsko
 
Přírodní památku Jarcovská kula tvoří 
pískovcová skalní věž o výšce 8 metrů 
nacházející se asi 0,5 kilometru jihozápadně 
od obce Jarcová. Váže se k ní několik 
pověstí, vždy spojených s čertem. Jednou 
měl za úkol obrátit potok v Lidečku, jindy 
přehradit řeku Bečvu. Jarcovská kula leží 
na turistické stezce vedoucí z nedalekého 
Valašského Meziříčí a vede kolem ní také 
naučná stezka T. G. Masaryka.  

 
Skalní útvary v přírodním parku Klenov   
 Střední Vsetínsko 
 
Přírodní rezervace Klenov se nachází ve Vsetínských vrších, tvoří ji lesní porosty v okolí vrchu 
Zámčisko a hřbet Klenova s pískovcovými skalními výchozy. Přírodní rezervací vede naučná 
stezka Klenov. Významnou archeologickou lokalitou je Zámčisko, kde se ve středověku 
nacházelo hradiště. Skalní útvary na Klenově jsou opředeny lidovými pověstmi o ukrytých 
zbojnických pokladech.

1413

Pěší turistika →← Pěší turistika

Trasa vhodná pro rodiny 
s dětmi a seniory

Trasa vhodná pro rodiny 
s dětmi a seniory

Trasa vhodná  
pro rodiny s dětmi 
a seniory

Svantovítova skála  
 Střední Vsetínsko
 
Jedná se o skalní pískovcový 
komplex měřící 12 metrů, 
který se nachází nedaleko 
Malé Bystřice a je chráněnou 
přírodní památkou. V místě 
jsou 3 oddělené skály/
věže – Ploutev (nejvyšší 
12metrová věž), Svatka 
a Svatoušek. Skály dostaly 
jméno po Svantovítovi, 
staroslovanském bohu 
války a hojnosti, kterého 
uctívali západní Slované. 
Ve stěně skály Svatka je na její 
severní straně vytesán nápis 
„Svantovít 1924“.

Skalní útvar 
Medůvka    
    Valašskomeziříčsko - Kelečsko
 
Skály Medůvka se nachází 
v okolí obce Bystřička. 
K Medůvce vede jak modrá 
turistická značka, tak i značená 
cyklotrasa. Skála se člení na dvě 
části – na Malou a Velkou 
Medůvku. Skládá se z jedné 
věže a dvou okrajovek, přičemž 
údolní stěna nejvyššího bloku 
dosahuje výšky 10 metrů. I když 
rozměry skály nejsou nijak 
výjimečné, Medůvka patří mezi 
nejvýznamnější horolezecké 
lokality na Moravě.

Trasa vhodná  
i pro kočárky

1413 více na www.visit-valassko.cz



Valašsko  
– cyklistický resort 

plný příběhů
 

Neuvěřitelná rozmanitost Valašska 
se odráží do široké škály nabídky tras pro 

milovníky jízdy na kole.  

Pohodové cyklostezky kolem řek 
a potoků, stovky kilometrů značených 
cyklotras vedených malebnými místy 
Valašska, přes pět set kilometrů 
tras pro horská kola, několik desítek 
kilometrů singletrailů a stovky 
kilometrů tras pro gravelová kola. 
Nechte si místními průvodci sestavit 
plán cest a prožijte na nich dávné 
příběhy templářů, zbojníků, strážců 
hor „Portášů“ či statečných odbojných 
Valachů. Nechte se vést křikem řek 
a potoků nebo se zaposlouchejte 
do ticha uprostřed hlubokých lesů. 
Barev a vůní si užijte u barevných 
luk plných orchidejí na úbočích 
našich hor. To vše naleznete u nás 
na Valašsku, v kraji slivovice a frgálů, 
malebných a přesto drsných hor 
plných typických lidových stavení.  

1615

Cykloturistika → ← Cykloturistika
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Cyklostezka Bečva  
– Královna stezek Moravy

 
Cyklostezka Bečva prochází údolím řeky Bečvy  

a je vhodná i pro začínající a méně zdatné cyklisty.

Od pramenů Bečvy vás provedou dva úseky – Rožnovská Bečva začíná na Horní 
Bečvě, Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích. Sbíhají se ve Valašském Meziříčí, 
odkud cyklostezka míří až k soutoku Bečvy s řekou Moravou u Tovačova.

 Velká část cyklostezky je vedena po nově vybudovaných úsecích s vyloučením 
motorové dopravy. Zbytek trasy je veden po málo frekventovaných místních 
komunikacích a zpevněných lesních a polních cestách a jen minimum trasy 
zatím musíte absolvovat po silnicích. I tady se však připravují projekty, které 
zajistí, že od pramenů Vsetínské a Rožnovské Bečvy až po soutok Bečvy s řekou 
Moravou budete moci projet bez obav z automobilové dopravy.

Co můžete cestou vidět?
Je toho mnoho. Namátkou vzpomeňme krásnou přírodu Beskyd, valašské 
dřevěnice roztroušené po obcích a městečkách regionu nebo soustředěné 
v rožnovském skanzenu. Zastavit se budete moci v centrech historických měst 
s množstvím zajímavých památek, jako je Vsetín, Valašské Meziříčí, Hranice, 
Lipník nad Bečvou nebo Přerov. Přímo na trase nebo v jejím těsném sousedství 
můžete navštívit muzea, zámky a hrady. Podrobnosti hledejte na našem webu 
www.cyklostezkabecva.cz
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Cyklostezka Bevlava
 

Dálková mezinárodní cyklostezka BEVLAVA vás provede 
krásnou krajinou moravskoslovenského příhraničí, od Beskyd, 

přes Bílé Karpaty až na Slovensko do Pováží. 

2019

Cykloturistika → ← Cykloturistika

Bevlava se vine magickou přírodou, údolími mezi okolními kopci. 

Krajinou hlubokých lesů, horských orchidejových luk, sadů a pastvin. 

Najdete na ní také řadu kulturních památek a zajímavostí. V okolí Bevlavy 

se v minulosti odehrálo mnoho příběhů, jejichž svědky se můžete alespoň 

na chvíli stát. Cyklostezka je lemována skalními útvary, pohled na svahy 

Bílých Karpat vás přinutí zastavit na některém z mnoha odpočinkových 

míst a užít si pohled do krajiny. Bevlavu si díky mírnému profilu trasy užijí 

i rodiny s dětmi i aktivní senioři.  Více na webu www.bevlava.cz
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Bike aréna Vsetín
 

V Bike resortu Valašsko, konkrétně ve Vsetíně, se nachází  
Bike aréna Vsetín. Singletraily kam se podíváš. 

rozmanité prvky velmi zábavného ježdění. 
Na sedmi trasách si užijete velké množství 
zábavy v sedle horského kola kousek 
od města Vsetína. Přijeďte si zajezdit na kole 
do míst, kde se zřejmě v minulosti projížděli 
templářští rytíři a zažijte svá vlastní bajková 
dobrodružství. 

Lehčí pro všechny, těžší pro pokročilé 
bikery. Síť speciálních stezek pro 
horská kola Bike aréna Vsetín 
je největším areálem svého druhu 
na území Východní Moravy. Uměle 
vybudované trasy pro vyznavače 
ježdění z kopce dolů nabízejí 

Bike resort Valašsko
 

Bike resort Valašsko je nejstarším, největším 
a nejkomplexnějším cykloturistickým resortem  

v České republice. 
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Byl pojmenován už v roce 2007 a je vymezen horským územím od Vsetína do Velkých 
Karlovic. Na obou březích Vsetínské Bečvy je ohraničen hřebeny Javorníků a Vsetínských 
Beskyd. Milovníci klasického MTB ježdění ocení vsetínské a karlovské okruhy pro horská 
kola v délce 348 kilometrů. Bike resort Valašsko uspokojí požadavky všech skupin 
bajkerů. Užijete si zde náročné singletraily přírodního charakteru, vybudované gravity 
tratě ve Vsetíně, Zděchově, Velkých Karlovicích. Odpočinout si můžete  na Cyklostezce 
Bečva, projedete trasy na hřebenech Javorníků a Vsetínských Beskyd. Hustá síť dalších 
loveckých a turistických chodníků, dělá z Bike resortu Valašsko opravdový cyklistický ráj. 
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Bike trails Valašsko
 

Singletraily jsou nezastavitelným fenoménem rozvoje 
cyklistiky. Bike resort Valašsko byl jedním z prvních v České 
republice, který se do budování těchto úzkých přírodních 

stezek projektovaných a budovaných podle speciální 
metodiky pustil. 

Gravel tour Valašsko
 

Valašsko jako první přichází s novinkou.  
Těmi jsou trasy pro gravelová kola, tzv. štěrkolety.  

Už jste o nich slyšeli? 

Jsou to taková silniční kola, která jsou známá například z Tour 
de France, ale upravená na jízdu po zpevněných cestách. 
Na rámu mají množství úchytů, připravených pro upevnění 
brašen a bidonů na vodu, držáky na GPS. V současnosti 
nejprogresivněji se rozvíjející druh cykloturistiky. Na Valašsku 
jsme tento trend zachytili a přicházíme se sítí tras pro 
gravelové cyklo objevitele. Na 14 navržených trasách můžete 
prožít mnoho cestovatelských dobrodružství, užít si i sportovní 
jízdu, podívat se do méně navštěvovaných, ale přesto velmi 
atraktivních míst. Vyrážet můžete prakticky z kteréhokoliv 
ubytovacího zařízení na Valašsku na více než 400 kilometrů 
gravelových tras. 
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Vlní se mezi stromy, nikdy nevedou dlouho rovně, příliš z kopce a ani do kopce. Bike 
trails Valašsko nabízí další kilometry singletrailů hned ve třech lokalitách – v údolích 
Pluskovec, Léskové ve Velkých Karlovicích a ve Zděchově. V každé z těchto lokalit 
je vybudovaný trail, který dokáže zpestřit projížďku na kole. Ve Velkých Karlovicích 
v Pluskovci jsou singletraily dokonce hned tři. Ideální je jejich návštěvu spojit 
s ježděním na některé z horských cyklotras. 
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Památky a zajímavosti 
 

Bohatá historie Valašska se zrcadlí v mnoha památných 
místech a stavbách, o některých z nich jste zaručeně ještě 
neslyšeli. Přes nádherné zámky a kostely skrývající spoustu 

zajímavých příběhů se dostanete do muzeí, které vás 
nejednou překvapí svým inventářem a zaměřením. 

Určitě si vyhraďte dostatek času, protože tato místa vás 
zaručeně pohltí. Pokud tedy plánujete pohled za kulturou, 

Valašsko je pro vás ideální volba!

Památky a zajímavosti → 

Hvězdárna Vsetín    
 
Milujete vesmír a planety? Pak se vydejte 
do vsetínské hvězdárny, kde si můžete 
prohlédnout zbrusu nový unikátní venkovní 
model Sluneční soustavy, který se nachází 
hned u vstupu do objektu. Pětimetrová 
pozorovací kopule hvězdárny je jako Slunce 
a kolem ní se nachází všech osm planet. 
Největší je stejně jako v reálu Jupiter 
s průměrem 50 centimetrů. Model Saturnu 
i s prstenci má rozpětí 1 metr. Naopak 
nejmenší Merkur má v průměru pouhé  
2 centimetry.
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Zámek Vsetín  
 
Původně renesanční zámek z počátku  
17. století je jednou z dominant města Vsetín. 
Sídlí v něm Muzeum regionu Valašsko, které 
nabízí stálé i krátkodobé výstavy. K turistickým 
lákadlům zámku patří téměř 60 metrů 
vysoká věž, která nabízí úchvatný pohled na 
Vsetín a okolí. Vydáte-li se do zámku i s dětmi, 
rozhodně byste neměli vynechat Templářský 
sklípek, který je doslova nabitý zajímavostmi 
o rytířích. 

Zámek a park Lešná  
u Valašského Meziříčí    
 
Zámek Kinských v Lešné vznikl na přelomu  
16. a 17. století přestavbou ze staré vodní tvrze. 
V současnosti je zámek přestavěn do klasicistní 
podoby a uvnitř se nachází bohaté zámecké 
interiéry připomínající život na zámku  
v 19. a 20. století. Kolem zámku se rozprostírá 
anglický park s bohatou sbírkou cizokrajných 
stromů a keřů, díky kterým se řadí mezi 
nejkrásnější parky na Moravě. Při rekonstrukci 
zámku byla objevena unikátní barokní dlažba. 

více na www.visit-valassko.cz
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Zámek Kinských  
Valašské Meziříčí  
 
Empírový zámek vznikl přestavbou správní 
budovy rožnovskokrásenského panství 
hrabětem Eugenem Kinským a je jedním 
z posledních dokladů starší zástavby městečka 
Krásna. Patří k nejvýznamnějším památkám 
Valašského Meziříčí. Zámek spravuje sbírkový 
fond a stálou interaktivní expozici věnovanou 
člověku a krajině, dvou neoddělitelným 
elementům, které po staletí žily ve vzájemném 
souladu, ovlivňovaly se a daly vzniknout 
současnému fenoménu Valašska.

Kostel sv. Trojice  
Valašské Meziříčí   
 
Památkově chráněný polodřevěný kostelík 
pochází z druhé poloviny 16. století. V objektu 
je umístěna stálá expozice kamenných 
a dřevěných plastik architektonického, 
náhrobního a oltářního charakteru. V letech 
2018/2019 prošel kostel poslední rozsáhlou 
rekonstrukcí, která přinesla i velmi cenné 
archeologické nálezy, například kryptu se 
dvěma cihlovými hroby. Dnešní Lapidárium 
Trojice je ve správě Muzea regionu Valašsko.

Muzeum řeznictví  
ve Valašském Meziříčí  
 
Muzeum řeznictví ve Valašském Meziříčí 
je unikátní zážitkové muzeum v samotném 
srdci regionu Valašsko. Muzeum na každém 
kroku připomíná výjimečné postavení 
řeznického řemesla v regionu Valašska 
a odkazuje na vynikající kvalitu místních 
uzenářských a masných výrobků. Založil 
ho Karel Pilčík – majitel rodinné firmy 
MP Krásno.

Moravská gobelínová 
manufaktura   
 
V rámci procházky Valašským Meziříčím 
můžete navštívit i unikátní živé muzeum 
gobelínů, kde na vás čekají gobelínové 
a kobercové dílny s více než stoletou tradicí. 
Při prohlídce si můžete prohlédnout 
historické, ale dodnes funkční tkalcovské 
vybavení a díla ze současné i starší tvorby 
manufaktury. Mezi nejslavnější díla 
„gobelínky“ patří opona Národního divadla 
v Praze. Tkaní gobelínů si můžete i sami 
vyzkoušet.

Zámek Žerotínů  
Valašské Meziříčí 
 
Původně renesanční zámek založený roku 1538 
Janem z Pernštejna byl přestavěn v duchu 
baroka. V současné době je zámek využíván 
zejména ke kulturním účelům. V jižním křídle 
zámku se nachází Muzejní a galerijní centrum 
se stálou expozicí zámeckých pokojů, expozicí 
věnovanou historii města a rodu Žerotínů. 
Příznivci barokního umění se mohou kochat 
nově rekonstruovanými freskami J. I. Sadlera 
v kapli Smrtelných úzkosti Ježíše Krista.

Kostel Velká Lhota    
 
Unikátní toleranční dřevěný kostel ve Velké 
Lhotě je poslední stavbou svého druhu v České 
republice. Valašští evangelíci jej postavili roku 
1783, dva roky po vydání tolerančního patentu 
Josefem II. Stavbu ze smrkových kmenů, zdobí 
mansardová střecha krytá šindelem, jedinečné 
jsou také kostelní lavice, které si věřící vyrobili 
sami. V letech 1875–1895 ve Velké Lhotě jako 
farář působil český spisovatel a autor Broučků, 
Jan Karafiát.

více na www.visit-valassko.cz



29

Památky a zajímavosti → ← Památky a zajímavosti

Valašské muzeum v přírodě 
 
Když se v Česku řekne skanzen, mnozí 
si představí právě ten v Rožnově pod 
Radhoštěm. Areál je největším a nejstarším 
skanzenem ve střední Evropě a byl založen 
v roce 1925 bratry Jaroňkovými. Tematicky 
se dělí na tři expozice na Dřevěné městečko, 
Valašskou dědinu a Mlýnskou dolinu. Ačkoliv již 
v roce 1913 byl předložen první projekt muzea, 
k jeho realizaci došlo až několik let po druhé 
světové válce.

Zřícenina hradu Rožnov 
 
Hrad Rožnov založil v polovině 14. století 
Jan z Kravař. Na konci 16. století jej obsa-
dili lapkové z Uher a pustošili odtud okolí. 
Hrad nakonec zbořil jeho další majitel 
Jan z Perštejna. Kamenné zdivo hradu 
posloužilo rožnovským měšťanům 
ke stavbě domů a v polovině 18. století 
z něj byl vybudován i rožnovský pivovar. 
Do současnosti se dochovalo torzo 
paláce a zbytky obvodového zdiva. Kopci, 
na kterém hrad stával, se říká Hradisko.

Muzeum Zubří 
 
Muzeum láká především na kolekci 
unikátní zuberské bílé výšivky, která 
nadchne především svou jemností, 
čistotou a krásou. Expozice se může také 
pochlubit i zrestaurovanými nálezy ze 
středověkého hradu Rožnov, polodrahokamy 
z mineralogické sbírky, paleontologickými 
nálezy, historickými fotografiemi a dalšími 
artefakty z minulosti regionu. Dříve byla 
v muzeu expozice protifašistického odboje 
v Zubří a na Valašsku.

Karlovské muzeum a Kostel 
Panny Marie Sněžné  
ve Velkých Karlovicích  
 
Karlovské muzeum bylo zřízeno v památkově 
chráněném objektu v roce 1972. V jeho stálé 
expozici jsou předměty, které se na Valašsku 
používaly v zemědělství a v různých 
řemeslných oborech od zpracování mléka, 
vlny, lnu až po výrobky charakteristické pro 
celé Valašsko. Kostel Panny Marie Sněžné byl 
dostavěn v roce 1754 ve stylu lidového baroka 
na půdorysu řeckého kříže.

Pustevny 
 
Pustevny a Radhošť patří snad k nejznámějším 
turistickým cílům na Valašsku. Nahoru 
se můžete vyvézt lanovkou, přijít pěšky 
nebo vyjet na kole. Pustevny jsou bezesporu 
nerozlučně spojeny se jménem slovenského 
architekta Dušana Jurkoviče. V 18. století  zde 
byla zřízena poustevna, která byla nedaleko 
radhošťské kaple a pojmula jednoho 
poustevníka, odtud se také vzal dnešní název 
místa.

Karlovské jezero 
 
Asi 4 kilometry od centra Velkých Karlovic 
v údolí Jezerné se skrývá pověstmi opředené 
Jezero. Vzniklo sesuvem půdy, ale podle místní 
pověsti hráz postavil čert, který se chtěl oženit. 
Inspiraci k pověsti o dracích zde načerpal 
i Karel Jaromír Erben. Draka zde dnes už asi 
nepotkáte, ale říčního raka pravděpodobně 
ano. Žije zde totiž spousta vzácných vodních 
živočichů. Karlovské jezero je místem, kde 
načerpáte klid a pohodu.
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Muzeum sklářství Karolinka 
 
Připomíná tradici a dlouholetou historii 
sklářského řemesla nejen v Karolince, ale 
i na Valašsku a Moravě. Prohlédnete si zde 
kolem 1000 exponátů, od skla přes nástroje 
nutné k jeho výrobě, historické ručně kreslené 
katalogy, dobové fotografie a mnoho dalšího. 
Nejstarší vystavené exponáty jsou z konce 19. 
století, kdy byla sklárna založena, v roce 2020 
byla sklárna uzavřena. Součástí objektu je 
i Galerie Muzea sklářství a Informační centrum.

Zvonice Soláň 
 
Přes Soláň (861 m n. m.) od pradávna vedla 
kupecká stezka do údolí Karlovic a dále na 
Slovensko. Soláni se také přezdívá „vrch 
umělců“. V Čarťácké hospodě pod vrcholem se 
scházeli významní malíři, spisovatelé a hudební 
skladatelé jako Jiří Mahen, Jan Drda, František 
Podešva, Jan Kobzáň nebo Karel Hofman. 
Před několika lety zde byla postavena unikátní 
dřevěná zvonice, která dnes slouží jako 
informační a kulturní centrum.

Betlém Horní Lideč 
 
Ručně vyřezávaný betlém přibližuje 
nejzajímavější historické momenty, zvyky 
a původní řemesla v širokém okolí Horní Lidče 
na česko-slovenském pomezí. V betlému 
najdete 230 figur, včetně 75 pohyblivých a více 
než 100 vyřezávaných staveb. V betlému je 
mimo jiné možné shlédnout také dřevořezby 
nejzajímavějších turistických míst Zlínského 
a Trenčínského kraje, například Hostýn, 
Velehrad, hrad Buchlov, Trenčínský hrad a další.

Muzeum Vařákovy paseky 
 
Muzeum Vařákovy paseky je věnované 
památce obětí z nedaleké osady Vařákovy 
paseky vypálené na konci druhé světové 
války. Popelem tam tehdy lehlo osm chalup 
a popraveni byli tři muži a jedna žena, která 
zde byla jen na návštěvě. V muzeu Vařákovy 
paseky můžete navštívit repliku obytných 
chalup, chléva, vozovny, stodoly, sklípku 
s kovárnou, sušírny, studny se zahradou 
a včelíny, které připomínají vypálenou 
usedlost.

Kaplička sv. Huberta  
ve Valašské Senici 
 
Dřevěná kaple sv. Huberta je postavena na 
kopci nad vesnicí Valašská Senice, v blízkosti 
hřebenové cesty (Francova Lhota – rozhledna 
Čubův kopec – Kobzova lípa – Makyta). Kaplička 
byla slavnostně vysvěcena v roce 2012. Kousek 
od kapličky stojí dřevěná vyřezávaná socha sv. 
Josefa Dělníka v nadživotní velikosti. Z místa je 
dobrý výhled směrem na obec Valašská Senice 
a kopce, které ji obklopují.

Muzeum kardinála  
Štěpána Trochty 
 
Muzeum je věnováno Štěpánu Trochtovi, jež 
byl prvním knězem, který vzešel z Francovy 
Lhoty. Nachází se v jeho rodném domě č.p. 55. 
Za německé okupace si kvůli podpoře odboje 
prošel několika koncentračními tábory. V domě 
je kromě muzea původní světnice a kuchyně. 
Stálou expozici vytvořili místní podle kardinálova 
motta: Práce – oběť – láska. Exponáty získalo 
muzeum od rodinných příslušníků a dalších 
obyvatel vesnice. 

3231 více na www.visit-valassko.cz



Dopřejte si  
relax a osvěžení 

 
Valašsko skrývá mnoho míst, kde si můžete odpočinout. 
Ať už se jedná o přehrady nebo o koupaliště či wellness 

centra. Udělejte si na sebe čas a navštivte místa, kde 
si dopřejete relaxaci, načerpáte energii a zažijete 

romantickou atmosféru. Například takový výhled z vířivky 
nebo termálního bazénu na okolní podmanivé hory a přírodu 

je sám o sobě nezapomenutelným zážitkem. 

Relax a wellness, 
kde si odpočinout  
 
Pokud cítíte, že potřebujete klid 
a odpočinek, Valašsko je tím 
pravým místem. Řada zařízení 
vám dopřeje tu správnou dávku 
odpočinku. V obci Velké Karlovice 
se nachází skvěle vybavené 
rekreační resorty, kde si můžete 
dopřát relax uprostřed čisté 
přírody CHKO Beskydy. Můžete 
si zde zaplavat v termálních 
bazénech nebo si příjemně 
odpočinout při saunových 
rituálech. Pokud chcete nevšední 
zážitek lázeňských procedur, 
zavítejte do pivních lázní 
v Rožnově pod Radhoštěm. Jste 
milovníci přírodního koupání, 
kteří dávají přednost klidu 
a poležení v trávě a ve stínu 
stromů? I pro vás máme tipy, kde 
tato kouzelná místa najít.

Relax a wellness → 
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Přehrada  
Bystřička 
 
Přehrada Bystřička, přezdívaná 
v osmdesátých letech Valašská Riviéra, 
je jedním z nejoblíbenějších míst 
ke koupání na Valašsku. Vodní nádrž 
o rozloze 38 hektarů je v létě využívána 
nejen plavci, ale také rybáři a loďkami. 
Právě pro nadšence vodních radovánek 
spojených s plavbou po vodě je k dispozici 
nedaleká půjčovna lodí a populárních 
paddleboardů. K dispozici jsou také stylové 
kempy a okolní lesy plné hub. 
 

Přírodní koupaliště 
Balaton 
 
Přírodnímu koupališti v údolí Vsetínské 
Bečvy mezi Javorníky a Vsetínskými 
Beskydy zvanému Na Stanoch se mezi 
místními říká „valašský Balaton“.  
Areál nabízí travnaté, ale i písečné pláže, 
sociální zázemí a převlékárny, nechybí 
ani stánky s občerstvením, dětské hřiště 
a plocha pro plážový volejbal. Balaton 
má rozlohu 9,5 hektaru.

Vodní nádrž 
Horní Bečva 
 
Rádi se koupete v čisté horské vodě, rybaříte, 
houbaříte nebo jezdíte na kole? Zajeďte si 
k přehradě v Horní Bečvě, která je ideálním 
místem. V areálu jsou travnaté pláže, vstup 
do vody je písčitý a pozvolný. Na levém 
břehu je kemp a v okolí penziony. Pivo nebo 
jídlo si můžete dát ve stánku u vody nebo 
v blízkých restauracích. V létě zde funguje 
také půjčovna loděk a šlapadel. Vodní plocha 
nádrže zabírá 15 hektarů. Přehradu si můžete 
obejít uceleným bezbariérovým okruhem, 
který vede od hráze po jižním břehu přehrady 
kolem nového dětského hřiště. V okolí najdete 
také pohádkové stezky „Po Stopách Špírka“, 
nebo stezky kolem starého lomu. Přehradu 
si můžete obejít uceleným bezbariérovým 
okruhem, který vede od hráze po jižním břehu 
přehrady kolem nového dětského hřiště.

Biotop 
Prostřední Bečva 
 
Koupání v přírodě a bez nebezpečí. 
Romantický standard, který už pět let plní 
přírodní biotop v Prostřední Bečvě. Areál 
se nachází na pravém břehu Rožnovské 
Bečvy naproti parkoviště u obecního 
úřadu. Biotop je vlastně koupaliště, které 
nepotřebuje k čištění vody žádnou chemii. 
Veškerou práci v tomto ohledu zajistí 
speciální nádrž osázená vodními rostlinami. 
Voda z koupaliště se tam jen přečerpá 
a rostliny si už se špínou poradí. Vyčištěná 
voda pak odtéká malým potůčkem zpět do 
koupaliště. Biotop je tak velmi vhodný i pro 
alergiky. Koupaliště má brouzdaliště pro 
děti i plaveckou část s maximální hloubkou 
2,5 metru a skluzavku. K dispozici jsou také 
moderní převlékací kabiny, venkovní sprchy 
a nechybí bufet s občerstvením.

Koupání v přírodě

363535 36více na www.visit-valassko.cz
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Relax a wellness → ← Relax a wellness
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Kryté bazény
 
Krytý bazén Valašské Meziříčí:
Kouty 803, 757 01 Valašské Meziříčí

Krytý bazén Rožnov pod Radhoštěm
Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Městské lázně Vsetín
Jiráskova 340, 755 01 Vsetín

Venkovní  
koupaliště
 
Koupaliště  
Valašské Meziříčí
Kouty 21, 757 01 Valašské Meziříčí

Koupaliště  
Rožnov pod Radhoštěm
Pod strání 693, 756 61 Rožnov pod Rad. 

Koupaliště  
Vsetín
Pod Pecníkem 2241, 755 01 Vsetín

Koupaliště  
Zděchov
Zděchov 222, 756 07 Zděchov

Koupaliště  
Velké Karlovice 
Velké Karlovice, 756 06 Velké Karlovice

Koupaliště  
Mikulůvka
Mikulůvka 65, 756 24 Mikulůvka

Koupaliště  
Valašská Senice
Valašská Senice, 756 14 Valašská Senice

Multifunkční areál  
Zubří
Sídlištní 1750, Zubří 756 54

← Relax a wellness
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Gastronomie 
 

Valašsko patřilo historicky k nejchudším oblastem dnešní 
České republiky. Vydobýt z neúrodných políček alespoň zelí 

a brambory dalo vždy hodně práce. Proto se na Valašsku vždy 
říkávalo: „Zemňáky, trnky, špek a zelé – na Valachoch živobytí 
celé“. Valašsko je region se silnými tradicemi. Valaši ctí staré 
zvyky, stále slaví hody, propojují tradiční krajové receptury, 

také pálí svatojánské ohně a veselí se při masopustních 
průvodech. Pojďte s námi kraj, ve kterém je tradiční lidová 

kultura stále významnou součástí, ochutnat.

Gastronomie → 

Příklady typické valašské kuchyně 
jsou střapačky se zelím, bramborové 
placky, povidla, pohanková kaše. 

Sladké pokrmy mají v regionu také 
své místo, příkladem jsou plněné 
kynuté ovocné knedlíky nebo vdolky, 
tzv. frgály. 

Typickou místní pochoutkou je 
také valašská kyselica – hustá 
polévka ze zelí a smetany. Ta se 
dříve i snídávala, aby měli chlapi 
dost síly na práci v lese. Ovocem, 
které je s Valašskem odjakživa 
spjato, jsou trnky neboli švestky. 
Vaří se z nich povidla nebo pálenka, 

tzv. slivovice. Ta je na Valašsku 
považována za všelék a každý, kdo 
zde přijede, ji musí ochutnat. Mezi 
místními se totiž slivovici říká, že je 
valašským penicilinem. A víte, jak 
poznáte kvalitní slivovici? Že při nalití 
do štamprle tzv. prstýnkuje, což 
znamená, že vytváří drobné praménky 
kondenzujícího alkoholu stékající zpět 
do štamprle. 

Všechny výše zmíněné dobroty 
najdete na celém území, ať si na ně 
zajdete do pohostinství, hospůdky či 
penzionu, nebo kamkoliv jinam, vždy 
se bude jednat o skvělý zážitek, na 
který budete rádi vzpomínat.

4039



41

Zima na Valašsku 
 

Každé roční období je na Valašsku krásné.  
Valašská zima má však ještě něco navíc.  

Valašská zima umí totiž čarovat. 

Z oken vytopených dřevěnic je možné 
sledovat, jak se po zasněžených loukách 
prohání vítr s meluzínou, stopy ve 
sněhu prokáží, jak je i v mrazivém venku 
neuvěřitelně živo. U hromad dřeva staví 
děti sněhuláky, na kopci nad strání se 
prohání další na saních. Ze stavení pod lesem 
se line vůně čerstvých škvarků, jitrnic a dalších 
zabíjačkových pochutin, koňské spřežení se sáněmi veze 
čerty na jejich Mikulášské radovánky. Z chalup se pak přes Vánoce ozývá zpěv koled, 
stačí otevřít jejich dveře a vůně čerstvé vánočky a slivovice v čaji vás doslova pohltí. 
V lednu doplní stopy ve sněhu šlépěje Tří králů a po období Vánočního hodování 
si musíte vyzkoušet množství různých zimních aktivit.  Valašská zima je období 
úžasných lidových tradic, Vánoce u nás jsou nezapomenutelné a jedinečné. Podobně 
jedinečné jsou i zážitky prožité s nejbližšími nebo přáteli v některém z mnoha 
lyžařských areálů, ve stovkách kilometrů udržovaných tras pro vyznavače běžeckého 
lyžování. Sami nebo s průvodcem můžete vyrazit na hřebeny hor na sněžnice nebo na 
skialpové trasy zažít pravé horské dobrodružství.

Běžecké lyžování
Úzké lyže, dlouhé hole, stopa jako z porcelánu. Běžky jsou na Valašsku jednoznačným 
fenoménem. Stovky kilometrů strojově udržovaných stop pro klasický i bruslařský styl nabízí 
hřebenovky Vsetínských Beskyd, Javorníků, Pustevny. Upravené trasy také nabízí areály 
na Vsackém Cábu, Velkých Karlovicích, Zděchově a Vsetíně, upravené stopy nabízí také 
Valašské Meziříčí a další obce v údolích kolem obou valašských Bečev. Kdo chce na běžkách 
poměřit síly s ostatními milovníky bílé stopy, má možnost vyzkoušet některý ze sportovních 
podniků, z nichž největšího věhlasu dosahuje Karlovská padesátka, zařazena do seriálu 
dálkových běhů Skitour. Přehled údržby jednotlivých tratí najdete na www.bilestopy.cz

Sjezdové lyžování
Sjezdové lyžování má na Valašsku velkou tradici. Mezi oblíbená místa pro milovníky rychlé 
jízdy na lyžích na horách kolem Vsetínské Bečvy patří Kohútka, Karolinka, Soláň, areály 
ve Velkých Karlovicích. Na horách nad Rožnovskou Bečvou pak stojí za to navštívit areály 
v Horní Bečvě, Súkenické. Lyžařskými vleky disponují i další obce. Nabídka je opravdu 
rozmanitá. Mnoho areálů nabízí i večerní lyžování, půjčovny, služby lyžařských škol 
a možnost zúčastnit se mnoha sportovních a jiných akcí.

Skitouringové trasy
Chcete být „IN“? Vyzkoušej skitouring! 
Pohyb na speciálních lyžích s pásy, to je 
naprostý fenomén dnešní doby. Pocit 
naprosté svobody, možnost navštívit 
místa, kde můžete být úplně sami. 
Mrzne, až praští, široké lyže se trošku 
propadají do sněhu. Na horizontu se 
prohnalo pár srnek, vedle vás stopa od 
zajíce. U horských potoků se lesknou 
zamrzlé splavy. Vystoupáte na hřeben 
a díváte se do dálky, na tu nádheru. 
Zimní výhledy jsou snad ještě krásnější 
než v jiném ročním období. Až by 
jeden zapomněl, že dole v chalupě 
čeká slivovice, frgály a přátelé. Kdo 
chce zažít větší extrém a třeba se 
i zdokonalit ve skialpinistických 
dovednostech, může využít služeb 
místních horských průvodců a třeba 
i přes noc s nimi zůstat venku. No, není 
to výzva?

Zima na Valašsku → 

4241



Akce a tradice  
 

Valaši jsou hrdí na svůj malebný kraj a bohatou historii. Síla 
tradic dodnes přetrvává v řemeslech, lidové slovesnosti 

i srdcích místních lidí. 

Akce a tradice →

 
Čerti na 
Hornolidečsku  
 
Vesnice v povodí 
říčky Senice mají 
v předvánočním čase 
tradici, která se zcela 
vymyká zvyklostem v celé 
střední Evropě. Jsou to 
pochůzky čertovských 
skupin. Ve dvanácti 
dědinách se v období 
kolem svátku svatého 
Mikuláše (6. prosince) 
prohánějí postavy čertů 
oděné převážně do 
ovčích kožešin, ověšené 
zvonci a vyzdobené 
beraními, kravskými 
nebo kozími rohy a ježčí 
kůží. 

 
Lucky vyhánějí  
z domu neštěstí   
 
Stále živá tradice Lucek se 
udržuje na Valašsku především 
ve vesnicích na Hornolidečsku. 
Ženy i muži zahalení v bílém 
obchází v podvečer sv. Lucie 
(13. prosince) s husí peroutkou 
posypanou moukou stavení 
a vymítají zlé duchy. Lucky 
vymetají všechny kouty a na 
závěr ometou taky všechny 
přítomné. Důvodem jejich 
počínání je vyhánění všeho 
zlého z domu a přinášení zdraví 
a štěstí. 

4443 více na www.visit-valassko.cz



Masopust  
na Valašsku 
 
Masopust je část roku mezi 
svátkem Tří králů a Popeleční 
středou, kterou začíná postní 
doba před Velikonocemi. 
Průvod a zvyky mají v každé 
vesnici trochu jiný charakter, ale 
jedno mají společné – spoustu 
muziky, tance v ulicích, škádlení 
a veselého povyku od rána až 
do pozdních večerních hodin. 
Valašské muzeum v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm 
každoročně předvádí 
masopustní zvyky v areálu 
Dřevěného městečka. 

Valašské Velikonoce 
 
O Velikonocích na Valašsku 
zapomeňte na pomlázku. Chlapci 
tady chodí na mrskačku, šmigrust 
nebo buďačku. Stejně jako jinde 
začínají svátky jara a vzkříšení Ježíše 
Krista po čtyřicetidenním půstu 
na Květnou neděli. V kostelích 
na Valašsku se kromě tradičních 
kočiček světí i lískové hůlky a svazky 
tisových větviček, oba atributy 
slouží k ochraně hospodářství 
a úrody.  

Tradiční dřevěné fajky z Kelče 
 
Město Kelč proslulo výrobou dřevěných fajek.  
Zašlou slávu městečka připomíná expozice nazvaná 
Po stopách kelečského dýmkařství, kterou naleznete 
v místním Muzeu (čp. 290). Cílem expozice je 
upozornit na řemeslo, které proslavilo Kelč nejen 
u nás, ale i za hranicemi. Kelečské fajfky se totiž 
vyvážely do všech koutů českých zemí, ale i do 
zahraničí a zdejší dýmkař Pajdla je exportoval  
dokonce až do USA (jedna z dodávek údajně 
ztroskotala na slavné lodi Titanic). Zlatá léta zažívalo 
kelečské fajfkářství od 60. let 19. století do 1. světové 
války, poté výroba pozvolna upadala a po 2. světové 
válce zanikla úplně. V expozici můžete nahlédnout 
do rekonstruované fajfkařské dílny a zhlédnout, jaké 
všemožné nástroje byly k výrobě fajek nezbytné. 
Prostřednictvím informačních panelů se spoustou 
fotografií se můžete vydat na dlouhou cestu, kterou 
dýmka jako nástroj ke kouření tabáku za dobu své 
existence urazila.

Akce a tradice →
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Svatojánské ohně 
 
Zapalování svatojánských ohňů 
patřilo od pradávna k tradicím, 
které byly na Valašsku velmi 
oblíbené. Spontánně se Slunovrat 
oslavoval především na Radhošti 
ještě koncem 19. století. A to 
navzdory církevním zákazům. 
Novodobá historie svatojánských 
ohňů na Radhošti se začala 
psát od roku 1996. Obnovila ji 
společnost Městské lesy Rožnov. 
Kromě Radhoště se k tradici 
postupně připojovali lidé také na 
dalších kopcích na Valašsku. 

více na www.visit-valassko.cz
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JARO

 
Josefský jarmark 
Rožnov pod Radhoštěm

Valašská zahrada 
Rožnov pod Radhoštěm

Valašský bál  
Rožnov pod Radhoštěm

Valašská rally  
Valašské Meziříčí

Májová slavnost  
Valašské Meziříčí

Cimbálfest - mezinárodní festival cimbálu  
(Valašské Meziříčí - probíhá v roce s lichým letopočtem)

DEZA Desítka okolo komína  
Valasšké Meziříčí

Velikonoce na Valašsku  
Valašském muzeu v přírodě Rožnov p. R.  

Otevírání sezóny na Cyklostezce Bečva

LÉTO

 
Valašský špalíček - Valašské Meziříčí 

Gulášfest - Valašské Meziříčí

Liptálské slavnosti - Liptál

Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec – Vsetín

Rožnovské slavnosti - Rožnov pod Radhoštěm

Janošíkův dukát - Rožnov pod Radhoštěm

Tradiční sklářský jarmark v Karolince - Karolinka

Týden kultury na Valašsku - Velké Karlovice

Rožnovské parní léto - Valašské Meziříčí/Rožnov pod Radhoštěm

Mezinárodní týden turistiky na Valašsku - Vsetín

Valašské letokruhy - Nový Hrozenkov

Meziříčská muzejní noc - Valašské Meziříčí

Stavařská tisícovka - Valašské Meziříčí

Kelečské slavnosti - Kelč

Valašské folkrockování - Rožnov pod Radhoštěm

Mezinárodní festival dechových hudeb - Lidečko 

Léto na Soláni - Mezinárodní folklórní festival

4847 více na www.visit-valassko.cz
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PODZIM

 
Zašovské slavnosti a Gastrofestival LoveFOOD - Zašová

Valašský krajkářský a řemeslný trh - Valašské Meziříčí

Gastrofestival Velké Karlovice - Velké Karlovice

Světlo Valmez - Valašské Meziříčí

Valašské záření - Vsetín

Ovčácké slavnosti na Santově - Santov

Kateřinský jarmark - Velké Karlovice

Všesvatský jarmark - Rožnov pod Radhoštěm

Mezinárodní dětský folklórní festival - Velké Karlovice

ZIMA

 
Karlovská 50 
Velké Karlovice

Noční stopa Valachy 
Velké Karlovice

Masopust 
Rožnov pod Radhoštěm

Mikulášské obchůzky na Hornlidečsku 
obce Hornolidečska

Chaverut (Přátelství) 
tradiční festival kulturních a vzdělávacích  
pořadů věnovaných Izraeli  
(Valašské Meziříčí).

Vánoční jarmark 
Valašské muzeum v přírodě Rožnov p. R.  

Ledové Pustevny

více na www.visit-valassko.cz

← Akce a tradice Akce a tradice →
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Seznam Informačních center, kde získáte více informací:

→ Turistické informační centrum Vsetín
 Dolní náměstí 1356
 755 01 Vsetín
 Tel.: +420 575 755 144, +420 575 755 111
 E-mail: ic.vsetin@mvk.cz 
 Web: www.ic-vsetin.cz

→ Informační centrum Velké Karlovice
 Velké Karlovice 299
 756 06 Velké Karlovice
 Tel.: +420 571 444 039
 E-mail: icentrum@velkekarlovice.cz
 Web: www.velkekarlovice.cz

→ Informační centrum Kohútka
 Lazy pod Makytou 1133
 020 55 Slovensko
 Tel.: +420 571 160 800
 E-mail: infocentrum@kohutka.info
 Web: www.kohutka.info

→ Informační centrum Zvonice Soláň
 Bzové 325, 756 05 Karolinka
 Tel.: +420 571 644 027, +420 604 824 274
 E-mail: zvonice.info@seznam.cz
 Web: www.zvonice.eu

→ Informační centrum Karolinka
 Muzeum sklářství a Galerie muzea sklářství
 Nábřežní 545, 756 05 Karolinka
 Tel.: +420 739 322 851
 E-mail: ic@mukarolinka.cz
 Web: www.karolika.cz

→ Informační centrum Nový Hrozenkov
 Nový Hrozenkov 451
 756 04 Nový Hrozenkov
 Tel.: +420 571 451 806, +420 606 783 442
 E-mail: icnovyhrozenkov@seznam.cz
 Web: www.novyhrozenkov.cz

→Informační centrum Horní Lideč
 Horní Lideč 370, 756 12 Horní Lideč
 Tel.: +420 737 701 047
 E-mail: betlem@hornilidec.cz
 Web: www.betlemhorilidec.cz

→Informační centrum Pulčín
 Pulčín 13, 756 14 Francova Lhota
 Tel.: +420 571 458 237
 E-mail: infocentrumpulcin@seznam.cz
 Web: www.francovalhota.cz

→Turistické informační centrum Valašské Meziříčí
 Komenského 169
 757 01 Valašské Meziříčí
 Tel.: +420 571 684 558, +420 775 109 809
 E-mail: info@info-vm.cz
 Web: www.info-vm.cz

→Turistické informační centrum Rožnov p. R.
 Masarykovo náměstí 131
 756 61 Rožnov Pod Radhoštěm
 Tel.: +420 571 652 444
 E-mail: ic@roznov.cz
 Web: www.visitroznov.cz

→Informační centrum Valašská Bystřice
 Valašská Bystřice 318
 756 27 Valašská Bystřice
 Tel.: +420 571 646 295, +420 725 611 740
 E-mail:  icvalbystrice@seznam.cz
 Web: www.valasskabystrice.cz

→Informační centrum a Icafé Zašová
 Zašová 809, 756 51 Zašová
 Tel.: +420 734 447 239
 E-mail: icafe@zasova.cz
 Web: www.zasova.cz/informacni-centrum-a-icafe

→Informační centrum Prostřední Bečva
 Prostřední Bečva 272
 756 56 Prostřední Bečva
 Tel.: +420 571 643 229
 E-mail: obec@prostrednibecva.cz
 Web: www.prostrednibecva.cz

→Informační centrum Horní Bečva
 Horní Bečva 544
 756 57 Horní Bečva
 Tel.: +420 571 645 249
 E-mail: ic@hornibecva.cz
 Web: www.hornibecva.cz

BESKYDY  
VALAŠSKO  
CARD
Získejte regionální návštěvnickou 
kartu Beskydy Valašsko Card, díky 
které můžete čerpat řadu výhod 
od partnerů nabízejících své služby 
turistům a návštěvníkům Beskyd.

Beskydy Valašsko Card je platná  
12 měsíců, takže ji můžete využívat 
při vašich cestách po turistické  
oblasti Beskydy - Valašsko v kaž-
dém ročním období. Otevírá se 

vám možnost vybírat z nepře-
berného množství výhod jak při 
poznávání turistických atraktivit, 
tak při odpočinku, sportu či při 
ubytování a stravování.

S Beskydy Valašsko Card poznáte krásy zdejšího regionu a zároveň ušetříte. Přejeme vám 
příjemný pobyt v Beskydech a mnoho fantastických zážitků s Beskydy Valašsko Card.

Turistický průvodce byl vytvořen v rámci projektu  
„Rozvoj marketingových aktivit v turistické oblasti Valašsko“ realizovaného za přispění prostředků 
státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

www.beskydycard.cz


