
 
 

TIPY NA VÝLETY 
 
 
HRADY A ZÁMKY 
 
Zámok Žerotínů  
• zámok sa vypína nad tokom Rožnovskej Bečvy od roku 1538, kedy bol založený 

Janom z Pernštejna,  
• patrí k najväčším pýcham mesta Valašské Meziříčí, 
• zámok má pôvodne renesančný vzhľad, v 18. storočí bol prestavaný v barokovom 

slohu a práve táto podoba mu zostala dodnes  
 
Zámok Vsetín 
• nádherný zámok vynímajúci sa vo Vsetíne,  
• v minulosti mal renesančný vzhľad, neskôr ho čakali klasicistické úpravy, 
• zo zámockej veže sa vám naskytnú prekrásne výhľady na okolie, 
• počas roka zámok organizuje rôzne zaujímavé tematické výstavy,  
• stálou expozíciou je „Živá pamäť regiónu“, ktorá približuje tradície, špecifiká 

a výnimočnosť regiónu Valašsko. 
 
 

KOSTOLY, KAPLNKY A ZVONICE 
 
Kostol Panny Marie Sněžné 
• jeden z najkrajších kostolov Valašska je právom označovaný za samotnú perlu 

Valašska, 
• ide o drevený kostol, na ktorého tvorbe sa podieľali miestni tesári a rezbári 

amatéri, 
• bol postavený v štýle ľudového baroka s pôdorysom rovnoramenného kríža, 
• nachádza sa blízko Grandhotelu TATRA a je vzdialený len 849 m. 
 
 
 



Kaplnka sv. Huberta a drevené sochy 
• čarovná kaplnka skrášľuje údolie Pluskovec v tesnej blízkosti Hospody Kyčerka,  
• dominantu tvorí drevený oltár, ktorý vznikal 2 roky, dokonca dlhšie ako celá 

kaplnka, 
• oltár tvorí 13 reliéfov, 18 postáv a množstvo dekorácií, 
• umelci pri tvorbe použili viac druhov dreva - dub, hruška, orech, mahagón či 

jaseň, 
• vedľa kaplnky sa nachádzajú drevené sochy, na ktorých tvorbe sa tiež podieľali 

umeleckí rezbári, 
• jednotlivé sochy znázorňujú tradičné remeslá, ktoré boli v minulosti pre región 

typické.  
 
Kaplnka sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti 
• kamenná kaplnka, ktorá je obložená dreveným šindľom, 
• postavená v románsko-byzantskom štýle, 
• dokončená a vysvätená bola v roku 1898, 
• ide o najvyššie položenú cirkevnú stavbu v Českej republike. 

 
Zvonica Soláň 
• zvonica sa týči na hrebeni Soláň, 
• plní funkciu informačného centra, 
• slúži aj ako galéria nádherných umeleckých diel umelcov, ktorí sú prepojení 

s Valašskom, 
• organizujú sa tu zaujímavé akcie, ako pečenie chleba, kosenie lúk a ďalšie. 
 
 

PAMIATKY ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY, SKANZENY 
A MÚZEÁ   
 
Karlovské múzeum 
• múzeum sa nachádza v strede Velkých Karlovic, 
• z Grandhotelu TATRA je vzdialené len 731 m, 
• ide o pôvodne kupecký dom z 19. storočia, ktorý je pamiatkovo chránený, 
• v múzeu môžete nahliadnuť do života ľudí, ktorí žijú v malebnej krajine 

Valašska. 
 

Valašské múzeum v prírode v Rožnově pod Radhoštěm 
• národná kultúrna pamiatka,  
• v múzeu sa nachádza viac ako 70 kolekcií ľudových stavieb, 
• môžete sa oboznámiť s tradičnými remeslami a zvykmi, chovom pôvodného 

valašského plemena oviec, 
• najstaršou časťou je Drevené mestečko, 
• súčasťou je mlynská dolina, v ktorej sa nachádzajú technické stavby ako mlyn, 

píla a ďalšie. 
 



Pustevny - útulny Libušín a Maměnka 
• výborný tip na výlet pre všetkých, ktorí obľubujú turistiku a ľudovú architektúru, 

sú dielom významného architekta Dušana Jurkoviča, 
• ide o turistické chaty, ktoré sa nachádzajú v areáli Pustevny, ktorý je vzdialený 

od Rožnova pod Radhoštěm približne 17 km. 
 
 

ROZHĽADNE 
 
Rozhľadňa Miloňová 
• novopostavená drevená rozhľadňa sa nachádza v údolí Miloňov (846 m n.m.) 

a ponúka nádherné výhľady na Javorníky a Velké Karlovice, 
• rozhľadňa je vzdialená z Grandhotelu TATRA približne 7,3 - 11 km,  
• jedna z pekných ciest vedie z hlavnej cesty do Miloňova, po 1,2 km sa dajte 

doprava po lesnej ceste Škaredica, po kľukatých 3 km sa ukáže odbočka 
k rozhľadni a po 1 km ste na mieste, 

• druhá možnosť vedie z údolia Léskové, z hlavnej cesty odbočte k hotelu Gálik, 
cesta vedie nad zjazdovku hotela, po necelých 3 km sa vám ukáže odbočka 
k rozhľadni, je možné vybrať si pešiu turistiku alebo si zvoliť cyklovýlet. 

 
Rozhľadňa Vartovna 
• rozhľadňa je vytvorená v tvare kovového valca,  
• kraľuje oblasti Hornolidešska, Vsetínska a celému Zlínskemu kraju, 
• môžete si z nej vychutnať výhľady na Vsetínske Beskydy, Moravskoslezské 

Beskydy, Hostýnské a Vizovické vrchy a slovenské hory, 
• je dostupná po turistických trasách, ktoré sa tiahnu zo Sirákova a Seninky (žltá 

značka), Liptálu a Valašskej Polanky (zelená značka), Vsetína a Pozděchova 
(modrá značka), 

• cez vrchol Vartovny vedú cyklotrasy z Prlova, Pozděchova, Leskovce, Sirákova. 
 

Rozhľadňa na Maruške 
• drevená, 16 m vysoká rozhľadňa (664 m n.m.) bola postavená v roku 2014 vedľa 

meteostanice Maruška a naskytnú sa vám z nej čarovné výhľady na každú 
svetovú stranu, 

• rozhľadňu navrhol vo valašskom štýle architekt Antonín Závada, 
• je vyrobená z dreva z okolitých lesov pod vedením tesárskeho majstra Antonína 

Papšíka. 
 
Rozhľadňa Durch 
• rozhľadňa sa nachádza v kopcoch nad obcou Valašské Příkazy, 
• pozrite sa durchom cez dieru a uvidíte, aké je južné Valašsko okúzľujúce, 
• doprajte si počas vašej prechádzku malú zastávku na tejto pozorovateľni 

a užívajte si prírodné krásy, ktoré vám región ponúka. 
 
 



Rozhľadňa Súkenická 
• týči sa v nadmorskej výške 953 m na kopci Čarták vo Velkých Karloviciach, 
• má podobu 40 m vysokej betónovej veže, ktorá je pokrytá dreveným šindľom, 

vyhliadková plošina sa nachádza vo výške 26 m, 
• ponúka pohľady do šírej diaľky na Veľkú a Malú Fatru, Radhošť, Smrk, Lysú horu, 

Javorníky a Travný, pri dobrom počasí je možné zazrieť aj Tatry. 

 
Stezka Valaška a sklenený Sky Walk 
• nachádza sa nad Pustevnami, pod vrcholom Tanečnica, 
• ide o panoramatický nadzemný chodník korunami stromov dlhý 610 m, 
• súčasťou je himalájsky chodník, trampolína, kaskádovitá veža a sklenená 

vyhliadka, ktorá je dokonca najdlhšia v Európe, 
• ponúka krásne výhľady až na Slovensko. 
 
 

PRÍRODNÉ ATRAKCIE 
 
Karlovské jazero 
• vzniklo pravdepodobne zosuvom pôdy okolo 16. - 17. storočia, 
• neobklopuje ho len nejasný pôvod, ale aj jeho tajuplná atmosféra, pretože jazero 

je opradené legendami a povesťami, Karel Jaromír Eben o ňom dokonca napísal 
rozprávku, 

• jazero je vzdialené od Grandhotelu Tatra 3,5 km v údolí Jezernom. 
 
 

ATRAKCIE 
 
Kardiostezka Dr. Elingera 
• Kardiostezka sa nachádza len pár metrov od Hospody Kyčerka a preverí fyzickú 

kondíciu každej vekovej skupiny,  
• bola vybudovaná so snahou predchádzať kardiovaskulárnym ochoreniam, 

zlepšovať zdravie turistov, 
• slúži nielen k precvičeniu končatín, ale nenásilným spôsobom aj vzdeláva. 
 
Statek u Rajmunda 
• typický statok a hospodárstvo v horách neďaleko Velkých Karlovíc ponúka 

netradičný zážitok,  
• domáce priateľské prostredie s možnosťou exkurzie po statku, kŕmenie 

a hladkanie domácich zvieratiek,  
• privíta vás svorka psíkov, prasiatka, moriak, kohúty, husi, kačky, kone a iní 

obyvatelia statku, 
• na statku je možné sa aj ubytovať alebo usporiadať zaujímavý teambuilding, 
• statok obklopuje krásna príroda vhodná na turistiku či cyklovýlet. 


