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5

13

14

11

16

9
1
15

17

7

2

8
2

6

10
3

20

18

JÁ JSEM
MEDVĚD JURA.
POJĎTE SE MNOU
PUTOVAT
PO VALAŠSKU.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Přírodní památka Kudlačena
Pramen Vsetínské Bečvy
Valova skála
Prales Razula
Studánka Jarošovka v Krhové
Lavička Pod Kosisky v Ratiboři
Sedlo Kotlová
Pomník knížete Svatopluka v Růžďce
Vidče u Kapličky Pod Spinou
Buk na Bařince

19

12

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Studánka Kovářky v Liptále
Zámeček Trubiska
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4

PRAVIDLA HRY

Hravé zpestření!

Zpestřete si léto 2021 opět regionální hrou Poznáváme
Valašsko, kterou pořádá Destinační společnost Valašsko
(www.visit-valassko.cz). Po zajímavých místech, která
třeba ještě neznáte, vás provede medvěd Jura.
Na Valašsku vybral znovu dvacet míst, kde uložil razítka
a navíc u každého místa najdete tip na výlet v okolí.

Jak se zapojit?
Na zadní straně této brožury najdete hrací plánek, který slouží
pro otištění razítek. Každý hráč má svůj hrací plánek. Pro účast ve
finálním slosování o ceny je nutné odevzdat herní plánek se všemi
dvaceti razítky do jakéhokoliv turistického informačního centra
na Valašsku nebo plánek vyfotit či naskenovat a poslat na e-mail:
regionalnihra@gmail.com. Pokud se rozhodnete zajít do informačního
centra a odevzdat plánek s dvaceti razítky, čeká na vás drobná odměna.
Hra potrvá od 1.6. do 30.9.2021.

Výhry 2021:
Grand hotel Tatra | (www.kycerka.cz)

5x poukaz na vstup do Vodního světa pro 2 dospělé osoby
a 1 dítě do 12 let.

Horský hotel Kohútka | (www.kohutka.cz)
5x rodinný pobyt na 1 noc v Horském hotelu Kohútka
Obchodní Galerie Smetanova
| (www.galerievsetin.cz)
1x privátní wellness pro 2 osoby
2x poukaz pro 2 osoby do 5D kina
1x poukaz do restaurace v hodnotě 500 Kč

Rožnovské pivní a Pohádkové lázně

Kde najdete razítka?
Všechna razítka jsou umístěna venku, žádné razítko tak nepodléhá
otevírací době a získání razítek není podmíněné zaplacením vstupu.
Razítka najdete v bezprostřední blízkosti daného místa. K razítku vás
zavedou GPS souřadnice, které si můžete naskenovat pomocí QR kódu.
Pokud budete mít problém s nalezením razítka, napište nám na e-mail
regionalnihra@gmail.com

FOTKA
JE TÍM
NEJLEPŠÍM
SUVENÝREM
Z CEST.

U každého místa si medvěd Jura přichystal
záludnou otázku, pokud správně odpovíš a zapíšeš
si správná písmenka do tajenky, tak zjistíš, které
místo na Valašsku má medvěd Jura nejraději.

Jak proběhne
slosování?

Po ukončení herního období
dáme soutěžní ústřižky
dohromady a budeme
losovat výherce. O tom,
zda jste vyhráli, vás budeme
informovat prostřednictvím
e-mailové adresy. Veškeré informace
naleznete na webu

www.poznavamevalassko.cz

| (www.roznovskepivnilazne.cz, www.pohadkovelazne.cz)
2x partnerský pobyt v pivních lázních v hodnotě 2 700 Kč
5x rodinný vstup do Pohádkových lázní

Hotel a restaurace U Vychopňů

| (www.uvychopnu.com)
3x poukaz na večeři v hodnotě 1 000 Kč

Kino Vatra Vsetín | (www.dkvsetin.cz)

5x vstupenka pro 2 osoby na představení dle vlastního
výběru

Pizzerie U Orla | (www.uorlavalmez.cz)
2x poukaz na večeři v hodnotě 1000 Kč

Další skvělé výhry:

20x multifunkční šátek a 15x plecháček
Poznáváme Valašsko.

Chceš mít suvenýr z putování a nechce se Ti čekat až na
slosování? Medvědí šátek i plecháček si můžeš koupit
ve vybraných informačních centrech.
Více informací na www.poznavamevalassko.cz

Přírodní památka Kudlačena

Medvědí otázka:

?

Přírodní památka Kudlačena je typickou ukázkou Beskydské sihly –
podhorské rašelinné louky. Nachází se v katastru obce Horní Bečva
nad údolím potoka Dížená. Mezi prameništi a tůněmi zde rostou
vlhkomilné rostliny a vznikají mokřadní společenstva se vzácnými
obyvateli, a aby byl tento jedinečný biotop zachován, je Kudlačena
pravidelně kosena. Nedaleko rezervace vede z Horní Bečvy žlutá
turistická značka a místní také připravili vycházkový okruh Kudlačena značený červeným pařátkem, který začíná od hotelu Valaška
a měří 5,3 km.

VĚDĚLI BYSTE,
JAKÁ RYBKA
JE NA HORNÍM
TOKU BEČVY
NEJČASTĚJŠÍ?

a

střevle potoční (E)

b

vranka pruhoploutvá (V)

c

ouklejka pruhovaná (L)

Napiš písmeno v závorce
u správné odpovědi.

Pramen Vsetínské Bečvy
Řeka Bečva je životodárnou tepnou Valašska. Vsetínské rameno
Bečvy měří od svého počátku k soutoku s rožnovskou větví 59 km,
na své trase přibírá 19 větších přítoků a jeho povodí činí 734 km2.
Řeka pramení ve Vsetínských Beskydech v katastru obce
Velké Karlovice. Její vícečetné prameniště se nachází v úžlabině
mezi Trojačkou (938 m n. m.) a vrcholem Čarták (953 m n. m.),
na němž stojí známá Súkenická rozhledna. K hlavnímu prameni
s upraveným okolím je vyznačena žlutá turistická značka.  

Vrch Šorstýn

Nejvyšší vrchol Rožnovské
brázdy, vrch Šorstýn (781 m n.
m.), ční naproti sjezdovkám
lyžařského areálu. U jeho paty
vyvěrá hojně navštěvovaný
Sachův pramen, od nějž si lze
na Šorstýn udělat okruh.

?

Razítko vystopujte pomocí QR kódu
nebo sledujte tyto souřadnice:
49.4304650N, 18.3246939E.
Razítko se nachází u 3 stromů
(za stromem s pařátkem), zhruba
100 m před informačními tabulemi.
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Medvědí otázka:

VĚDĚLI BYSTE,
CO ZNAMENÁ VE
VALAŠTINĚ
„SIHLA“?

a

jehla (N)

b

mokřina, bažina (S)

c

cihla vepřovice (P)
Napiš písmeno v závorce
u správné odpovědi.

Sihla znamená valašsky mokřina, bažina, či močál.
Toto slovo se na Valašsku už běžně nepoužívá, ale
možná znáš podobné siholiť, což znamená mrholit.



1. Razítko



Co navštívit
v okolí

Partyzán v Makovském
průsmyku

Vydejte se po žluté turistické trase podél státní hranice k hraničnímu přechodu Makovský průsmyk.
Stojí zde překvapivě impozantní
socha partyzána připomínající
dobu 2. světové války a odbojovou činnost českých, slovenských
a sovětských jednotek.

2. Razítko
Razítko vystopujte pomocí QR
kódu nebo sledujte tyto
souřadnice: 49.3956949N,
18.4025527E. Razítko najdete
přímo u pramene v kamenné zídce.

2

Všechny uvedené rybky v Bečvě najdeš, ale na horním toku je
nejrozšířenější vranka pruhoploutvá, tedy pokud ji zrovna nevyloví
přemnožení pstruzi.

Co navštívit
v okolí

Valova skála

Medvědí otázka:

?

Valova skála je tvořena horninami lukovských vrstev soláňského
souvrství, které jsou součástí račanské jednotky magurského flyše.
Toto geologické „zaklínadlo“ v sobě ukrývá jeden z nejznámějších
skalních útvarů na Vsetínsku, který je vysoký až 38 metrů a nachází
se pod svahem kopce Snož (669 m n. m.) asi 3 km od Vsetína.
V okolí Valovy skály jsou květnaté louky s výskytem ohrožených
rostlin, zvířat i hub a na skalnatém podloží vznikl vzácný typ lesa,
zakrslá bučina s bizarními stromy a mechovými koberci.

a

rys ostrovid (V)

b

vlk obecný (A)

c

medvěd hnědý (U)

VĚDĚLI BYSTE,
KTERÁ ŠELMA SE
PRALESEM RAZULA
ČAS OD ČASU
PROCHÁZÍ?

Napiš písmeno v závorce
u správné odpovědi.

Prales Razula
Horský prales Razula je chráněný od roku 1935. Rozkládá se v údolí
Léskové ve Velkých Karlovicích, kde na úpatí kopce Lemešná
(950 m n. m.) roste starý jedlo-bukový porost typický pro krajinu
Javorníků. K pralesu se dostanete pěknou asi 2 km dlouhou
procházkou od hotelu Razula a při jeho návštěvě buďte ohleduplní,
hnízdí zde totiž řada vzácných ptáků.
Tip pro lovce razítek: Od altánku pokračujte stoupáním na vrchol
Bařinka, kde se skrývá razítko č. 10.

Naučná stezka

Příměstská naučná stezka měří
přibližně 7 km a 13 informačních
tabulí vede ze Vsetína k přírodní
památce Vršky, na Díly a do údolí
Velký Skalník. U posledního
zastavení je zastávka MHD,
ze které jezdí autobusová linka
zpět do centra.

?

Razítko se schovává pod QR
kódem s těmito souřadnicemi:
49.3505724N, 18.0294060E.
Razítko najdete u tabule
pod skalou, která informuje
o možnostech lezení.
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Medvědí otázka:

VĚDĚLI BYSTE,
KDO JE LEJSEK
MALÝ, KTERÝ ŽIJE
U VALOVY SKÁLY?

a

ptáček (O)

b

myška (J)

c

rybka (D)
Napiš písmeno v závorce
u správné odpovědi.

Ani myška, ani rybka, lejsek je malý ptáček. Bohužel
je silně ohrožený, v České republice hnízdí nejčastěji
právě ve starých bukových lesích.



3. Razítko



Co navštívit
v okolí

Rozhledna Miloňová

Naproti nad karlovickým údolí
ční kopec Miloňová (846 m n.
m.) se stejnojmennou dřevěnou
rozhlednou vysokou 24 metrů.
Z údolí Léskové k ní vede zelená
turistická značka od hotelu Galík,
rozhledna je volně přístupná.

4. Razítko
Razítko se schovává pod QR
kódem s těmito souřadnicemi:
49.3613800N, 18.3754100E.
Razítko najdete u informační
tabule za dřevěným altánkem.

4

Podle stop prales Razula čas od času navštíví medvěd hnědý, největší evropská šelma! Bát se ale
nemusíš, určitě je to Jurův kamarád a nejspíš by se tě bál víc než ty jeho. Pokud ho potkáš, dej mu čas,
aby se od tebe vzdálil.

Co navštívit
v okolí

Studánka Jarošovka v Krhové
Nově upravená studánka Jarošovka v kotlince pod Budičkou
(508 m n. m.) se nachází na samé hranici vsetínského okresu.
Žlutá turistická značka vede z obce Krhová přes Jehličnou, kde se
už roku 1746 připomínají malé lázně, v nichž se léčilo železnatosirnou vodou a jedlovým jehličím. Lázeňský hostinec s památným
dubem už zmizely a ztratily se i minerální prameny, v Jarošovce
přesto zůstalo nepatrné množství železa. U studánky stojí
mariánská kaplička. Kolem vede naučná stezka Veřovické vrchy,
kde se dozvíte více informací.

VĚDĚLI BYSTE, CO
JSOU TO KOSISKA?

Medvědí otázka:

?
a

dřevěné násady kosy (E)

b

houfy kosů poletující nad lukami (T)

c

posečené lány obilí (S)

Napiš písmeno v závorce
u správné odpovědi.

Lavička Pod Kosisky v Ratiboři
V malebném okolí Ratiboře se nachází 18 nových laviček, každá
z nich je trochu jiná, ale všechny stojí na pečlivě vybraném místě.
Od lavičky Pod Kosisky je krásný výhled do ratibořského údolí
i blízké a vzdálené svahy hor. Když se k ní vydáte po červené
turistické trase ze středu obce, potkáte i lavičky U Baroňů (hned
vedle OÚ Ratiboř) a Nad Zemany. A když půjdete ještě kousek dál,
narazíte na posezení u dvou majestátních dubů Na Kosiskách.
Každá z laviček je navíc vybavena schránkou s notýskem
a písničkou, kterou si můžete zazpívat.

Přírodní prameny
Zrzávka a Stračka

Modrá turistická značka vede
od Jarošovky k dalším dvěma
minerálním pramenům.
Vydáte-li se na sever, dojdete
po 3 km k unikátnímu
dvojprameništi Zrzávky, jižní
trasa směřuje k Zašové a po 5 km
k poutnímu prameni Stračka.

?

Razítko se schovává pod QR
kódem s těmito souřadnicemi:
49.5031211N, 18.0134231E.
Razítko se nachází v bezprostřední
blízkosti studánky vlevo u stromu
(vedle je malý stromek).
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Medvědí otázka:

VĚDĚLI BYSTE,
JAKÝ STROM NA
ZIMU SHAZUJE
JEHLIČÍ?

a

cedr (B)

b

tis (E)

c

dřín (J)
Napiš písmeno v závorce
u správné odpovědi.
Jehličí na zimu shazuje dřín! Že nevíš, který je to
strom? No přece modřín, valašsky též lerpán.



5. Razítko



Co navštívit
v okolí

Vojenské muzeum
v Borčí

Nenáročnou procházkou
se dostanete až do Borčí,
na ratibořské paseky U Hynků.
V této pasekářské usedlosti
se za 2. světové války ukrývali
partyzáni a nyní je zde vojenské
muzeum, které je možné
si individuálně prohlédnout.

6. Razítko
Razítko se schovává pod QR
kódem s těmito souřadnicemi:
49.3672201N, 17.8936412E.
Razítko najdete ve schránce
u lavičky.

6
Kosisko je dřevěná součást kosy, její další součásti jsou: gajdica/
rúčka, zákovka, klínek, patka, prut, a kosa/kosíř.

Co navštívit
v okolí

Sedlo Kotlová

Medvědí otázka:

?

Trojmezí Pod Kotlovou je součástí hřebenovky Třeštík–Soláň.
Protínají se zde čtyři turistické trasy vedoucí z okolních obcí
a na vrchol Kotlová (869 m n. m.) je to odsud asi 600 m. Podél
hřebenovky jsou rozesety pasekářské usedlosti a v sedle Kotlová
se nachází stavení z doby první světové války. Roku 1932 v něm
byla zřízena noclehárna, od roku 1938 pohostinství a v 70.–80.
letech byla usedlost využívána jako rekreační objekt. Nyní nabízí
turistům občerstvení jako „valašské okénko“.

a

Přemyslovci (U)

b

Templáři (K)

c

Habsburkové (I)

VĚDĚLI BYSTE,
KDO BYL
PRAVDĚPODOBNÝM
ZAKLADATELEM
HRADU KLENOV?

Napiš písmeno v závorce
u správné odpovědi.

Pomník knížete Svatopluka v Růžďce
Od roku 2018 stráží růžděcké kopce dřevěný kníže Svatopluk.
Sochu slavného moravského panovníka zbudovali moravští patrioti
a jejím autorem je Svatopluk Forman z Bzence. Kousek od sochy
se na jihozápadním svahu kopce Štípa (707 m. n. m.) rozkládají
chráněné louky a na jeho severním svahu Svantovítova skála.
Nedaleko sochy prochází modrá turistická značka a naučná stezka
Klenov vedoucí z Bystřičky na Dušnou. U sochy je hezky upravené
okolí, které zve k posezení a odpočinku.

Galerie v přírodě
na Soláni

Soláň má přízvisko Valašský
Olymp a říká se mu i Vrch
umělců, protože zde žili významní
tvůrci a jejich slavní hosté. Ze
sochařských sympozií zde pod
širým nebem zůstaly malebné
dřevěné sochy. Najdete je podél
naučné stezky Přes hřeben Soláňě.

?

Razítko se schovává pod QR
kódem s těmito souřadnicemi:
49.4041281N, 18.2763164E.
Razítko najdete v dřevěné
poštovní schránce.
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Medvědí otázka:

VĚDĚLI BYSTE,
JAK SE ŘÍKALO
ÚBOČNÍM
PASTVINÁM?

a

javořiny (S)

b

březiny (M)

c

smrčiny (R)
Napiš písmeno v závorce
u správné odpovědi.

Úbočním pastvinám řídce porostlým stromy se říkalo
javořiny. Toto označení se tak vžilo, že na mapě zůstalo
mnoho Javorníků, Javorníčků i Javořin a horským
pasekářům se též říkalo javořinci.



7. Razítko



Co navštívit
v okolí

Přehrada Bystřička

Vodní nádrž byla na říčce
Bystřička vybudována v letech
1907–1912. Její mohutná hráz,
vysoká 36 a široká 170 metrů,
zve k procházce a Bystřička
nabízí i dobré podmínky
k vodnímu sportování, jako
koupání, rybaření, jízdám
na lodičkách či paddleboardech.

8. Razítko
Razítko se schovává pod QR
kódem s těmito souřadnicemi:
49.4037539N, 18.0338819E.
Razítko hledejte u informační
tabule.
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O skalním hradu Klenov se nedochovaly žádné písemné prameny,
ale podle jedné z teorií bývá spojován s hradem Freundsberg, který
roku 1308 zastavil templářský mistr Ekko Vokovi I. z Kravař.

Co navštívit
v okolí

Vidče u Kapličky Pod Spinou

Medvědí otázka:

?

Drobná kaple Pod Spinou stojí ještě v katastru obce Vidče,
ale spravuje ji už římskokatolická farnost Valašské Bystřice.
Kaplička Panny Marie Lurdské byla vysvěcena roku 1933. Obec
Vidče je jednou z nejstarších obcí na Rožnovsku, její vznik spadá
pravděpodobně do konce 13. století, první písemná zmínka pochází
z r. 1411. Jméno obce je odvozeno buď od jména Vít, nebo od
slovesa „vidět“, protože z ní byly krásné výhledy, což dosvědčuje
i kaplička Pod Spinou, u níž je vyhlídkové místo a křižovatka
turistických tras.

a

stezka na přepady (I)

b

trasa, po níž se pašovalo (J)

c

značky na stromech (N)

VĚDĚLI BYSTE,
CO JE TO
ZBOJNICKÁ
CESTA?

Napiš písmeno v závorce
u správné odpovědi.

Buk na Bařince
Hřeben Bařinky (868 m n. m.) se táhne mezi údolími Podťaté
a Léskové. Kdysi zde stávala hájenka, ale zůstal po ní už jen starý
jabloňový sad. Spolu s opuštěným sadem zde roste mohutný buk
lesní, kterému je podle pověstí až 400 let. Vede k němu modrá
turistická cesta směřující na vrchol Bařinka. Buk je stejně jako jiná
zvláštní místa v krajině opředen pověstmi, podle jedné jej zasadil
čert, který stavěl hrad pro pěknou nevěstu, podle jiné si v buku
schovávali peníze zbojníci.

Hradisko Rožnov

Modrá trasa vede ke zřícenině
hradu Rožnov, který byl založen
ve 14. století. Do současnosti
se dochovalo torzo hradu
a zbytky obvodového zdiva.
Kopci, na kterém hrad stával,
se říká Hradisko.

?

Razítko se schovává pod QR
kódem s těmito souřadnicemi:
49.4275489N, 18.0964231E.
Razítko hledejte u pařezu vlevo od
kapličky.

9

Medvědí otázka:

VĚDĚLI BYSTE,
KDE JSOU LURDY?

a

a) ve Španělsku (H)

b

b) na jihu Francie (Y)

c

c) ve Švédsku (A)
Napiš písmeno v závorce
u správné odpovědi.

K celkem 18 zjevením Panny Marie mělo dojít roku
1858 ve francouzských Lurdech v podhůří Pyrenejí,
které se tak staly významným křesťanským poutním
místem.
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Co navštívit
v okolí

Ztracenec

Vrchol Ztracenec (1055 m n.
m.) leží na hlavním hřebeni
Javorníků, těsně za slovenskými
hranicemi. Podle pověstí tudy
chodívali pašeráci do Uher.
Zvláštností vrcholu je malá
rozhledna a tři kamenné kříže
z roku 1969 připomínající odboj
za 2. světové války.

10. Razítko
Razítko se schovává pod QR
kódem s těmito souřadnicemi:
49.3555278N, 18.3667778E.
Razítko hledejte u dřevěného
rozcestníku se šindelovou
stříškou.

10

Zbojnická cesta označuje podle pověsti cestičku zbojníků
k pokladu, jehož polohu a cestu k němu si značili záseky do
kmenů stromů.

Co navštívit
v okolí

Rybník Podlesí

Medvědí otázka:

?

Necelý 1 km pod hvězdárnou Valašské Meziříčí napájí Křivský
potok rybník Podlesí, který, ač u frekventované silnice, je očím lidí
dobře skryt. Místní část Podlesí vznikla v 60. letech 20. století
spojením 500 let starých obcí Křivé a Brňov. Rybník je zarybňován
kaprem, amurem a candátem a, i když měří jen 2,7 ha, skrývá
se v něm překvapivě mnoho sumců. Na břehu rybníka stojí příjemná
hospůdka s venkovním posezením a klidné prostředí vodní plochy
a upravených břehů je vhodné pro odpočinek i romantickou
procházku.

a

pod kloboukem (Z)

b

pod širákem (P)

c

pod deštníkem (R)

VĚDĚLI BYSTE,
JAK SE SPÍ VENKU
V PŘÍRODĚ BEZ
STANU?

Napiš písmeno v závorce
u správné odpovědi.

Střelenská kaple
Jedná se spíše o turistickou zvonici s vyhlídkou, kterou roku 2010
pro milovaný kraj postavila rodina Josefa Lipinského. Dokonale
vybrané místo nabízí výhledy, nad nimiž zaplesá duše každého
milovníka krajiny, a na unavené poutníky zde čeká praktické
zázemí pro odpočinek a občerstvení. Najdete zde čerstvou vodu
z upravené studánky, ohniště se zásobou dřeva i pískoviště. Kaple
byla vysvěcena v symbolický den 2.10.2010 a ze středu obce
Střelná je to k ní asi 1 km po červené turistické trase.

Naučná stezka
Jana Karafiáta

Naučná stezka měří 14 km
a vede centrem Valašského
Meziříčí přes Velkou Lhotu až
k přehradě Bystřička. Průvodci
po stezce jsou postavičky
z knihy Broučků, kterou napsal
Jan Karafiát během svého
působení na Velké Lhotě.

?

Razítko vystopujte pomocí QR
kódu nebo sledujte tyto souřadnice
49.4561961N, 17.9758411E.
Razítko hledejte u velkého
stromu na druhé straně rybníka
u fotbalového hřiště.

11

Medvědí otázka:

VĚDĚLI BYSTE,
KOLIK KILOGRAMŮ
MŮŽE VÁŽIT
SUMEC?

a

až 50 kg (T)

b

až 100 kg (I)

c

až 500 kg (E)
Napiš písmeno v závorce
u správné odpovědi.

Průměrná hmotnost českého sumce je 8 až 30 kg, ti
opravdu velcí váží až 60 kg a rekordní sumec vážil 100 kg.
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Co navštívit
v okolí

Rozhledna na Čubově
kopci

Pětipatrová dřevěná rozhledna
nad Francovou Lhotou, která je
od turistické zvonice vzdálená
2 km po značené turistické
trase. Z výšky 15 metrů je
vidět kotlinu mezi Javorníky
a Vizovickými vrchy, jižně jsou
Bílé Karpaty a Suľovské skály.

12. Razítko
Razítko vystopujte pomocí
QR kódu nebo sledujte tyto
souřadnice 49.1846170N,
18.1049838E. Razítko na tomto
místě nám stráží tulák Karel.

12

Kdo spí pod širým nebem, spí pod širákem. Jurovi se tak vždy spí
dobře a ty si určitě nezapomeň prohlédnout hotel u Střelenské
kaple se stejným názvem.

Co navštívit
v okolí

Naučná stezka Choryňská stráž

Medvědí otázka:

?

Stezka z roku 2015 na 7 naučných tabulích představuje přírodu
kolem kopce Choryňská stráž (376 m n. m.), kde se rozkládá
i stejnojmenná přírodní památka. Specifikou této oblasti jsou
květnaté louky, historický třešňový sad a přilehlý dubový lesík.
Vyskytuje se zde řada chráněných teplomilných rostlin, na nichž
rádi posedávají vzácní motýli. Součástí stezky je i pozorovatelna
ptáků na břehu řeky Bečvy. Na druhé straně obce je nová naučná
stezka Choryně, která se věnuje historii obce, její součástí jsou
i dřevěné chodníčky a dětské hřiště.

VĚDĚLI BYSTE,
KDO JE NEJVĚTŠÍ
VOLNĚ ŽIJÍCÍ
PŘEŽVÝKAVEC
V EVROPĚ?

a

zubr (N)

b

jelen (L)

c

muflon (R)

Napiš písmeno v závorce
u správné odpovědi.

Kaple Sv. Ducha v Zubří
V kapli Sv. Ducha ve Starém Zubří se citlivě spojuje krása církevní
architektury s podhorskou krajinou. Kaple stojí na návrší ve výšce
500 m n. m., ze tří stran je obklopena Veřovickými vrchy a nabízí
výhled na údolí Starozuberského potoka. Stavbu kaple inicioval
zuberský farář P. Vojtěch Kološ a základní kámen kaple posvětil
roku 1995 papež Jan Pavel II. Interiér kaple doplňují okenní
výplně z průhledného mramoru a jako kropenka slouží velká
mořská mušle. Kaple byla vysvěcena roku 2000.

Zámecký park Lešná

Pozoruhodný přírodní park
z konce 18. století je plný
neobvyklých druhů rostlin,
o nichž se díky informačním
tabulkám mnoho dozvíte.
Rozkládá se kolem zámku
Lešná z 16. století a je
celoročně volně přístupný.

?

Razítko vystopujte pomocí QR
kódu nebo sledujte tyto souřadnice
49.4990411N, 17.9094181E.
Razítko naleznete u stromu
za informační tabulí Naučné
stezky Choryně číslo 6.

13

Medvědí otázka:

VĚDĚLI BYSTE,
KTERÉ ZE JMEN
OZNAČUJE
PTÁČKA?

a

vstavač kukačka (D)

b

modřenec chocholatý (S)

c

krutihlav obecný (L)
Napiš písmeno v závorce
u správné odpovědi.
Ptáka označuje krutihlav obecný, vstavač kukačka
a modřenec chocholatý jsou hezké kytičky, které
v Choryňské Stráži také nejdete.
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Co navštívit
v okolí

Město Zubří

14. Razítko

Zubří bylo založeno roku 1310
a podle pověsti zde bydleli
horníci ze stříbrných dolů
nacházejících se pod hradem
Rožnov. Při procházce městem
a jeho okolím si neopomeňte
prohlédnout Kostel sv. Kateřiny
z konce 18. století a prastarý
Koláčkův tis.

Razítko vystopujte pomocí
QR kódu nebo sledujte tyto
souřadnice 49.4864681N,
18.1069781E. Razítko se
nachází v zadní části kaple,
u malého dřevěného domečku.

14

Největší evropský přežvýkavec je zubr evropský, od něhož je název Zubří odvozen. Obec
vznikla na místě původní lovecké osady roku 1310.

Co navštívit
v okolí

Kaplička Hážovické Díly

Medvědí otázka:

?

Bílá výklenková kaplička s letopočtem 1936 stojí u rozcestníku
Hážovické Díly pod stejnojmenným vrcholem (704 m n. m.).
Krajina kolem kapličky nese stopy dřívějšího obhospodařování,
mezi lukami jsou hromady kamení, křovinaté meze a roztroušená
stavení. Hážovické Díly nabízejí výhledy na Veřovické vrchy,
hřeben Radhoště, Smrk i Vsetínské Beskydy. Na procházku
můžete vyrazit po červené značce buď od Valašské Bystřice,
nebo naopak z Rožnova p. R. Oblíbenost místa utvrzuje
i vyhlášená Hospoda Na Dílech.

a

květ lopuchu
a opruzeninu na hýždích (U)

b

valašský lidový tanec (E)

c

sediment na dně studánek (S)

VĚDĚLI BYSTE,
CO KROMĚ ŠELMY
OZNAČUJE SLOVO
VLK?

Napiš písmeno v závorce
u správné odpovědi.

Studánka u Koloucha Pustevny
Studánka zapuštěná v Radhošťském masivu láká chladivou
osvěžující vodou. Silný pramen ledové vody naleznete
u Lesnické naučné stezky, která vede pod hřebenem
Radhoště. Do studánky je voda svedena z pramenné
mísy, je od ní krásný výhled přes paseku na Soláň a okolní
kopce. Cesta kolem studánky láká k cyklistice a také nabízí
příjemnou alternativu trasy vedoucí k soše Radegasta
nebo k samotnému vrcholku Radhoště.

DiscGolf Búřov

Příjemně zaoblená planina
vrcholu Búřov (660 m. n. m.)
nabízí kromě skvostných
výhledů a malé vyhlídkové věže
i venkovní zábavu v podobě
oblíbeného DiskGolfu. Když
se sem vydáte ve větrném
počasí, může být hra opravdu
adrenalinová.

?

Razítko vystopujte pomocí QR
kódu nebo sledujte tyto souřadnice
49.4231831N, 18.1405069E.
Razítko hledejte u stromu vpravo
za kapličkou.

15

Medvědí otázka:

VĚDĚLI BYSTE,
KOLIKA LET
SE PRŮMĚRNĚ
DOŽÍVAJÍ OVCE?

a

6-8 let (E)

b

10-12 let (O)

c

13-15 let (I)
Napiš písmeno v závorce
u správné odpovědi.

Ovce domácí je nenáročný sudokopytník a bývá chována i v horských oblastech. Průměrně se dožívá 10-12 let, nejstarší ovce světa,
Lucky, se v Austrálii dožila 23 let.
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Co navštívit
v okolí

Jezírko Mořské oko

Jezírko na Pustevnách není
pozůstatkem ledovce, ale
výsledkem práce turistů, kteří
původní mokřad r. 1894 prohloubili
a vyčistili. Tůň s kouzelnou
atmosférou je domovem mnoha
vzácných obojživelníků. Tůňka
se nachází asi 1 km od Pusteven
nedaleko turistické trasy vedoucí
na Martiňák.  

16. Razítko
Razítko vystopujte pomocí
QR kódu nebo sledujte tyto
souřadnice 49.4827052N,
18.2486417E. Razítko je
umístěno přímo ve studánce.

16
Vlci jsou pichlavé květy lopuchu, které se přichytávají na oděv, a nebo
opruzeniny které můžeš chytit při sezení na studené zemi.

Co navštívit
v okolí

Rozhledna Kunovická hůrka

?

Nenápadná vyhlídková věž ze dřeva je vysoká 7 metrů a byla
postavena roku 2010 kousek od vrcholu Kunovická hůrka (587 m n. m.).
Po zdolání strmého stoupání se vám otevřou výhledy na mohutný
masiv Kelčského Javorníku, dále uvidíte celé Poodří, Oderské vrchy
a Beskydy. Rozhledna byla postavena jako součást naučné stezky
Rudolfa Haši, která je věnovaná historii obce Kunovice a okolní
přírodě. Naučná stezka má 8 km, 12 zastavení a několik posezení,
jedno z nich je na hezkém místě u rybníku pod rozhlednou.

VĚDĚLI BYSTE,
KDO TO BYL
JAN KOBZÁŇ?

Medvědí otázka:
a

spisovatel a malíř (E)

b

místní učitel a dobrovolný hasič (A)

c

hudební skladatel (O)

Napiš písmeno v závorce
u správné odpovědi.

Studánka Kovářky v Liptále
Příjemná procházka údolím Hluboké vede ke studánce Kovářky, která
vždy zásobovala okolní usedlosti pitnou vodou a roku 2020 prošla
generální opravou. Než se na ni vydáte, prohlédněte si Liptálský
zámek s památnými stromy, u něhož je památník Jana Kobzáně
a začátek naučné stezky Kobzáňův chodník. A určitě nepřehlédněte
další zvláštnost Liptálu, Strom života stojící u OÚ Liptál. Unikátní
dřevořezba z kmene 140 let staré lípy od Zdeňka Matyáše znázorňuje
na 17 reliéfech starý život Valachů.

Zámecký park
v Brankách

Branky byly dříve samostatným
panstvím, kde byl panský dvůr
a hned dva zámky. Ve starém
zámku dnes sídlí obecní úřad, nový
zámek je uzavřený. K procházkám
můžete využít zámecký park, kde
je nově vybudované dětské hřiště
plné originálních dřevěných prvků.

?

Razítko vystopujte pomocí QR
kódu nebo sledujte tyto souřadnice
49.4208761N, 17.8123789E.
Razítko najdete u pařezu
v bezprostřední blízkosti schodů
na rozhlednu.

17

Medvědí otázka:

VĚDĚLI BYSTE,
PODLE ČEHO
SE JMENUJÍ
KUNOVICE?

a

a) podle kun (L)

b

b) podle koňí (J)

c

c) podle vlastního        
     jména Kuna (M)
Napiš písmeno v závorce
u správné odpovědi.

Kunovice, ač mají ve znaku dvě kuny, patrně získaly
název od jméno Kuna, což je odvozenina od Konrád
či Kunrád.
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Co navštívit
v okolí

Rozhledna Vartovna

Místo získalo jméno od strážních
hlídek, které zde měly hlídat
„vartovat“ uherskou stranu.
Na hranici tří obcí Seninky,
Liptálu a Jasenné byla roku 2009
postavena oblíbená rozhledna
kruhovitého půdorysu.

18. Razítko
Razítko vystopujte pomocí
QR kódu nebo sledujte tyto
souřadnice 49.3055989N,
17.9365711E. Razítko je
umístěno ve studánce.

18

Jan Kobzáň byl spisovatel a malíř. Narodil se v Liptále a k malířskému
vzdělání mu pomohl Tomáš Baťa, u nějž mladý Jan pracoval. Možná znáš
jeho slavnou knihu pověstí O Zbojníkoch a pokladoch.

Co navštívit
v okolí

Zámeček Trubiska

Medvědí otázka:

?

V údolí Trubiska u Pozděchova stojí lovecká chata, místní jí ale
neřeknou jinak než Zámeček. Srubovou stavbu a srnčí oboru si zde
nechala postavit vizovická šlechtická rodina Stillfriedů v 2. polovině
19. století. Nedaleko byly zřízeny rybníky Kačeňák a Hubertek, které
sloužily k lovu ryb či odpočinkovým plavbám na lodičkách. Po roce
1945 přešel zámeček do vlastnictví státu, roku 1968 jej odkoupilo
místní myslivecké sdružení. Trubiska se stala oblíbeným výletním
místem a rybníčky slouží jako retenční nádrže.

a

myslivců (U)

b

horníků (Y)

c

hasičů (R)

VĚDĚLI BYSTE,
KOHO JE
SVATÝ HUBERT
PATRONEM?

Napiš písmeno v závorce
u správné odpovědi.

Vyhlídka Kopřivná
Vyhlídkové místo nedaleko vrcholu Kopřivná (625 m n. m.) leží
na kraji Přírodního parku Vizovické vrchy na červené turistické
trase mezi vrcholy Baťková a Syrákov. Pod vyhlídkou, v táhlém
údolí Rokytenky, se nacházejí dva památníky obětí 2. světové
války, majora Bronislava Bašinského a partyzána Jaroslava Dani.
Z vyhlídkového místa je krásný výhled na vodní nádrž Všemina,
stojí zde turistický přístřešek Kršla u kameňa a památník k poctě
sv. Huberta, který vznikl v roce 2011.

Lačnovské skály

Vydáte-li se od zámečku
Trubiska po žluté trase, dorazíte
po cca 3 km k Lačnovským
skalám. Tři pískovcové masívy
skal se vyznačují netypickou
strukturou pískovců plnou
skalních misek a jsou oblíbené
též u horolezců.

?

Razítko vystopujte pomocí QR
kódu nebo sledujte tyto souřadnice
49.2243521N, 17.9868797E.
Razítko hledejte u informační
tabule.

19

Medvědí otázka:
VĚDĚLI BYSTE,
JAK SE NA
VALAŠSKU
TAKÉ ŘÍKALO
PYTLÁKŮM?

a

sklopkaři (J)

b

košaři (L)

c

smyčkaři (D)
Napiš písmeno v závorce
u správné odpovědi.

Smyčkaři byli pytláci, kteří lovili do ok neboli smyček.
Myslivci je opravdu rádi neměli, když je dopadli, mohli
za svůj úlovek zaplatit i životem.
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Co navštívit
v okolí

Vodní nádrž Všemina

Vodní nádrž slouží k rekreaci,
vodním sportům i rybolovu,
na jejím břehu též stojí hotel
s restaurací. Od přehrady po
žluté značce se dostanete
k tajemné kapličce a studánce
Papradná, procházet budete
kolem jezdeckého areálu.

20. Razítko
Razítko vystopujte pomocí
QR kódu nebo sledujte tyto
souřadnice 49.2981956N,
17.8849114E. Razítko hledejte
u turistického odpočívadla.

20
Svatý Hubert je patron myslivců, ale též střelců, řezníků a kožešníků.

Co navštívit
v okolí
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V případě problému s razítkem nebo s jakýmkoliv dotazem
nám napište na emailovou adresu:
regionalnihra@gmail.com
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Zjistili jste, které místo na Valašsku
má medvěd Jura nejraději?
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SLOSOVATELNÝ ÚSTŘIŽEK
Jméno.....................................................................
Příjmení...................................................................
E-mail......................................................................
Adresa.....................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Vyplněním a odevzdáním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Děti do 18 let musí uvádět kontakt na svého zákonného zástupce.

Seznam Informačních center, kde si můžete vyzvednout
brožurku a odevzdat zadní stranu do slosování:
Turistické informační centrum Vsetín
Dolní náměstí 1356
755 01 Vsetín
Tel.: +420 575 755 144, +420 575 111
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

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

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

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 Karolinka

Informační centrum a Icafé Zašová

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

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

www.poznavamevalassko.cz

www.poznavamevalassko.cz

