Valašská historie,
architektura
a církevní památky
Rožnov pod Radhoštěm, [D1]
Valašské muzeum v přírodě
Muzeum, které připomíná skutečné
valašské vesnice, bylo založeno
v roce 1925 a je dnes největším
a nejstarším ve střední Evropě. Zahrnuje přes 100 staveb ze všech koutů
Valašska. Po celý rok žije valašským
folklorem. Ročně je obdivuje přes
čtvrt milionu návštěvníků. www.vmp.cz
Pustevny a posvátná hora Radhošť
Areál staveb na Pustevnách (1018 m n. m.) [E1]
je jedinečný architekturou turistických chat
od Dušana Samo Jurkoviče z konce 19. století.
Z Pusteven vede hřebenová trasa (4 km) na magickou horu Radhošť (1129 m n. m.) [E1], kde
údajně působili slovanští věrozvěstové sv. Cyril
a Metoděj (kaple a sousoší). Po cestě minete
sochu pohanského boha Radegasta.
www.pustevny.cz

Valašská Bystřice [D2]
je spojena se strážci Valašska – zemským sborem portášů.
V letech 1766–1829 byla obec sídlem velitele portášů
a poslední velitelé pocházeli právě odsud. Jejich náhrobky
najdete u vchodu do kostela. www.valasskabystrice.cz

Velké Karlovice [F3]
Roubený kostel Panny Marie Sněžné z roku 1754 je postaven bez jediného
hřebíku. www.velkekarlovice.cz
Karolinka, údolí Raťkov [E3]
Valašské dřevěnice, rodový shluk 26 roubených staveb, patří k nejcennějším
souborům lidových staveb dochovaných na původním místě. www.karolinka.cz
Velká Lhota [C2]
V ČR ojedinělá ukázka dřevěného evangelického kostela z konce 18. století.
Místo proslavil i Jan Karafiát, autor klasické knihy pro děti Broučci, který zde
působil přes dvacet let jako kazatel. Naučná stezka. www.velkalhota.cz
Vsetín [C3]
Ve městě se prolíná historická architektura (domy
se sgrafity Mikoláše Alše a Jana Kobzáně) a moderní funkcionalistické stavby z 30. a 40. let
20. století. Nejstarší historickou budovou je původně renesanční zámek s 59 m vysokou věží,
která slouží jako rozhledna. V zámku sídlí Muzeum
regionu Valašsko a obklopuje jej anglický park se
vzácnými dřevinami. Významnou památkou je také
bývalý panský dvůr Maštaliska, Stará radnice
s galerií, Nová radnice či kostel Nanebevzetí
Panny Marie.
www.vsetin.mic.cz
Valašské Meziříčí [B1]
Městská památková zóna se 47 domy v historickém
centru, několik významných kostelů, z nichž vyniká
dřevěný kostel Nejsvětější Trojice. www.info-vm.cz

Rozhledny aneb
Valašsko z výšky
Jurkovičova rozhledna, Rožnov p. R.
(480 m n. m.) [D1]
Dřevěná rozhledna, 31 m vysoká, je
unikátním dílem. Byla postavena v roce
2012 na Karlově kopci v Rožnově pod
Radhoštěm, podle více jak 100 let starých
plánů architekta Dušana Samo Jurkoviče.
Otevírací doba rozhledny:
duben–červen 9–17 hod., červenec a srpen 10–18 hodin, září–říjen 9–17 hodin.
Rozhledna Búřov (660 m n. m.) [D2]
Dřevěná konstrukce, 6,5 m vysoká,
se tyčí od roku 2005 na nejvyšším místě
vrcholu Búřov, necelé 2 km jihozápadně
od Valašské Bystřice.
Rozhledna Súkenická (952 m n. m.) [G2]
40 m vysoká rozhledna poblíž hraničního přechodu Bumbálka na vrcholu Čartak je z roku 1997. V letní sezoně je
za příznivého počasí otevřena 9.30–12.00, 12.30–16.00
hodin. Mimo tuto dobu lze vypůjčit klíč v hotelu Súkenická.
Rozhledna Miloňová (846 m n. m.) [F2]
Šest kilometrů severovýchodně od Velkých
Karlovic na kopci Miloňová stojí od roku
2012 originální dřevěná rozhledna, 24 metrů vysoká. Kolem rozhledny vede „dětská“
turistická trasa Hledej poklad na Galiku.
Rozhledna na Ztracenci (1055 m n. m.) [F3]
Dřevěná rozhledna, 8 m vysoká, vystavěná r. 2008 na vrcholu Stratenec
(Ztracenec) stojící na česko-slovenské hranici na hřebeni Javorníků. Vedle
rozhledny je památník odboje z II. světové války ve tvaru tří křížů.
Rozhledna na Čubově kopci (720 m n. m.) [D5]
16 m vysoká, čtyřpatrová dřevěná rozhledna v oblasti Javorníků stojí cca 1,5 km východně od obce
Francova Lhota.
Rozhledna Vartovna
(651 m n. m.) [B4]
Stavbu se zvláštní kovovou konstrukcí ve tvaru
spirály, o výšce 37 m,
najdete na pomezí obcí
Seninka, Jasenná a Liptál. Okolo rozhledny je
unikátní síť 34 km naučných stezek.
Zámek Vsetín (370 m n. m.) [C3]
59 m vysoká věž zámku Vsetín (sídlo Muzea regionu Valašsko) slouží jako
rozhledna a nabízí hezké pohledy na město. Po: zavřeno, jinak 9–17 hod.
Rozhledna Jarcová (476 m n. m.) [B1]
Dřevěná turistická rozhledna, 14 metrů vysoká, je situována cca 4 km nad
obcí Jarcová (3 km jižně od Valašského Meziříčí).
Pokud není uvedeno v textu jinak, jsou rozhledny volně celoročně přístupné.
www.vychodni-morava.cz

Osvěžení
a relaxace
nejen v létě

Cykloturistický ráj
Charakter krajiny Valašska je přímo předurčen pro cyklistickou dovolenou. A není podstatné, zda Valašsko bude prázdninovým cílem
pro rodiny s dětmi na kolech, in-linech, milovníky pravé horské cykloturistiky nebo vyznavače
adrenalinových bike parků. Valašská příroda
je tak rozmanitá, že si na Valašsku každý
najde svoji oblíbenou trasu. Jsou to na jedné
straně nenáročné cyklostezky v údolích řeky
Bečvy vhodné pro rodiny s dětmi, seniory i pro
romantické vyjížďky. Jsou to stovky kilometrů značených cykloturistických tras vedoucí po náročných vrcholových partiích Javorníků, Moravskoslezských a Vsackých (Vsetínských) Beskyd. Jsou to ale také speciální
traily a bike parky. Valašsko je rájem cykloturistiky, a to včetně možnosti
přepravy kol cyklobusy či železniční dopravou. Od jara do podzimu se tak
dostanete do nástupních míst pro cykloturistické výlety po celém Valašsku.

Cyklostezka Bečva

Speciální cyklostezka vede malebnými valašskými údolími, kolem obou
toků Vsetínské i Rožnovské Bečvy,
až k jejich soutoku ve Valašském
Meziříčí [B1] a dál přes Hranice
a Přerov až k soutoku s řekou
Moravou v celkové délce 160 km.
Vsetínská část cyklostezky Bečva
začíná ve Velkých Karlovicích [F3]
a převážně s perfektním povrchem vás přes všechny obce v údolí dovede
až do Vsetína [C3] a do Valašského Meziříčí [B1]. Tam se spojuje s rožnovskou „větví“, která sem vede z Horní Bečvy přes Rožnov pod Radhoštěm
[D1]. Trasy vedou prostředím kolem řek, přes valašské obce, řadu
cyklomostů, kolem golfového hřiště, přírodního jezera i přímo kolem
rožnovského skanzenu. Je to uchvacující. www.cyklostezkabecva.com

Bike parky, Bike Tour

Dalším z dovolenkových bonbonků Valašska
jsou bike parky nebo speciální traily, postavené s pomocí světových jezdců a odborníků
ve Velkých Karlovicích [F3]. Úplnou novinkou je největší Bike arena Vsetín-Semetín,
[B3] nabízející až 30 km single tracků. Zajímavým programem je několikadenní putování
na horském kole s průvodcem Valašská Bike
Tour. Poznáte trasy neznačené v mapách
a podíváte se na místa, která byste jinak nikdy
neobjevili. www.vychodni-morava.cz

Ke správné dovolené patří voda, koupání a relax. Možná budete překvapeni, ale i v tomto ohledu patří Valašsko k vyhledávaným prázdninovým
cílům. V rozlehlých valašských kopcích najdete vodní nádrže a přírodní
jezera s možností koupání, řadu nových koupališť a aquaparků, luxusní wellness zařízení i klimatické a pivní lázně.

Přírodní koupání

Jako v přírodním ráji si budete připadat na krásném
koupališti „Na Stanoch“ v Novém Hrozenkově [E3].
Jezeru v údolí Vsetínské Bečvy mezi Javorníky a Vsackými (Vsetínskými) Beskydami se říká „valašský Balaton“.
V areálu o rozloze 9,5 ha s velmi čistou vodou a s travnatými a písčitými plochami na slunění naleznete hřiště
pro děti, plážový volejbal, akrobatický můstek pro skoky
do vody, parkoviště i pestrou nabídku občerstvení.
K rekreaci a vodním sportům lákají i velmi oblíbené vodní
nádrže Horní Bečva [F2] a Bystřička [C2]. Ale i řeky
nabízejí osvěžení u několika splavů a tůní, například na Rožnovské Bečvě
ve Valašském Meziříčí nebo na Vsetínské Bečvě třeba u obce Huslenky.

Aquaparky a koupaliště

Děti milují moderní velké aquaparky
a kryté bazény plné vodních radovánek
a zábavy. Takové najdete ve Valašském
Meziříčí [B1] a nebo v Rožnově pod
Radhoštěm. [D1] Na řadě dalších míst jsou
vyhledávaná koupaliště, např. ve Vsetíně
i s městskými lázněmi nebo ve Velkých
Karlovicích [F3] s řadou atrakcí pro děti i dospělé. Nádhernou atmosféru
obklopujících valašských kopců mají krásná koupaliště ve Zděchově
[D4], Valašské Senici [D5], v Hutisku-Solanci [E2], Horní Bečvě [F2]
nebo v Mikulůvce [B2]. Řada ubytovacích zařízení nabízí koupání v krytých
či venkovních bazénech.

Relax a wellness

Ani v oblasti relaxace a wellness procedur není Valašsko se svou nabídkou
pozadu. Ba naopak. Téměř v každé turistické lokalitě najdete zařízení s nabídkou špičkových relaxačních služeb spojených s dalšími cestovatelskými
zážitky včetně výtečné valašské gastronomie. Ve Valašském Meziříčí, Rožnově pod Radhoštěm, Horní Bečvě, Soláni,
Velkých Karlovicích i jinde najdete bazény
s vyhřívanou vodou, mnohde i slanou „mořskou“. Ale také finské či speciální bylinkové
sauny, nejrůznější masáže, dokonce i pivní
či klimatické lázně. Tak si užívejte!
Valašsko – to je léčivý relax.

Za sportem,
zábavou
i adrenalinem
Valašsko, to jsou hory plné nejrůznějších
sportovních a zábavních lákadel. Stačí se
jen rozhlédnout a vybírat.
Kdo má rád adrenalin, může zkusit sjezd
na koloběžce z Pusteven [E1] až do údolí.
A pokud toho ještě nebude dost, vydejte se
do lanových parků např. ve Velkých Karlovicích nebo do Rožnova pod Radhoštěm, [D1]
kde najdete největší počet atrakcí a zábavy
na jednom místě v ČR. Lanové centrum, dětský park, zorbing, trampolínové pole, minigolf,
obří nafukovací skluzavka, zábavné trenažéry,
lukostřelba a mnoho dalších atrakcí.
Poznávejte Valašsko ale i „jinak“. Ve Velkých Karlovicích
[F3] to může být segway i s průvodcem, na dalších místech čtyřkolky, škola paraglidingu a jinde to, co nejvíc
patří k Valašsku – koně. Řada jízdáren nabízí výuky jízdy
na koni i vyjížďky do přírody. Opravdoví milovníci koní,
kteří upřednostňují pobyt ve valašské přírodě před pohodlím, si vyberou pro své děti na Hornolidečsku (H) např.
z nabídky letních dětských táborů a pro sebe vícedenní putování na koních po Valašsku. Je to romantické,
je to souznění s přírodou, je to poučné a zábavné.
Stejné souznění s přírodou, ale už i s nábojem soutěže, najdete na valašských golfových hřištích.
Devítijamková hřiště ve Velkých Karlovicích [F3]
a Rožnově p. R. [D1] přitahují hráče svou kompaktností, malebným prostředím, servisem, příznivými
klimatickými podmínkami i řadou zajímavých turnajů.
Ale nejsou to jen známé rekreační resorty, na řadě
dalších míst objevíte důvody pro návštěvu. Jmenujeme např. Sportovní a relaxační centrum Horní Lideč
[H], skateparky ve Valašském Meziříčí [B1] a Vsetíně
[C3], kde najdete i relaxační zónu města, Panskou
zahradu. Nabízí vzácné dřeviny, zónu pro děti,
romantický altán i vyznačené místo, kudy prochází
18. poledník východní délky. Jen o kousek dál je
zase zajímavé Arboretum v Semetíně [B3].
Valašské prostředí nabízí po celý rok řadu zajímavých akcí. Patří sem např.
geocachingové Hledání pokladu, stejně tak jako Valachy Tour, seriál závodů pro veřejnost ve vytrvalostních disciplínách nebo desítky folklorních
akcí v rožnovském skanzenu.

Když počasí nepřeje
Rožnov pod Radhoštěm [D1]

Výstavní prostor vstupní budovy Valašského muzea v přírodě, tzv. Sušák,
nabízí po celý rok zajímavé výstavy. Ale jsou to i další galerie a zajímavosti,
například výrobna svíček s ručním dekorováním nebo poznání světa drahých kamenů, určené jak pro individuální turistiku, tak i skupinové zájezdy.
www.roznov.cz

Valašské Meziříčí [B1]

Určitě neminete dva zámky – zámek Kinských s Muzeem regionu Valašsko s expozicemi historie města,
valašskomeziříčského skla, gobelínů a také kulturní
centrum města, zámek Žerotínů. Unikátní a jediné
v ČR je i Živé muzeum gobelínů, které se soustřeďuje
na ukázky ručního tkaní klasických gobelínů, koberců
a uměleckých tapiserií. Oblíbeným cílem je i hvězdárna nebo Muzeum valašských strašidel.
www.info-vm.cz

Lešná – Zámek a park (u Valašského Meziříčí) [B1]

Na zámku uvidíte dvě stálé expozice. Zámek je obklopen anglickým parkem se vzácnými dřevinami a rozhodně patří k nejzajímavějším parkům na území Moravy. www.muzeumvalassko.cz

Vsetín [C3]

Zámek Vsetín s Muzeem regionu Valašsko nabízí stálé expozice věnované historii lidových
bouří na Vsetínsku, uměleckořemeslné sbírky,
uměleckou tvorbu bratří Hlaviců a expozice věnované ohýbanému nábytku a lidové výrobě. Těšit
se můžete také na zajímavé krátkodobé výstavy,
především z muzejních sbírek a výstavy výtvarného umění. Ujít si nenechte i pravidelná astronomická pozorování pro veřejnost na Hvězdárně Vsetín. www.vsetin.mic.cz

Horní Lideč [H]
Unikátní mechanický betlém osazený asi 220 figurami a 40 dřevořezbami nejzajímavějších míst Zlínského a Trenčínského kraje. Součástí
expozice je i filmový snímek. www.betlemhornilidec.cz
Na Soláni [E2] najdete galerii ve Zvonici, ve Velkých Karlovicích [F3] stojí za zhlédnutí Karlovské fojtství, Karlovské muzeum
i galerie u Hofmanů a ateliér řezbáře Ladislava Boráka, v Karolince [F3] jsou to sklárny i galerie malíře Ilji Hartingera a Nový
Hrozenkov [E3] mimo roubených chalup z 19. století nabízí

i Památník malíře Antonína Strnadla. www.valassko-hornovsacko.cz

Seninka [B4], První valašské motomuzeum, www.seninka.cz

Zima
na Valašsku

Padla mi
do oka…

Praha

Východní
Morava

Valašsko
Vsetín

Valašsko je součástí turistického regionu
Východní Morava, regionu, zahrnujícího
také oblasti Kroměřížsko, Slovácko
a Zlínsko a Luhačovicko. Každá z těchto
oblastí má svůj svébytný charakter, ale
dohromady vytvářejí nezaměnitelnou turistickou nabídku. Valašsko k tomu přispívá
svými tradicemi, valašskou architekturou,
nádhernou horskou krajinou, pestrou sítí
moderních služeb i vyhledávanou valašskou kuchyní. Valašsko je ten správný tip
pro vaši dovolenou!

www.vychodni-morava.cz
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Největší pískovcové skalní město

Příroda
a pěší turistika
Běžecké lyžování

Zasněžené valašské a beskydské magistrály jsou
pravidelně strojově upravovány, a tak přitahují stále
více milovníků běžeckých stop. Není se čemu divit,
protože pestrost tratí, výborné sněhové podmínky
dané vysokou nadmořskou výškou, napojení na
veřejnou dopravu, skibusy a především romantika
valašské zimní krajiny jsou důvodem, proč je zimní
Valašsko tak přitažlivým víkendovým a prázdninovým cílem. Mezi nejkrásnější trasy patří 46 km
dlouhá Beskydská Hornovsacká magistrála
vedoucí z Bumbálky [G2] přes Třeštík [F2], Soláň
[E2], Vsacký Cáb [D2] až do Vsetína [C3] a nabízející úchvatné výhledy. Stejně zajímavé jsou i okruhy kolem Vsackého Cábu
[D2] nebo Valašské Bystřice [D2]. Dalším vyhledávaným cílem je přes
17 km dlouhá mezinárodní hřebenovka Javorníky vedoucí ze střediska
Kasárna na hřebenové cíle Malý Javorník, Portáš, Kohútka, Krkostěna
u Čerňanské Kyčery na česko-slovenském pomezí. Velmi oblíbené jsou
okruhy ve známém středisku Velké Karlovice [F3], nabízející přes 20 km
běžeckých tratí celým údolím Velkých Karlovic. Pravidelně upravované
hvězdicové trasy na Pustevnách [E1] (přes 40 km) vám zase umožní
poznat vrcholové partie této části Moravskoslezských Beskyd, jako jsou
Martiňák, Pustevny nebo Radhošť. Je to radost, je to energie, je to zdraví.

Sjezdové lyžování

Valašské ski areály neustále vylepšují a rozšiřují
své služby. Tři z nich jsou vybaveny sedačkovými
lanovkami a nabízejí veškeré služby očekávané
od moderních lyžařských středisek, jako jsou
snowtubing, sáňkařské tratě, půjčovny lyží a snowboardů, lyžařské školy nebo večerní lyžování.
Pro lyžaře, kteří nechtějí trávit více dní v jednom
areálu, je připravena i společná nabídka 15 km
sjezdovek ve třech plně vybavených ski areálech
vzdálených od sebe pouhých 20 minut jízdy autem.
Centry sjezdového lyžování na Valašsku jsou
střediska Pustevny [E1] v oblasti Moravskoslezských Beskyd, dále Horní Bečva [E2], Soláň
[E2], Velké Karlovice [F3] v oblasti Vsackých
(Vsetínských) Beskyd a středisko Kohútka [E4]
v masivu Javorníků. Menší střediska najdeme
na řadě dalších míst Valašska.

nosti, ale skály jsou oblíbeným cílem, a to jak v létě,
tak i v zimě, kdy můžete v kaňonu Ancona vidět
několikametrové ledové rampouchy – Pulčínské
ledopády, jedinečné svým žlutohnědým zbarvením.

Nejvýznamnější skalní útvary na Valašsku najdete na dvou místech. Prvním
z nich je Hornolidečsko, které nabízí
hned tři pozoruhodné celky. Asi nejznámější z nich, přitahující horolezce
i turisty, je unikátní přírodní památka
Čertovy skály [C5] u obce Lidečko.
Pouhé 2 km od obce Lačnov zase
přitahují pozornost návštěvníků i lezců
Lačnovské skály [C5]. Třetím skalním
útvarem v této oblasti je národní přírodní
rezervace Pulčín-Hradisko [D5]. Jde o největší pískovcové skalní město
v moravské části Karpat. V těchto skalách platí zákaz horolezecké čin-

Druhým místem přitahujícím pozornost jsou skály
v oblasti vodní nádrže Bystřička [C2] na Středním
Valašsku. Jedná se o pískovcové skály Medůvka,
patřící mezi nejtěžší v celé oblasti moravských pískovcových skal a skály v oblasti vrchu Klenova.
Charakter skal je zde utvářen souvislými skalními
hřbety, na jejichž koncích se nacházejí nejvýznamnější útvary. Celým územím, které si rozhodně
nenechte ujít, vede i naučná stezka.

Turistické
atraktivity
Valašska

Valašsko – krajina jako obraz

Kouzlo Valašska spočívá ve spojení klidu hor,
luk i lesů s energií, která vyvěrá z pasek
a pasekářských roubených stavení.
Cítíte v tom náboj, cítíte v tom pot valašských
vzbouřenců i odvahu valašských portášů.
Je to jedinečné, je to nezaměnitelné, je to
prostě valašské. Všechna tato pohoří, ať
už patří k masivu Beskyd či Bílých Karpat,
spojuje jeden příběh – Valašsko. A vy máte
možnost prostřednictvím valašské přírody
poodhalit tajemství tohoto příběhu. Vyberte si
některou z tras. Valašsko je úžasné, protože
nabízí lehké nenáročné trasy, stejně tak jako několikadenní hřebenové
túry. Nabízí krásné skalní útvary i celou řadu naučných stezek. Objevte
krajinu, která je jako obraz a která nabízí úžasné výhledy, které se otevírají do všech světových stran. Tyto pohledy uchvacovaly a podněcovaly
umělce k tvorbě hudební, spisovatelské,
výtvarné nebo řezbářské. Někteří z nich zde
i trvale žili a žijí, díky čemuž se taky např.
Soláni přezdívá „vrch umělců“. Objevte
krajinu, která je protkaná sítí pěšin a cest,
která je v létě posetá květinami a bylinami,
objevte krajinu, která působí jako lék.
Přidejte si k tomu širokou síť nejrůznějších
služeb a nově vybudovaných atraktivit
a budete vědět, proč je Valašsko na předních příčkách v zájmu turistů a návštěvníků.
Valašská příroda to je pohoda, energie,
zážitky i dobrodružství!

Naučné stezky

Naučné stezky jsou kořením valašské krajiny,
dokládají unikátnost valašské přírody i jedinečnosti historie a osobností Valašska. Najdete
je po celém území Valašska a jejich pestrost
dokládají už samotné názvy: Okolím Vsetína,
Baťova naučná stezka, Tesák, Jana Karafiáta,
Klenov, Tomáše Garrigue Masaryka, Vařákovy
paseky, Portášská, Hradisko, Radegast. Existují
i další a nabízí jedinečné pozoruhodné putování
a poznávání Valašska.
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