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Region se nachází v oblasti Střední Moravy u státních hranic se Slovenskou republikou. 
Mikroregion vznikl v roce 1994 jako jeden z prvních ve Zlínském kraji. Území tvoří katastry 
obcí: Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Střelná, Študlov, Valašská Senice, Valašské 
Příkazy, Valašská Polanka, Lužná, Prlov, Pozděchov, Leskovec, Seninka, Ústí. Polovina území 
Hornolidečska se nachází v oblasti největší chráněné krajinné oblasti, CHKO Beskydy, s velkým 
množstvím přírodních rezervací. Část území leží také v CHKO Bílé Karpaty a v oblasti Vizo-
vických vrchů. Patří mezi nejhornatější a nejlesnatější území v celé České republice. Jedná se 
o typický venkovský region s 11 500 obyvateli s rozlohou 165,54 km2 se sídly s průměrem 828 
obyvatel, největší obec má 1880 obyvatel, nejmenší 260 obyvatel. Mikroregion je vymezen při-
rozenými hranicemi, především úpatím Beskyd, Bílých Karpat a Vizovických vrchů a soustavou 
komunikací. Má nadprůměrně významnou dopravní polohu danou významným silničním tahem 
východ - západ s navázáním na hranice ČR/SR. Svou polohou a přírodními podmínkami je před-
určen k rozvoji aktivit šetrných k životnímu prostředí - především podhorskému zemědělství, 
cestovnímu ruchu, rozvoji služeb a řemeslné výroby. 

V mikroregionu  nejsou významné průmyslové podniky a také jeho poloha a dostupnost 
neskýtá podmínky pro rozvoj průmyslové velkovýroby. Největší devizou této oblasti je příro-
da, kulturní tradice, památky a lidský potenciál. Hornolidečsko je podhorskou a zemědělskou 
oblastí, což se odráží na struktuře místní ekonomiky. Největším zdrojem pracovních příležitostí 
pro místní obyvatele jsou drobní a malí podnikatelé (do 10 až 50 zaměstnanců). V oblasti služeb 
je to cestovní ruch (ubytovací a stravovací služby, půjčovny), služby pro obyvatele (kadeřnictví, 
opravy aut, veřejná správa), v oblasti výroby jsou to tradiční řemesla (zámečnictví, zpracování 
dřeva, stolařství, apod.) a  zemědělství. Významným prvkem je zde také potravinářská výroba, 
především výroba tradičních masných produktů, výroba a produkce ekologických produktů. 
Zemědělství má pro Hornolidečsko nezastupitelný význam, především z hlediska údržby kra-
jiny. Velký význam má pro mikroregion také lesnictví, chov skotu a ovcí. Tradiční je zde také 
ovocnářství, pěstování ovocných stromů a výroba lihovin. Pěstitelská pálenice s dlouhou tradicí 
se nachází v obci Valašské Příkazy. Obrovskou devizou mikroregionu je kvalitní životní prostředí 
představující typickou hornatou valašskou krajinu. 

V okolí Hornolidečska je zajímavá také oblast Královce u Valašských Klobouk nebo zřícenina 
hradu Brumov a slovenský Vršatec. Turisté si mohou prohlédnout zámek v nedalekých Vizovicích, 
absolvovat exkurzi v proslulé likérce R. Jelínek, navštívit Obuvnické muzeum  ve Zlíně, proslulé 
lázně Luhačovice nebo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

www.hornolidecsko.cz
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Obec Francova Lhota leží v jižní části 
vsetínského okresu, v údolí říčky Senice. 
Od severu je chráněna Šerklavským hřbetem 
táhnoucím se západním směrem přes Pulčín-
ské skály (Hradisko 767 m. n. m.) po Ostrou 
horu, kde u Lomenské soutěsky pod Lidečkem 
končí pásmo Javorníků. Od jihu je od Lyského 
průsmyku oddělena nízkým hřebenem začína-
jícím lesem Kříb, pokračuje k nejvyššímu bodu 
Čubovu kopci (720 m. n. m.) a končí za státní 
hranicí vrcholem Strčihlavou na Slovensku. 
Obec se skládá z místní části Francova Lhota 
a z místní části Pulčín. Vznik obce se vztahuje 
pravděpodobně do druhé poloviny 13. a první 
poloviny 14. století, do doby, kdy vznikaly po-
blíž zemské hranice mezi Moravou a Uhrami 

vesnice pro posílení 
obrany hranic. His-
torickou dominantu 
obce tvoří kostel sv. 
Štěpána, krále uher-
ského z roku 1787 
s farou a hřbitovem. 
Obec je rodištěm 
ThDr. kardinála Ště-
pána Trochty (1905 
- 1974), jemuž je 
věnována pamětní 
deska v místním 
kostele a dřevěný 
památník na pěší 
zóně. V místní části 
obce Pulčín je nově zrekonstruována kaple sv. 
Ducha a v roce 2009 byla dokončena přestavba 
bývalé školy na Školicí a informační centrum. 
K zajímavostem Francovy Lhoty patří moderní 
zvonice se zvonkohrou ve středu obce z roku 
1989. Zvonice  má 8 zvonů a střídá se v ní 
celkem 10 melodií. Vedle zvonice stojí od roku 
2006 nová kašna. Obec je zařazena do CHKO 
Beskydy. V horní části obce roste památná 
Kobzova lípa (viz. kapitola Přírodní památky). 
Obec nabízí po celý rok podmínky pro sport 
i turistiku a cykloturistiku (viz. kapitola Sport). 
V obci provozuje činnost Hucul club (viz. ka-
pitola Agroturistika). 

Střed obce s kašnou

Místní část Pulčín

www.francovalhota.cz

Zvonice a památník

Kostel sv. Štěpána
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Obec Horní Lideč leží v kotlině ohraniče-
na od severozápadu úpatím svahů Javorníků, 
Vizovických vrchů od jihozápadu a Bílých 
Karpat od severovýchodu. Za první písemnou 
zmínku o obci je pokládána zakládací listina 
cisterciáckého kláštera ve Vizovicích z 20. srp-
na 1261. V  obci se nachází několik památek 
lidové architektury: dřevěná sýpka s pavlačí 
z poloviny 19. stol., repliky dřevěné zvonice 
a roubené studny. Z náboženských objektů se 
zachovala socha Matky milosrdenství (1874), 
kamenný kříž (1920), kaple se zvonicí (1929). 
Za velkého úsilí a dobrovolné práce občanů 
byl v letech 1992 až 1994 vybudován filiální 
kostel sv. Václava. V současné době se Horní 
Lideč stala přirozeným centrem celé spádové 

oblasti Hornolidečska. Obec Horní Lideč po-
skytuje mnoho možností jak strávit příjemnou 
dovolenou. Pro sportovně založené návštěvníky 
nabízí Relaxační a turistické centrum (viz. ka-
pitola Sport). Ke kulturnímu dění v obci patří 
připomínka Tří králů, masopustní veselí s fa-
šankovým průvodem, velikonoční pomlázka, 
koncerty ve sportovně turistickém areálu, fot-
balový memoriál, obchůzka Mikuláše s čerty,  
adventní koncerty, výstava lidových betlémů, 
živý vánoční betlém, setkání nově narozených 
dětí u vánočního stromku a tradiční silvestrov-
ské vatry. Každoročně 28. září slaví obec pouť 
se svatováclavským jarmarkem. 

Obec Horní Lideč získala v roce 2001 
ocenění Vesnice roku Zlínského kraje.

Kostel sv. Václava

Centrum Horní Lidče

www.hornilidec.cz

Valašský dvorek Vojty Molka
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Obec Lačnov se rozkládá v údolí mezi 
dvěma větvemi podhůří Vizovických vrchů na 
ploše 1530 ha a žije v ní kolem 900 obyvatel. 
První písemná zpráva pochází z roku 1422, kdy 
zapsal král Zikmund Miroslavovi z Cimburka 
kromě jiných obcí i Větší a Menší Lačnov. 
Historickou památkou v obci je roubená 
usedlost čp. 13, rozložená kolem čtverhranného 
dvora, se studnou s okovem, datovaná na trámu 
do roku 1811. Součástí usedlosti je obytný 
dům, chlév se seníkem, stodola a komora. Na 
okraji obce stojí moderní kostel Panny Marie, 

královny nebe a země. 
Jeho základní kámen byl 
položen v roce 1968, ale 
po dokončení nesměl být 
přes 20 let z ideologických 
důvodů využíván. Vysvě-
cen byl  teprve 13. 10. 
1991. Přírodní památkou 
se v Lačnově stala louka 
západně od školy, na níž se 
vyskytuje silně ohrožený 
šafrán bělokvětý. Další 
přírodní památkou je 
lokalita po obou březích 
potoka Smolinky. Typický 
je pro ni krajinný ráz s drobnými políčky po 
vrstevnicích, drobnými lesíky a přirozeně 
meandrujícím potokem. Milovníci přírody 
mohou poznávat kraj na pěších túrách i při 
vyjížďkách na kolech či na koních, široká je 
také nabídka pro lyžaře i běžkaře. Nad obcí 
se rozkládají Trčkovy skály, vyhledávané 
nejen horolezci, ale také turisty a cykloturisty, 
kteří mohou po hřebenech směřovat dále 
do Vizovických vrchů. V obci se nachází 
soustava tří rybníků a rybářské středisko, které 
navštěvují rybáři ze širokého okolí. V obci jsou 
pro návštěvníky a turisty nabízeny i rozsáhlé 
ubytovací možnosti v Rybářském domově 
a přírodním kempu.

Kostel Panny Marie

OráčLačnovský rybník

www.lacnov.eu
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První písemná zmínka o Leskovci pochází 
z roku 1361. Spolu s několika dalšími 
obcemi patří k nejstarším na Vsetínsku. Leží 
mezi Vizovickou vrchovinou a Javorníky 
v nadmořské výšce 365 metrů. Nejvyšším 
vrcholem na katastru obce je kopec Snozový 
(618 m. n. m.). Lesní porosty zabírají  55,2 
procenta plochy katastrálního území. Mezi 
nimi mají výrazné zastoupení listnaté lesy. 

V některých habrových porostech s bukem 
a lípou, a také na horských loukách se nachází 
vzácná flóra. K nejvýznamnějším patří 

orchideje. V okolí Leskovce se vyskytuje sedm 
druhů těchto rostlin, zejména vstavač bledý. Na 
území obce se nachází také několik památkově 
chráněných stromů. U vodojemu, jihozápadně 
od centra Leskovce, roste jeden ze tří největších 
javorů babyka na Vsetínsku. Hlavním tokem je 
říčka Senice, která protéká celou obcí. Ústí do 
ní potoky z údolí Snoz a Petráčov. V Leskovci 
se dochovalo několik historických dřevěných 
staveb i klembových sklepů z kamene. 
Obyvatelům obce i návštěvníkům slouží 
nový taneční areál s parketem, na fotbalovém 
stadionu se pravidelně konají zápasy a zájemci 
o sportovní aktivity mohou využívat také 
tenisový kurt s umělým povrchem.

Historická dřevěnice

Pohled na údolí Leskovce

Pramen

www.leskovec.cz
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Obec Lidečko leží v údolí říčky Senice. 
Její tok tvoří rozhraní dvou pahorkatin. 
Levobřeží Senice omývá konec Vizovických 
vrchů a druhý břeh patří k pohoří Javorníků. 
Vizovické vrchy končí kótou Vrchkopec 699 m. 
n. m., na jehož úpatí leží známý přírodní útvar 
Čertovy skály. V obci se vyskytuje několik 
historicky významných staveb. Nejstarší je 
barokní kostel svaté Kateřiny Alexandrijské, 
který byl postaven v roce 1700 a společně se 
třemi zvony z roku 1665 je kulturní památkou.

Obyvatelé Lidečka žijí bohatým kulturním 
i společenským životem. Svá pevná data mají 
hasičská soutěž SDH - O štít  Čertových skal 

(první neděle v srpnu), 
Festival dechové hudby 
(první neděle v červenci), 
i Dětský den (poslední 
neděle v květnu). Čerti 
končí svou třídenní ob-
chůzku na sv. Mikuláše. 
V posledních letech se 
daří obnovovat také tradici 
dožínek. V obci aktivně 
pracuje  16 organizací.

Během roku duchovně 
naplňují společenský život 
v obci církevní slavnosti, 
např. průvod o Božím těle.

Obec Lidečko získala v roce 2008 Zlatou 
stuhu v celorepublikovém kole soutěže Vesnice 
roku ČR.

Lidečko s kostelem a Čertovými skalami

Centrum Lidečka

Čertovy skály

www.lidecko.cz

Socha sv. Jana 
Nepomuckého

Vesnice roku 2008
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Lužná leží na obou březích říčky Senice. 
Jihozápadní část obce spadá do Vizovických 
vrchů, severovýchodní část kolem potoka 
Luženky už je součástí Javorníků. Typická jsou 
dlouhá a úzká údolí se značně svažitými pozemky, 
na nichž se střídají a prolínají lesy, zemědělské 
pozemky, jalovcové pasínky a rázovitá zástavba 
valašských dřevěnic. Není známo, kdy obec 
Lužná vznikla, nejstarší písemná zpráva o ní je 
z roku 1512. Obcí prochází silnice a železniční 
trať, spojující Moravu se Slovenskem. 
Nejvyšším místem v katastru je vrch Filka, 
vysoký 760 m.n.m. Kulturní památkou je 
dřevěná zvonice z konce 18. století uprostřed 
obce a soubor tří původních roubených 

valašských sklípků na kamenné podezdívce, 
zajímavých svým seskupením. Z Lužné byly 
do Valašského muzea v přírodě v Rožnově 
přemístěny dva objekty lidové architektury: 
roubená zvonička a Mališův dům čp. 28, 
který byl postaven krátce před rokem 1781. 
V obci je vybudováno víceúčelové a fotbalové 
hřiště. Dále lyžařský areál s turistickou chatou 
a dvěma vleky. Aktivně zde působí sportovci, 
myslivci a hasiči. Mezi tradiční akce patří 
jízda Mikulášů, Vodění medvěda, turnaj v ko-
pané, noční turnaj v hokeji, jarmark, setkání 
heligonkářů atd. V Lužné dále působí dechová 
hudba Kotáranka, volné sdružení hudebníků 
Veselá pětka a rocková kapela Traverz.

Centrum obce

Na pastvěValašské sklepy

Památný buk na 
Vráblových pasekách, 

starý 300 let

www.obec-luzna.cz

Lužná v zimě
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Obec Pozděchov leží v severní části Vizovic-
ké vrchoviny. Rozkládá se pod horami Klášťov, 
Vartovna a Svéradov, který je svou nadmořskou 
výškou 736 m nejvyšším bodem v obci. První 
písemné zmínky o Pozděchovu pocházejí 
z roku 1361, kdy patřil k panství cisterciácké-
ho kláštera ve Vizovicích. Pozděchov je jako 
malá vesnice výjimečná svými dvěma kostely. 
Katolický kostel sv. Jiří byl postaven 1700 až 
1710. V roce 1890 byl vysvěcen kostel evange-
lický. V krásném údolí “Trubiska“  uprostřed 
pozděchovských lesů stojí dřevěný zámeček, 

vybudovaný jako letní sídlo šlechtici z Vizo-
vic. V blízkosti zámečku byly zřízeny rybníky 
Kačeňák a Hubertek. V katastru Pozděchova se 
nachází chráněné naleziště šafránu bělokvětého. 
V létě si mohou zájemci zahrát na dvou kurtech 
tenis nebo volejbal, v zimě se hřiště změní na 
ledovou plochu, na níž lze při umělém osvětlení 
bruslit i večer. V Pozděchově je v zimě v pro-
vozu také lyžařský vlek s možností nočního 
lyžování při umělém osvětlení.

Pro krajinu v okolí Pozděchova jsou typic-
ké hluboké lesy plné starých stromů i vzácných 
rostlin. Turisté si ji mohou vychutnat při pro-
cházkách po naučných stezkách (viz. Kapitola 
Naučné stezky a Hornolidečská magistrála). 

Přímo v Pozděchově slouží turistická uby-
tovna s půjčovnou horských kol. Panorama obce se dvěma kostely

Krajina Pozděchova s výhledem na Pustevny

Bývalý lovecký zámeček 
vizovické šlechty na Trubiskách

www.obecpozdechov.ic.cz



tradici má v Prlově, s usedlostmi rozptýlenými 
na pasekách, květnové vyhánění ovcí na první 
pastvu. Přírodní památkou je rybník Neratov 
na dolním konci údolí v nivě potoka Trubiska. 
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Obec Prlov je poprvé uváděna v listinách 
z roku 1361 jako součást majetku vizovického 
kláštera. V minulosti bývala chudou ze-
mědělskou vesnicí. Ve druhé polovině 19. 
století odcházelo velké množství obyvatel na 
sezónní práce do rakouských zemí a na Hanou, 
mnozí usedlíci se kvůli nedostatku obživy 
vystěhovali do zámoří. Nejvýznamnější 
památka, Polčákova chalupa, je umístěna ve 
Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm. Část obce Prlov byla za války 
vypálena kvůli spolupráci s partyzány. Velkou 

Centrum obce

Koně na pastvěFarma se stádem ovcí

Valašská dřevěnice s vodníkem

www.obecprlov.cz

Rybník v Agrocentru v Prlově
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Seninka patří se svými 320 obyvateli mezi 
nejmenší obce Valašska. Leží stranou od 
hlavní silnice spojující Vsetín s Horní Lidčí 
směrem na Slovensko. První písemná zmínka 
o Senince pochází z roku 1503, kdy je uváděna 
jako součást vsetínského panství. Dominantou 
obce je vrch Vartovna (651 m. n. m.). Jméno 
pochází od strážních hlídek, které měly za úkol 
varovat  před možným blížícím se nepřítelem 
z nedalekých Uher. Vartovna je významnou 
křižovatkou turistických a cykloturistických 
tras, hranice katastrů tří obcí Seninka-Liptál-
-Jasenná. V roce 2009 zde byla postavena 
rozhledna kruhovitého půdorysu tyčící se do 
výšky 37 m.

 V zimě je v Senince v provozu lyžařský vlek 

Nová rozhledna na Vartovně

s délkou  sjezdovky 600 metrů a převýšením 
115 metrů. Pro sportovní a kulturní vyžití je 
v obci nově rekonstruován areál za kulturním 
domem s tenisovým kurtem, víceúčelovým 
hřištěm, dětským koutkem a zázemím pro 
pořádání akcí. Nově je otevřeno první Va-
lašské motomuzeum soukromého sběratele, 
s nabídkou devadesáti exponátů motocyklů 
československé výroby od roku 1923. V obci 
je zachovalá lidová architektura s řadou dře-
věnic, komor a sklepů. Dlouholetou tradici má 
v obci sušení ovoce. 

 Počátkem šedesátých let vznikl vedle nové 
hasičské zbrojnice kulturní dům se sálem a jeviš-
těm, který je střediskem kulturního a společen-
ského života v obci.

Slet čarodějnic

www.seninka.cz

Sportovní areál u kulturního domu

Lidová architektura
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První písemná zmínka pochází z roku 1479. 
Název obci zřejmě určila její poloha a obranná 
funkce na hranici,  což zajišťovali vojáci, kteří 
stříleli z luků, tzv. lučištníci. Snad od střely, 
kterou má obec i ve znaku, se  nazývá Střelná. 
Leží v nadmořské výšce nad 500 m. n. m. a žije 
v ní kolem 600 obyvatel. Od jiných se odlišuje 
tím, že tvoří předěl horský, vodní i národnost-
ní. Zde končí Bílé Karpaty a  na severu začínají 
Javorníky.  

K historickým památkám v obci patří  rou-
bená zvonice východního  typu, jejíž původní 
zvon z roku 1727 byl za války zkonfiskován 
a šťastnou náhodou vrácen zpět. Nyní je umís-
těn ve věži kostela. Vedle zvonice se zachovala 
i roubená chalupa se stodolou. Další raritou 
je lípa z konce 17. století. Roste takřka nad 
tunelem, který pochází z let 1935 -1937, kdy 
probíhala stavba železniční tratě Horní Lideč - 
Púchov, nazvaná tratí Milana Rastislava Štefá-
nika. Místní kostel Panny Marie Nanebevzaté 
byl postaven v letech 1968 - 1972, ale k jeho 
vysvěcení došlo až v roce 1992. 

Na kulturním životě v obci se kromě 
Obecního úřadu podílejí také místní spolky: 
Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdru-
žení „Tisůvek“, TJ SOKOL, Svaz zahrádkářů 

a další dobrovol-
níci. Dodržovány 
jsou valašské tradice 
a vznikají i nové 
aktivity, košt slivo-
vice, slet čarodějnic 
a  jednou za tři roky 
děkovné slavnosti 
s dožínkami. Příroda 
v obci i okolí láká 
k výletům a vycház-
kám. Ze Střelné vás 
turisticky značené 
trasy dovedou  přes 
Francovu Lhotu na 
hřeben Javorníků. 
Na druhou stranu můžete vyrazit přes Študlov 
na Královec a dále do Bílých Karpat. Do Střelné 
se dostanete autem po silnici č. I/49, případně 
na kole. Další možnost jak se dostat do Střelné 
je vlak (trať 280). Pokud byste chtěli vlakem 
pokračovat na Slovensko, čeká vás hned za 
zastávkou ve Střelné zmiňovaný tunel. 

Tipy pro turisty: 
* Pekárna manželů Šerých je známá svým   vý-
borným střelenským chlebem v širokém okolí. 
* V obci je hostinec, dvě prodejny potravin 
a prodejna květinářství a potřeb pro dům 
a zahradu. 
* Sportovat je možno na nově vybudovaném 
víceúčelovém hřišti pro volejbal, tenis, háze-
nou nebo streetball.

Historická zvonička

www.strelna.cz

Hřiště
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První písemná zmínka o obci je datována 
do roku 1422.  „Ščudlek“ bylo v tehdejší době 
označení toho, kdo se v dané oblasti usídlil 
jako první. Název se během historického vý-
voje změnil na Študlov. Obec leží v průměrné 
nadmořské výšce 550 m v nejsevernějším 
výběžku Bílých Karpat. Nejvyšší hora je Kon-
čitá (817 m. n. m.). Po celý rok nabízí okolí 
možnosti pro pěší turistiku i cykloturistiku, 
především směrem na Vršatec, k Brumovu 
či Lyskému průsmyku. V zimním období je 
oblast využívána lyžaři (viz. kapitola Sport). 
V obci je nově postavené víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem a osvětlením pro večerní 

provoz. Součástí areálu je i turistická ubytovna 
s 23 lůžky (viz. Přehled ubytování).

K přírodním zajímavostem patří  jantar 
vyskytující se v malých kouscích v horní části 
obce. Kopce Hrádek a Stráž jsou lokalitami se 
zbytky třetihorní flóry. 

Dlouhou tradici má kulturní život v obci.  
Bohatou plesovou sezónu zakončuje fašan-
kový rej s masopustní veselicí.  Na konci léta 
pak tradiční dožínky za účasti dechové hudby 
„Študlovjanka“. Ta byla založena již v roce 
1928. Známou je také místní  křesťanská hu-
dební skupina Adorare. Hody se slaví  v září ke 
svátku sv. Matouše. Tomu je zasvěcena stoletá 
kaplička i nový kostel, který je spolu s oprave-
nou hasičskou zbrojnicí výraznou dominantou 
obce.

Víceúčelové hřiště Údolí Študlova

www.studlov.cz

Kostel sv. Matouše

Turistická ubytovna
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První zmínky o obci 
Ústí se datují do roku 
1503. Ves vznikla podél 
již existující obchodní 
cesty mezi Polskem 
a Uhrami. Osídlení je 
dodnes soustředěno kolem 
hlavní komunikace, jen 
nepatrná část zástavby 
se nachází na odlehlých 
samotách. Ve středu obce 
se zachovalo několik 
roubených stavení. Vý-
chodní část katastru patří 
do pohoří Javorníků 
(nejvyšší bod Babínek, 
563 m. n. m.), západní 
část patří k Vizovické 
vrchovině (vrch Svatý, 

550 m. n. m.). Obec je také železniční 
křižovatkou s dvojkolejnou tratí Hranice na 
Moravě - Púchov a jednokolejnou tratí Vsetín 
- Velké Karlovice. Pro rekreační i profesionální 
sport slouží fotbalové hřiště, sportovní areál 
u SOKOL klubu s kuželnou, asfaltovým 
hřištěm a hřištěm pro volejbal a nohejbal 
a v dolní části hřiště využívané především 
florbalisty. Už v roce 1921 vznikl v obci Sbor 
dobrovolných hasičů, který je i dnes aktérem 

společenského a kulturního dění v obci. 
Pořádá nejen hasičská cvičení, ale i sportovní 
akce pro děti nebo hody s průvodem masek 
a voděním berana. Aktivní je také TJ Sokol se 
svým oddílem kopané a šachu, v obci působí 
včelařský spolek a myslivecké sdružení. 

Socha sv. Jana 
Nepomuckého

Údolí obce Ústí

Obec Ústí na jaře

www.obecusti.cz

Drakiáda



Valašská Polanka je písemně zmiňovaná 
už v roce 1361, kdy patřila k cisterciáckému 
klášteru v nedalekých Vizovicích. Je rozložena 
mezi kopci Vizovické vrchoviny a Javorníků. 
Kromě kostela z roku 1778 a kamenného kříže 
z roku 1779 je na území obce možno vidět i ne-
málo tradičních valašských roubených staveb. 

Na sklonku 19. století do tehdejší Polanky 
zavítal na svém putování za lidovou písní 
hudební skladatel Leoš Janáček. Byl později 
jedním z iniciátorů vystoupení Polančanů na 
národopisné výstavě v Praze r. 1895, kde před-
vedli Dožatou a svatbu z Polánky, tak jak ji do 
farní kroniky zapsal a s nimi nacvičil místní fa-
rář P. Antonín Přibyl.  Tradice  „starovalašské 
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www.valasskapolanka.cz

dožaté“ je v obci živá dodnes.
Procházka po okolní přírodě nabízí nemálo 

zajímavého ze života fauny i flóry a rovněž 
nádherné pohledy na valašské kopce. V prů-
běhu roku je možné navštívit spoustu kultur-
ně-společenských akcí či zhlédnout folkórní 
události („Mikuláše“, fašankáře, velikonoční 
klabotáře apod.)

Ve Valašské Polance si lze pronajmout 
některé z hřišť sportovního areálu u ZŠ, a to 
včetně tělocvičny, nebo využít víceúčelový 
sportovní areál PARADON s letní zahradní 
restaurací U Kurtu. 

Valašská Polanka je držitelem Modré stuhy za 
rok 2009 v soutěži Vesnice roku Zlínského kraje. 

Údolí Valašské Polanky

Sportovní areál u ZŠ

Valašská hymna 

My Valaši, třebas sme chudobní,
přec sme boží stvoření.

Držme my sa věrně Pána Boha; 
nedojdeme zmaření.

Nestyďme sa za chudobu,
nedávajme sa v porobu.
Moravěnka naša vlasť,
nepřátelů marná slasť.

Moravěnko, naša vlasti milá,
ty si naša matička.

Ty si krvjů otců posvěcená,
ty nám dáváš chlebíčka.

Nestyďme sa …. 

(Složil lidový básník z Valašské 
Polanky Josef Kašpar Vrchovský)

Sportovní areál PARADON
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Obec Valašská Senice se rozprostírá na území 
Chráněné krajinné oblasti Beskydy pod horou 
Makyta. První písemná zpráva o Valašské Senici 
pochází z roku 1503. Bývala součástí nevelkého 
panství, jehož sídlem se stal hrad Pulčín. Přídavné 
jméno Valašská dostala obec do svého úředního 
názvu až roku 1924, aby ji bylo možné odlišit od 

Senice na Hané. 
Valašská Senice 
patří k nejvíce 
rozlehlým obcím. 
Rozprostírá se 
na ploše 1.600 
hektarů.  Dříve 
byla převážně pa-
stvinářská a pase-
kářská. Obyvatelé 
Senice se v 19. a 
20. století živili 
zeměděls tv ím, 
ale také výrobou 
šindele, pletením 
vlněných valašských punčoch a prošíváním 
podešví pro výrobu valašských papučí ve 
Valašských Klouboukách. Svým krajinným 
rázem, čistotou přírody a ovzduším je atraktivní 
pro chalupáře, chataře, rekreanty i turisty. 
V letních měsících jim slouží moderní koupaliště. 
V zimě je oblast vyhledávána vyznavači zimních 
sportů, kteří využívají lyžařský vlek u chaty 
Selanka nebo běžkařské trasy.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje

Údolí Valašské Senice, v pravo nahoře chata Selanka

Valašská usedlost

www.valasskasenice.cz
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Obec Valašské Pří-
kazy leží jižně od Horní 
Lidče v nadmořské výšce 
440 m. Rozkládá se 
podél potoka Dúbravky, 
který přitéká od Štu-
dlova a obrací se na 
jihozápad k Valašským 
Kloboukám. Souběžně 
s potokem vede silnice 
a železniční trať. Na 
východní straně začíná 
pásmo Bílých Karpat, 
na západě se zvedá 

jedna větev Vizovických vrchů. V obci žije 
275 obyvatel. Písemné zmínky o obci začínají v 

Zemských deskách teprve roku 1503. Od roku 
1750 měly pálenice v Příkazích panskou výsadu 
na pálení slivovice a borovičky. Jedna z nich je 
proslavena výrobou kvalitní slivovice dodnes. 
Nejstarší stavbou v obci je hostinec u hlavní 
silnice, který pochází z roku 1829. Kaplička ve 
středu vesnice byla postavena v roce 1968. 
V obci pracuje téměř stejný počet lidí, kolik 
je v ní obyvatel. V současnosti působí v obci 
firmy zabývající se dřevovýrobou, výrobou 
oken, schodišť, dveří, mozaikových parket, 
i firmy zaměřené na kovovýrobu, stavební 
práce a šití textilu. Valašské Příkazy se také 
mohou pyšnit hezkým sportovním areálem a kul-
turním domem. Obec má vedle železničního 
i velmi dobré autobusové spojení všemi směry, 

na Valašské Klobouky, Zlín, 
Vsetín i Ostravu. Od místní 
železniční zastávky vychází 
zelená turistická značka 
a přes Študlov vede na hřeben 
Bílých Karpat k chatě Klubu 
českých turistů. Odtud je 
možné pokračovat směrem 
na Královec, na slovenský 
Vršatec či přes Lyský průsmyk 
například na Pulčínské skály.

Kaple

Fotbalový stadionPohled na obec od Študlova

www.valasskeprikazy.hornolidecsko.cz

Roubená chalupa V palírně
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DOHŇANY 
Prvá písomná zmienka o obci Dohňany 

pochádza z  roku 1471. Obec zaberá rozlohu 
takmer 3000 ha. Spolu s miestnymi časťami 
žije v obci 1800 ľudí. 

Pozývame Vás na turistickú prechádzku 
po náučnom chodníku „Tri skaly“, ktorý sa 
nachádza v lokalite obce Dohňany, z juhozá-
padnej strany, v oblasti pohoria Biele Karpaty. 
Je vhodný pre peších turistov, ale i cyklistov 
či bežkárov. Náučný chodník vedie po spev-
nených cestách k drevenej rozhľadni na kopci 
„Tlstá hora“ (651 m. n.m.) a k trom skalným 
útvarom: Lazovská skala, Čertova skala a ska-
la Vieska. Jeho celková dĺžka je 13 km. 

Letecký pohled na obec Dohňany

Inštrumentalisti se svými nástroji

Panorama obce Lazy pod Makytou

LAZY POD MAKYTOU 
Obec Lazy pod Makytou sa rozprestiera na 

úpätí a svahoch  Javorníkov, tiahne sa v dĺžke 
14 km od obce Lúky až po hranicu s ČR údo-
lím Bielej vody. Rozloha obce Lazy pod Ma-
kytou je 50 km2.  V súčasnosti v obci žije 1341 
obyvateľov. V literatúre sa uvádza, že obec 
Lazy vznikla valašskou kolonizáciou. Patrila 
panstvu v Lednici. Jej prví obyvatelia prišli 
z Valachie, utekajúc pred tureckou expanziou. 

Evanjelický chrám z r. 1846 (1859) nahra-
dil predchádzajúci tolerančný drevený chrám 
z roku 1787. Za národnú kultúrnu pamiatku bol 
vyhlásený Pomník padlých Mladoňov.

V obci je katolícky klasicisticky kostol 
Panny Márie z roku 1801 postavený na mieste 
staršieho dreveného kostola. V obci sa našiel 
železný hrot kopije a kamenná sekerka, ktoré 
sú umiestnené v Považskom múzeu.

LÚKY  
Obec sa  nachádza  na  severozápadnom  

Slovensku, na  rozhraní Bielych Karpát a Ja-
vorníkov. Kultúrnou  pamiatkou je kostol sv. 
Bartolomeja apoštola, pôvodne gotický,  po-
stavený v 15 storočí. Obec reprezentujú svojimi 
vystúpeniami Inštrumentalisti bratia Štefánikov-
ci. Toto zoskupenie reprezentuje valašský folklór 
Púchovskej doliny. Nástroje, na ktorých hrajú, sú 
charakteristické pre oblasť Púchovskej doliny.
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Beh okolo Lysej

Záriečie

Púchovská dolina

LYSÁ POD MAKYTOU 
Obec Lysá pod Makytou leží v hornej časti 

doliny Biela voda – na mieste, kde sa severný 
okraj Bielych Karpát stretáva s Javorníkmi. 
V súčasnosti má obec 900 domov a 2145 oby-
vateľov. V obci sa počas roka koná niekoľko 
kultúrnych a športových podujatí, ktoré prilá-
kajú množstvo návštevníkov. Každoročne sa 
koná, v našej obci medzinárodná súťaž v behu 
,,Beh okolo Lysej. V letných mesiacoch sa 
na prírodnom amfiteátri stretávajú milovníci 
kultúry na folklórnom festivale ,,Folklórna 
Lysá“. V obci sa koná tiež tradičný Ondrejský 
jarmok.

MESTECKO 
Obec Mestečko leží v strede Púchovskej 

doliny na rozhraní Bielych Karpát a Javorní-
kov. Chotár obce sa rozprestiera na rozlohe 
542 hektárov.  K obci patria osady Bukoviny 
a Háj. Počet obyvateľov sa v posledných ro-
koch pohybuje okolo 500. V  obci  sa zachovali 
viaceré prvky a prejavy ľudovej kultúry, hlav-
ne pieseň a  tanec. Dnes v uchovávaní folklór-
nych tradícií pokračujú členovia FS Mestečko 
a DFS Hájiček. Viacej informácií o Mestečku 
ponúkame na deviatich zastaveniach náučného 
chodníka Mesteckým chotárom.

ZÁRIEČIE 
Obec Záriečie sa nachádza v strede Púchov-

skej doliny na rozhraní Bielych Karpát a Ja-
vorníkov. Jej chotár sa rozprestiera na výmere 
942 hektárov. Najstaršia písomná zmienky o 
Záriečí je z roku 1475. V stred obce sa nachád-
zajú Evanjelický a.v.  kostol z r. 1784, zvonica 
z r. 1859, pamätník M. R. Štefánika  postavený 
v r. 1935. Obec je kultúrnym centrom Púchov-
skej doliny, známa svojím autentickým folkló-
rom, ktorý reprezentuje po celom Slovensku FS 
Záriečanka. Do okolia  Záriečia sú vyznačené 
nenáročne turistické chodníky, dominantným 
športom  na svetovej úrovni v obci je cyklotrial.
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Polanecký okruh magistrály

* Na trasu okruhu 
můžeme - ať už pěšky, 
nebo na horském kole 
- nastoupit například 
u motorestu „Čertovy 
skály“ v Lidečku. 
Lesní cestou obchází-
me masiv Čertových 
skal, až se napojíme 
na modrou turistickou 
značku. U rozcestí k 
Lačnovským skalám 
se můžeme napojit na 
druhou část Hornoli-

dečské magistrály („Hornolidečský okruh“). 
My však po modré značce směřujeme kolem 
vypálených Vařákových pasek (pomníček) ke 
stožáru vysílače na kopci Bařinka. Za vrchem 
Svéradov opustíme modrou značku a vpravo 
směřujeme do Pozděchova. U kostela přejde-
me silnici I/49 Valašská Polanka - Vizovice 
a po žluté značce dojedeme na vrch Dolina.

* Za ním odbočíme doprava a nad obcí Pr-
lov po modré značce dojdeme až na křižovatku 
turistických cest na Vartovně. Pokračujeme 
lesní cestou až na kopec Nezdoby, kde odbo-
číme doprava a sejdeme do Leskovce. Další 
část trasy prochází územím Chráněné krajinné 
oblasti Beskydy. Přejdeme státní silnici I/57 
Vsetín - Horní Lideč a kolem Obecního úřadu 
směřujeme údolím kolem vypáleného Juřičko-
va mlýna (památník) na hřeben vrchu Jahodný. 
Tady se stezka napojuje na zelenou značku, 
ze které asi po kilometru odbočíme doprava. 
Procházíme nad údolím Veřečný a pak nad Va-
lašskou Polankou, až vyjedeme na vrchol Pa-
dělku. Pak se vrátíme zpět na zelenou značku 
a přes Filku směřujeme na vrch Radošov. 

* Na křižovatce turistických cest odbočíme 
po červené značce doprava, až se dostaneme na 
Skaličí s výhledem směrem k Valašské Senici. 

Zde máme dvě možnosti - pokračovat směrem 
na Valašskou Senici a napojit se tak na druhou 
část Hornolidečské magistrály („Hornolideč-
ský okruh“), nebo pokračovat po červené do 
obce Pulčín a dokončit „Polanecký okruh“. Po 
pravé ruce budeme mít panoráma Pulčínských 
skal, z Pulčína sestoupíme do údolí říčky 
Senice po silnici. Za železničním viaduktem 
vyjdeme na státní silnici a zabočíme vlevo. Po 
půl kilometru ukončíme celý okruh opět 
u motorestu „Čertovy skály“.

Občerstvení po trase: hospoda v Pozděchově, 
hospoda v Prlově, restaurace Galánečka, zahradní 
restaurace U Kurtu, restaurace U Fusků, hospoda 
Pod nádražím ve Val. Polance, hospoda v Senince, 
restaurace „U Šťastných“ a „Pod lipkami“ v Leskov-
ci, hospody U Šajerů a v Kulturním domě v Lužné, 
motorest Čertovy skály.

Hornolidečský okruh magistrály
* Trasa: Horní Lideč nádraží ČD - po 

státní silnici č. I/49 - Střelná 4 km (+50) / po 
červené - Střelenský vrch, 1,5 km (+100) / po 
modré - Čubův kopec rozhledna, 2 km (+90) 
/ Kobzova lípa, 2 km (-170) / chata Selanka 
- Mikulínův vrch, 4 km (+180) / Valašská 
Senice, koupaliště, po asfaltce 6 km (-140) / 
Skaličí - napojení na červenou turistickou 
a cyklotrasu 6117, 2,5 km (+140) / do Pulčína, 
2,5 km (+70) / po cyklotrase 6117 Čertovy 
skály, motorest, 4 km (-320) / po naučné stezce 
v opačném směru Lačnovské skály - Lačnov 
- Lačnovské rybníky - Horní Lideč nádraží 
ČD, 16 km, 15 zastavení po modré a žluté 
v trase naučné stezky “Vařákovy paseky”. 
Napojení na trasu: 
Seninka - Vartovna - Pozděchov - Trubiska 
- Lačnovské skály: žlutá - modrá - žlutá pěší. 
Valašská Polanka - Neratov - Trubiska - 
Lačnovské skály: zelená - žlutá pěší. 
Lužná - z Mužíkova - Lačnovské skály: 
po č. CT 6117. 
Zděchov - Pulčínské skály: modrá pěší.



22 HISTORIE * TURISTIKA * KULTURA * SPORT * PAMÁTKY  

Na Hornolidečsku byla vybudována 
hvězdicovitá síť naučných stezek. Pět z nich 
přivádí turisty na Vartovnu z obcí Seninka, 
Leskovec, Valašská Polanka, Liptál, Jasenná 
a Pozděchov, šestá vede z Horní Lidče 
k Informačnímu centru Pulčín. Společně 
s dříve vybudovanými NS Vařakovy paseky I 
a II a Vizovické vrchy vznikla síť celkem 68 
km vzájemně propojených naučných stezek. 
Stezky připravil ČSOP Valašské Meziříčí, 
který tak po osmi letech splnil svůj cíl - spojit 
naučnými stezkami všechna místa valašských 
válečných tragédií, které se v této oblasti 
odehrály na konci II. světové války. Také na 
slovenské straně vedou k rozhledně dvě nové 
naučné stezky z obcí Dohňany a Mestečko.

NS Vařákovy paseky
Stezka začíná u vlakového nádraží v Horní 

Lidči, vede po žluté značce kolem Lačnov-
ských rybníků do Lačnova a odtud kolem Hor-
ních a Dolních Lačnovských skal na hřeben 
Vizovických vrchů. Po modré značce odbočuje 
na Vařákovy paseky a pak se vrací zpět pod 
vrcholy Krajčice a Kopce kolem Čertových 
skal do Lidečka. Délka: 15 kilometrů, terén je 
zvlněný s místními stoupáními.

 
NS Vařákovy paseky II
Stezka navazuje na NS Vařákovy paseky. 

Z pasek dojdete souběžně s NS Vizovické vr-

chy k 1. zastavení na rozcestí Bařinka a za ním 
odbočíte doprava na lesní cestu se značením 
pro NS, po níž cesta pokračuje dolů do obce 
Pozděchov. Délka: asi 3 km, převážně z kopce, 
ale k jejímu východisku musíte dojít z Trubi-
sek, Lačnova, Ploštiny nebo Lidečka.

NS Vizovické vrchy
Stezka vede z Vizovic přes Ublo souběžně 

se žlutou turistickou značkou pod Suchý vrch, 
odtud pokračuje po modré přes Klášťov, Své-
radov a rozcestí Bařinka na Vařákovy paseky 
nad Lačnovem. Délka: cca 14 km, větší stou-
pání na Suchý vrch, dále se jde převážně po 
vrstevnici lesem.

Stezka navazuje na starší NS Vařákovy 
paseky, která kromě přírodních zajímavostí 
připomíná válečnou tragédii, kdy byly paseky 
vypáleny stíhacím oddílem SS. Třetí větev 
hvězdicovité naučné stezky vede od jara 2007 
z pasek do Pozděchova.

Lačnovské skály

Krajina Vařákových pasek

NS Vartovna
Trasa: Valašská Polanka – Seninka – Var-

tovna. Délka: 7 km (7 zastavení).
Naučná stezka představuje Seninku, obec 

s krásnou přírodou v okolí (květnaté louky, 
výskyt vzácných lesních orchidejí a mnoha 
druhů chráněných ptáků, sirný pramen, staré 
stromy…). Dozvíte se i pár zajímavostí z dějin 
obce Valašská Polanka.

www.hornolidecsko.cz
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Naučné stezky v Pozděchově

* Naučná stezka „Chodníček k rozhled-
ně“ Vás seznámí s místní květenou a bota-
nickými vzácnostmi a dovede Vás k nově 
postavené rozhledně „Na Vartovně“.

* Na stezce „Kola, kopyta, boty přes 
údolí a Vizovické hory“ si přijdou na své 
všichni: milovníci jízdy na kole, pěší turis-
tiky i milovníci koní. Návštěvu dřevěného 
zámečku na Trubiskách, místních dvou kos-
telů a překrásných výhledů ze Svéradova na 
Svatý Hostýn i Pustevny můžete absolvovat 
v zimě i v létě.

NS Juříčkův mlýn
Trasa: Juříčkův mlýn – Leskovec – rozc. 

U Luckých (napojení na NS Vartovna). Délka: 
3 km (5 zastavení).

Na této NS se vydáme po stopách tragédie 
Juříčkova mlýna. Stezka se věnuje také historii 
Leskovce (neolitické osídlení i novodobé dě-
jiny) a přírodním zajímavo stem obce (např. 
cenná květnatá louka s orchidejemi a teplomil-
nou květenou).

Portášská NS
Trasa: Oškerovy paseky - Jasenná - Vartovna. 

Délka: 7 km (6 zastavení + 3 informační místa).
Klíčovým tématem této NS je představení 

nepříliš známého tragického příběhu Oškero-
vých pasek (souvisí s vypálením obce Prlov), 
slavná portášská tradice Jasenné nebo muzeum 
s expozicí o životě na Valašsku v roubeném Mi-
kuláštíkově fojtství. Druhým tématem stezky je 
krásná příroda v okolí Jasenné, péče o životní 
prostředí a také pasekářský život a salašnictví. 

NS Kobzáňův chodník
Trasa: Liptál, obecní úřad - Švehlova hájen-

ka - Vartovna. Délka: 4,5 km (5 zastavení).
Tato NS je věnována jednomu z nejvý-

znamnějších valašských výtvarníků a spiso-
vatelů Janu Kobzáňovi. Tento liptálský rodák 
(mj. autor slavného loga firmy Baťa) pomáhal 
zakládat folklorní soubor Lipta i stejnojmenné 
výrobní družstvo, na jeho počest vznikly Lip-
tálské slavnosti a aktivně se účastnil i partyzán-
ského odboje za II. sv. války. 

Vypálený Juříčkův mlýn

NS Chodníček k rozhledně
Trasa: Pozděchov – Vartovna. Délka: 5 km 

(4 zastavení).
Vybudováním této stezky se propojil 

hvězdicový systém naučných stezek v okolí 
Vartovny s NS vedoucími na Vařákovy paseky 
a Ploštinu. Má především historické a přírodo-
vědné zaměření. 

NS Pulčínská cesta
Trasa: Horní Lideč, nádr. ČD - Pulčín, rozc. 

- Pulčín, IC. Délka: 6 km (7 zastavení).
Naučná stezka vede malebnou kopcovitou 

krajinou s pastvinami a krásnými výhledy, proto 
se věnuje především valašské krajině. Další klí-
čové téma NS je křesťanská víra a péče o lidové 
sakrální památky. První zastavení je u poutního 
místa zasvěceného Panně Marii, druhé je u tzv. 
misijního kříže stojícího na místě, kde byly 
údajně pochovány oběti kuruckých válek.

www.hornolidecsko.cz
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Největší Agroturistické centrum na 
Hornolidečsku vybudovala obec Prlov, která 
vykoupila zchátralou usedlost U Húšťú 
a proměnila ji v moderní rekreační statek 
s ubytováním až pro 20 lidí. K dispozici 
je vlastní kuchyně i společenská místnost, 
která vznikla přebudováním bývalého chléva. 
Okolní pastviny obývá stádo ovcí a koz, 
na další stráni je k vidění pasoucí se skot 
a stádo koní. Návštěvníci, kteří chtějí okusit 
venkovský život, mohou využít k přípravě 
jídla místní zdroje. Mají příležitost podojit si 
kozy nebo si zkusit výrobu ovčích a kozích 
sýrů. Děti jistě uvítají příležitost poznat 
zblízka domácí zvířata nebo vidět při práci 
pastevce s ovčáckými psy. Objednat si lze 
také vyjížďku v kočáře taženém koňmi, nebo 
si na koních vyjet do přírody, půjčit si horské 
kolo a zarybařit si. V Agroturistickém centru 
se konají také doplňkové akce, soutěž v sečení 
trávy kosou, ovčácké slavnosti, kurzy výroby 
sýrů, barvení látek nebo setkání harmonikářů 
„pod starou lípou“. 

Možnost ubytování a projížďky na koních 
nabízí také Hucul club ve Francově Lhotě. 
Zájemci se mohou vydat pod dohledem 
instruktorů na hodinové vyjížďky, nebo také 
na několikadenní putování valašskou krajinou. 
Hucul klub nabízí také možnost výcviku jízdy 
na huculských koních nebo hipoterapii a jízdu 
pro zdravotně postižené (vhodné např. pro po-
stižené rostroušenou sklerózou).

Zimní projížďka na saních

Hucul club ve Francově Lhotě

Ovce na pastvě

Chalupa pro agroturistiku v Prlově

Interiér chaty pro agroturistiku v Prlově
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Hornolidečsko žije 
po celý rok bohatým 
kulturním životem. Mají 
v něm pevné místo 
staleté tradice a dobrá 
místní muzika. Téměř 
v každé vesnici lze 
začátkem ledna potkat 
Tři krále, kteří zpívají 
po domech píseň „My 
třé králé idem k Vám“. 
V únoru ožijí obce 
masopustním veselím. 
Po vesnicích chodí 
„fašanky“ v různém 
maškarním převlečení. 
Na velikonoční pondělí 

s e  o d e h r á v á  
m r s k a č k a . 
Chlapci chodí 
mrskat děvčata 
a za odměnu 
d o s t á v a j í 
m a l o v a n á 
vajíčka. Na 1. máje bývá u mnoha stavení 
postavena májka, stromek ozdobený papí-
rovými pentlemi. V obcích je také stavěna 
májka obecní, která je pak slavnostně kácena 
poslední den v měsíci květnu s tradičními 
scénkami a zábavou. Poslední měsíc v roce,  
5. a 6. prosince, se na Hornolidečsku objevují 
Mikulášské průvody.  Po celé tyto dny chodí 
po dědině skupina různých mikulášských 
figur, jak se ustálila ze starších dob: Postava 
sv. Mikuláše jako jediná důstojně reprezentuje 
mikulášskou tradici. Ostatní účastníci tvoří 
doprovod: kobylica, smrtky, čerti a nosič. 
Kobylica je postava Turka či Tatara na koni, 
kteří od nepaměti přinášeli tomuto kraji zlo 
a zkázu. V prosinci se ve vesnicích objevují 
také Lucky, dívky zahalené v bílé plachetce 
s pomoučenými tvářemi. V ruce drží husí 
křídla a dům od domu chodí po světnici jakoby 
ometaly stěnu. V některých obcích se během 
roku konají také další tradiční akce, dožínky, 
náboženské poutě, slety čarodějnic, vodění 
berana nebo hudební a folklorní festivaly. 

Masopustní masky 
ze Študlova

Kapela Čertovka ze StřelnéČarodějnice z Francovy Lhoty

Dožínky ve Valašské Polance

Mikulášský průvod 
z Valašské Senice
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* Horní Lideč
Relaxační a turistické cen-
trum v Horní Lidči nabízí 
víceúčelové sportovní plo-
chy s umělým povrchem 
umožňující provozovat   te-
nis, volejbal, basketbal, 
malou kopanou, házenou, 
hokejbal, pozemní hokej, 
florbal. K areálu patří velké 
travnaté hřiště, lehkoatletický ovál (400 m), 
pískové hřiště na plážový volejbal, asfaltové 
hřiště s mantinelem. K relaxaci slouží solári-
um, sauna, vířivá vana, fitcentrum a recepce 
s možností občerstvení a posezení. Relaxační 
centrum nabízí také masérské služby. Součástí 
centra je víceúčelová tělocvična s možností 
využití pro míčové hry. V areálu je možnost 
ubytování a stravování a cyklopůjčovna.
* Valašská Senice
V obci je moderně zrekonstruované koupaliště.
* Francova Lhota
Ke sportování slouží fotbalové a florbalové 
hřiště  a v zimě kluziště, víceúčelový sportovní 
areál s třemi tenisovými kurty, běžeckou drá-
hou a hřištěm pro míčové hry. V zimě je zde 
možnost provozování běžkařského sportu.
* Pozděchov
Turisté mohou využívat tenisové kurty.
* Študlov
V obci je nově postavené víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem a osvětlením pro večerní 
provoz. Součásti areálu je i turistická ubytovna 
s 23 lůžky.
* Střelná
Nově vybudované víceúčelové hřiště ve Střelné.
* Valašská Polanka
Sportovní areál u ZŠ, včetně tělocvičny, a víceú-
čelový sportovní areál PARADON
* Seninka
Sportovní areál s tenisovým kurtem a víceúče-
lovým hřištěm.
* Leskovec
Tenisový kurt s umělým povrchem.
* Lidečko 
Víceúčelové hřiště, několik dětských hřišť 
a nově vybudovaná tělocvična

Sportovní areál v Horní Lidči

Tenisové kurty v Pozděchově

Koupaliště ve Valašské Senici

Relaxační zařízení v Horní Lidči

www.hornolidecsko.cz
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* Valašská Senice
V těsné blízkosti chaty Selanka jsou 
v provozu dva lyžařské vleky POMA 
(250 a 700 m), které jsou oblíbené 
mezi milovníky sjezdového lyžování. 
Svahy jsou upravovány sněžnou rolbou 
a dosněžovány. Okolní krajina však 
přímo vybízí vyjet si také na výlet na 
běžkách a vychutnat si daleké rozhledy 
do zasněžené valašské krajiny.
* Študlov
Pro sjezdaře je dispozici rolbou 
upravený svah  a lyžařský vlek délky 
450 m a převýšení 85 m vhodný pro 
rodiny s dětmi. 
* Lužná
V Lužné jsou v provozu dva vleky 
o délce 300 m a 800 m.
* Seninka
V Senince se nacházejí dvě sjezdovky 
s vlekem dlouhé 550 m a 700 m, 
převýšení činí 115 m.
* Pozděchov
Vybaveny vlekem jsou dvě sjezdovky 
o délce 350 m a 400 m s převýšením 70 
m a 80 m. Nabízí možnost večerního 
lyžování při umělém osvětlení.
* Lidečko - poblíž Čertových skal jsou 
dva lyžařské vleky o délce 450 a 506 
m s převýšením 102 m. Parkování je 
možné u Motorestu Čerrovy skály . 
Vlek provozuje LTK Lidečko o.s.: 
www.ltk-lidecko.webnode.cz

Lyžařský kurz ve Valašské Senici

Lyžařská sjezdovka s chatou v Lužné

Sjezdovka s vlekem  u Selanky ve Valašské Senici

Lyžařská sjezdovka v Senince

www.hornolidecsko.cz
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uherští povstalci kuruci a portášské hlídky 
hlídaly (vartovaly) na kopcích, aby mohly 
zapálením ohňů varovat  před blížícím se 
nebezpečím. Rozhledna na Vartovně je vysoká 
37 m s vyhlídkovou terasou ve výšce 35 m. 
Rozhledna ve slovenských Dohňanech je 
dřevěná a podobá se rozhledně na Čubově 
kopci. K rozhlednám byla vybudována také 
hvězdicovitá síť naučných stezek. 

Rozhledny Hornolidečska 
a Púchovské doliny

Častým cílem turistů v oblasti Hornolidečska 
je rozhledna na Čubově kopci ve Francově 
Lhotě. Postavena byla v roce 1989 až 1990  ze 
dřeva. K její rekonstrukci došlo v roce 2004. 
Vzdálenost od hranice se Slovenskem je 200 
m. Výška dosahuje 18 metrů a má 5 pater. Leží 
ve výšce 720 m. n. m.

K této rozhledně přibyly časem dvě nové, 
na kopci Vartovna v Senince a na Tlstej hore 
ve slovenské obci Dohňany. Investiční záměr 
zpracovala obec Seninka společně s partnery, 
jimiž jsou Sdružení obcí Hornolidečska 
a Púchovské doliny a obce Jasenná a Liptál. 

Během přípravy 
projektu se navíc 
zjistilo, že obě bu-
dou stát ve stejné 
nadmořské výšce 
651 metrů. Ocelová 
rozhledna se nachá-
zí na kopci Var-
tovna, který byl 
odedávna proslulý 
dalekým výhledem 
do kraje. Díky to-
mu si také vyslou-
žil svůj název. Na 
počátku 18. století 
vtrhli na Valašsko  

Rozhledna ve slovenských Dohňanech

Rozhledna na Vartovně

Rozhledna 
na Čubově kopci

www.hornolidecsko.cz
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Na sklonku druhé 
světové války se v ob-
cích na Hornolidečsku 
odehrálo několik tra-
gických událostí, které si 
místní obyvatelé dodnes 
připomínají. V noci ze 2. 
na 3. dubna 1945 začaly 
oddíly SS ze tří stran 
obkličovat mlýn rodiny 
Juříčkovy v Leskovci, 
který už od podzimu 
1944 sloužil jako 

útočiště a lazaret partyzánů. Vojáci vnikli do 
domu a násilím vyvlekli ven celou Juříčkovu 
rodinu - rodiče, devatenáctiletého syna Jana, 
šestnáctiletou Františku a čtrnáctiletou Marii. 
Při akci zahynuli také dva partyzáni, dalším 
dvěma se podařilo schovat do vody pod 
mlýnským náhonem. 

Následovalo vypálení Ploštiny (18. 4. 1945) 
a osmi chalup v Prlově (23. 4. 1945), kde 
zahynulo 19 lidí.  Poslední válečná tragédie 
se stala na Vařákových pasekách v Lačnově, 
kde po nešťastném útoku partyzánů na čtyři 
německé vojáky a předchozím zastřelení 
tří dalších, nacisté vypálili v noci z 2. na 3. 
května 1945 osm z desíti chalup. Karel Vařák, 
František Žák, Jan Polčák a Růžena Šopová 
byli gestapem odvezeni do Hošťálkové a zde 

po krutém mučení 3. května, v den osvobození 
Lačnova, zavražděni. 

Připomenout je třeba také Josefa Valčíka, 
jednoho z atentátníků na říšského protektora R. 
Heidricha, který navštěvoval školu v Lačnově. 
A Josefa Rotrekla, učitele z Lačnova, který se 
zapojil do odboje v organizaci Obrana národa 
a byl popraven v roce 1941.

Juříčkův mlýn

Památník v Prlově

Pozůstatek Juříčkova mlýna Pomník na Vařákových pasekách

Pomník na evangelickém hřbitově v Pozděchově
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Nejvýraznějším skalním útvarem na 
Hornolidečsku jsou Čertovy skály v Lidečku. 
Tvoří je 150 metrů dlouhá pískovcovo-
slepencová lavice se stěnami vysokými až 25 
metrů. K dalším skalním útvarům vede cesta 
po hřebenu Vizovických vrchů. Pod vrchem 
Vrátnice se tyčí tři masivy Lačnovských skal. 
Především Horní skály se vyznačují pro oblast 
Moravy netypickou strukturou pískovce se 
spoustou misek a voštin. Nejrozsáhlejší skalní 
oblastí na Hornolidečsku jsou Pulčínské skály, 
kde byla v roce 1989 zřízena Národní přírodní 
rezervace Pulčín - Hradisko s pozůstatky za-
niklého pulčínského hradu a skalním městem 

Izby. Jsou zde dosud 
zdokumentovány 
čtyři větší jeskyně 
a nachází se zde řada 
dalších drobných 
jeskyněk suťovitého 
i rozsedlinového 
charakteru. V zimě  
v jednom místě vy-
tváří vytékající voda 
světlehnědě zbarvené 
ledopády. Hnědé 
zabarvení způsobuje 
přítomnost tzv. ledo-
vé řasy.

Čertovy skály

Ledopád na Pulčíně Pulčínské skály

Trčkovy skály v Lačnově

Horolezec na Čertových skalách

www.hornolidecsko.cz
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V obci Lačnov se nachází nejbohatší lokalita 
výskytu šafránu bělokvětého v celé České 
republice. Kvete brzy na jaře. Louka o rozloze 
0,23 ha byla prohlášena za přírodní památku. 
Šafrán bělokvětý však není v této oblasti původní 
rostlinou. Pravděpodobně sem byl zavlečen 
z alpské oblasti během napoleonských válek 
s krmivem (senem) pro koně. Rozmnožuje se 
totiž snadno semeny, která se sem dostala právě 
se senem z alpských luk. V Lačnově a blízkém 
okolí se nachází ještě několik dalších bohatých 
lokalit šafránu v několika zahradách a loukách 
přímo v obci. Izolované populace rostou na 
Sucháčkových pasekách a na Vařákových 
pasekách. Ojediněle se šafrán vyskytuje 
v údolí potoka Smolinky a na okolních 
stráních. V minulosti se zde nacházela bohatá 
populace s desetitisíci jedinců, která však byla 
téměř zničena v šedesátých letech 20. století při 
rekultivaci bývalým JZD. Další chráněná louka 
s výskytem šafránu bělokvětého se v oblasti 
Hornolidečska nachází v obci Pozděchov.

Chráněná louka v Lačnově

Šafrán bělokvětý

Památná Kobzova lípa ve Francově Lhotě

V horní části obce Francova Lhota roste 
památná Kobzova lípa stará 300 až 400 let. Její 
obvod ve výšce 1,5 m je 7,30 m. Kmen lípy 
je dutý. Ke stromu se váže mnoho pověstí. V 
její dutině se údajně ukryli a zachránili si tak 
život  místní obyvatelé během nájezdu kuruců, 
uherských povstalců. 

Další památné stromy na Hornolidečsku 
* Horní Lideč - chráněný 500 let starý dub  
   a 300 let stará lípa.
* Střelná - lípa z konce 17. století.
* Lačnov - lípa Růženy Šopové a lípa Karla 
  Vařáka na Vařákových pasekách, javor ba-
  byka starý 200 let, dvě lípy u Janáčů poblíž 
  památné roubené chalupy čp. 13.
* Leskovec - U vodojemu roste jeden ze tří 
největších javorů babyka na Vsetínsku.
* Lužná - buk na Vráblových pasekách (300 let).

www.hornolidecsko.cz
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Při svých výletech po Hornolidečsku mohou 
turisté navštívit i několik vodních ploch.  
K nejznámějším patří Lačnovské rybníky a ry-
bník Neratov na hranici Pozděchova a Prlova. 
Menší rybníky byly zřízeny také v Agrocentru 
v Prlově. Na ryby jsou nejbohatší Lačnovské 
rybníky, v nichž  žije sumec velký, kapr 
obecný, amur bílý, tolstolobik bílý, lín obecný, 
plotice obecná, perlín ostrobřichy, úhoř říční, 
okoun říční, mník jednovousý. Najdeme zde 
také škeble rybničné a v přítocích pstruhy 
obecné i raky. 

RYBOLOV
* Možnosti rybolovu se pro zájemce nabízí 
na rybnících v Lačnově a v Agrocentru v obci 
Prlov.

Rybník s rybářskou chatou v Lačnově

Rybáři v Lačnově

Rybník s rybářskou chatkou v Prlově

Rybník Neratov

www.hornolidecsko.cz


