
 
 

TIPY NA VÝLETY 
 
 

HRADY A ZÁMKY 

 
Zámek Žerotínů 
• zámek se vypíná nad tokem Rožnovské Bečvy od roku 1538, kdy byl založen 

Janem z Pernštejna, 
• patří k největším chloubám města Valašské Meziříčí, 
• má původně renesanční vzhled, v 18. století byl přestavěn v barokním slohu  

a právě tato podoba mu zůstala dodnes. 
 
Zámek Vsetín 
• nádherný zámek, vyjímající se ve Vsetíně, 
• v minulosti měl renesanční vzhled, později ho čekaly klasicistní úpravy, 
• ze zámecké věže se vám naskytnou překrásné výhledy na okolí, 
• během roku zámek organizuje různé zajímavé tématické výstavy, 
• stálou expozicí je "Živá paměť regionu", která přibližuje tradice, specifikace  

a výjimečnost regionu Valašsko. 
 
 

KOSTELY, KAPLE A ZVONICE 

 
Kostel Panny Marie Sněžné 
• jeden z nejkrásnějších kostelů Valašska je právem označován za samotnou 

perlu Valašska, 
• jde o dřevěný kostel, na jehož tvorbě se podíleli místní tesaři a řezbáři amatéři, 
• byl postaven ve stylu lidového baroka s půdorysem rovnoramenného kříže, 
• nachází se blízko Grandhotelu Tatra, je od něj vzdálen jen 849 m. 

 
 
 
 



Kaple sv. Huberta a dřevěné sochy 
• kouzelná kaple zkrášluje údolí Pluskovec v těsné blízkosti Hospody Kyčerka, 
• dominantu tvoří dřevěný oltář, který vznikal 2 roky, dokonce déle než celá 

kaple, 
• oltář tvoří 13 reliéfů, 18 postav a množství dekorací, 
• umělci při tvorbě použili více druhů dřeva (dub, hruška, ořech, mahagon či 

jasan), 
• vedle kaple se nacházejí dřevěné sochy, na jejichž tvorbě se rovněž podíleli 

umělečtí řezbáři, 
• jednotlivé sochy znázorňují tradiční řemesla, která byla v minulosti pro region 

typická. 
 

Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti  
• kamenná kaple, která je obložena dřevěným šindelem, 
• postavena v románsko-byzantském stylu, 
• dokončena a vysvěcena byla v roce 1898, 
• jde o nejvýše položenou církevní stavbu v České republice. 
 
Zvonice Soláň 
• zvonice se tyčí na hřebeni Soláň, 
• plní funkci informačního centra, 
• slouží i jako galerie nádherných děl umělců, kteří jsou propojeni s Valašském, 
• pořádají se zde zajímavé akce, jako pečení chleba, kosení luk a další. 

 
 

PAMÁTKY LIDOVÉ ARCHITEKTURY, SKANZENY 

A MUZEA 
 
Karlovské muzeum 
• muzeum se nachází v centru Velkých Karlovic 
• z Grandhotelu Tatra je vzdáleno jen 731 m, 
• jde o původně kupecký dům z 19. století, který je památkově chráněný, 
• v muzeu můžete nahlédnout do života předků, kteří žili v malebné krajině 

Valašska. 
 

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 
• národní kulturní památka, 
• v muzeu se nachází více než 70 kolekcí lidových staveb, 
• můžete se seznámit s tradičními řemesly a zvyky i s chovem původního 

valašského plemene ovcí, 
• nejstarší částí je Dřevěné městečko, 
• součástí je Mlýnská dolina, v níž se nacházejí technické stavby jako mlýn, pila  

a další. 
 



Pustevny - útulny Libušín a Maměnka 
• výborný tip na výlet pro všechny, kteří mají rádi turistiku a lidovou architekturu, 
• stavby jsou dílem významného architekta Dušana Jurkoviče,  
• jde o turistické chaty, které se nacházejí v areálu Pustevny, který je vzdálen od 

Rožnova pod Radhoštěm zhruba 17 km. 
 
 

ROZHLEDNY 
 
Rozhledna Miloňová 
• nově postavená dřevěná rozhledna se nachází v údolí Miloň (846 m n.m.) a 

nabízí nádherné výhledy na Javorníky a Velké Karlovice, 
• rozhledna je vzdálena z Grandhotelu Tatra přibližně 7,3 - 11 km, 
• jedna z pěkných cest vede z hlavní silnice do Miloňova, po 1,2 km se dejte 

doprava po lesní cestě Škaredica, po klikatých 3 km se ukáže odbočka  
k rozhledně a po 1 km jste na místě, 

• druhá možnost vede z údolí Léskové, z hlavní silnice odbočte k hotelu Galík, 
cesta vede nad sjezdovku hotelu, po necelých 3 km se vám ukáže odbočka 
k rozhledně; je možné vybrat si pěší turistiku nebo si zvolit cyklovýlet. 
 

Rozhledna Vartovna 
• rozhledna je vytvořena ve tvaru kovového válce, 
• kraluje oblasti Hornolidečska, Vsetínska a celému Zlínskému kraji, 
• můžete si z ní vychutnat výhledy na Vsetínské Beskydy, Moravskoslezské 

Beskydy, Hostýnské a Vizovické vrchy a slovenské hory, 
• je dostupná po turistických trasách, které se táhnou ze Sirákova a Seninky 

(žlutá značka), Liptálu a Valašské Polanky (zelená značka), Vsetína  
a Pozděchova (modrá značka), 

• přes vrchol Vartovna vedou cyklostezky z Prlova, Pozděchova, Leskovce  
a Sirákova. 
 

Rozhledna na Marušce 
• dřevěná, 16 m vysoká rozhledna (664 m n.m.) byla postavena v roce 2014 vedle 

meteostanice Maruška; naskytnou se vám z ní kouzelné výhledy na každou 
světovou stranu, 

• rozhlednu navrhl ve valašském stylu architekt Antonín Závada, 
• je vyrobena ze dřeva z okolních lesů pod vedením tesařského mistra Antonína 

Papšíka. 
 
Rozhledna Durch 
• rozhledna se nachází v kopcích nad obcí Valašské Příkazy, 
• podívejte se durch skrz díru a uvidíte, jaké je jižní Valašsko okouzlující, 
• dopřejte si během vaší procházky malou zastávku na této pozorovatelně a 

užívejte si přírodních krás, které vám region nabízí. 
 



Rozhledna Soukenická 
• tyčí se v nadmořské výšce 953 m na kopci Čarták ve Velkých Karlovicích, 
• má podobu 40 m vysoké betonové věže, která je pokryta dřevěným šindelem; 

vyhlídková plošina se nachází ve výšce 26 m, 
• nabízí pohledy do širé dálky na Velkou a Malou Fatru, Radhošť, Smrk, Lysou 

horu, Javorníky a Travný, při dobrém počasí je možné spatřit i Tatry. 
 
Stezka Valaška a skleněný Sky Walk 
• nachází se nad Pustevnami, pod vrcholem Tanečnice, 
• jde o panoramatický nadzemní chodník korunami stromů, dlouhý 610 m, 
• součástí je himálajský chodník, trampolína, kaskádovitá věž a skleněná 

vyhlídka, která je dokonce nejdelší v Evropě, 
• nabízí krásné výhledy až na Slovensko. 
 
 

PŘÍRODNÍ ATRAKCE 
 
Karlovské jezero 
• vzniklo pravděpodobně sesuvem půdy kolem 16. - 17. století, 
• neobklopuje ho jen nejasný původ, ale i jeho tajuplná atmosféra, protože jezero 

je opředeno legendami a pověstmi; Karel Jaromír Eben o něm dokonce napsal 
pohádku, 

• jezero je vzdáleno od Grandhotelu Tatra 3,5 km v údolí Jezerné. 
 
 

ATRAKCE 
 
Kardiostezka Dr. Elingera 
• Kardiostezka se nachází jen pár metrů od Hospody Kyčerka a prověří fyzickou 

kondici každé věkové skupiny, 
• byla vybudována ve snaze předcházet kardiovaskulárním onemocněním a 

zlepšovat zdraví turistů, 
• slouží nejen k procvičení končetin, ale nenásilným způsobem i vzdělává. 
 
Statek u Rajmunda 
• typický statek a hospodářství v horách nedaleko Velkých Karlovic nabízí 

netradiční zážitek, 
• domácí přátelské prostředí s možností exkurze po statku, krmení a hlazení 

domácích zvířátek, 
• přivítá vás smečka pejsků, prasátka, krocan, kohouti, husy, kachny, koně a jiní 

obyvatelé statku, 
• na statku je možné se také ubytovat nebo uspořádat zajímavý teambuilding, 
• statek obklopuje krásná příroda, vhodná pro turistiku či cyklovýlet. 
 


