
 

Kde na vás dýchne karpatská idyla: Vsetínské vrchy 
17. června 2011  

Typická a nezaměnitelná atmosféra horského světa Karpat na vás dýchne v kopcích mezi Rožnovskou a 
Vsetínskou Bečvou na Valašsku. Obklopeni nekonečnými hřebeny hor se tu můžete klidně cítit třeba jako v 
Rumunsku nebo na Ukrajině. Pokud máte rádi Karpaty se vším, co k nim patří, u nás lepší nenajdete.   

 

Karpatská idyla na Beneškách | foto: Martin Janoška, pro iDNES.cz  

Vsetínské vrchy začínají v sedle Bumbálka, jejich severní a jižní ohraničení tvoří 
údolí Vsetínské a Rožnovské Bečvy. Turisty lákají dlouhou, málo členitou a 
krajinářsky velmi pestrou hřebenovkou o délce téměř 50 kilometrů. Spolu s 
Moravskoslezskými Beskydami a Javorníky patří území Vsetínských vrchů do CHKO 
Beskydy. 

Na střeše moravských Karpat 

Sedlo Bumbálka (860 m) leží v uzlu horských hřbetů, který je pozoruhodný tím, že tu 
nedaleko od sebe pramení čtyři významné řeky – Ostravice, Kysuca, Vsetínská a 
Rožnovská Bečva. K pramenu Vsetínské Bečvy si můžete odskočit značenou 
odbočkou hned po překonání prvního vrchu Trojačka (938 m). Malý přístřešek nad 
ještě menším pramínkem označuje začátek řeky, která umí být po velkých deštích 
pěkně divoká. 

Lákavější cíl ovšem představuje rozhledna na dalším kopci Čarták (952 m), která 
svou polohou v samém středu výše zmíněného uzlu hor nabízí velmi zajímavý 
kruhový rozhled na všechny hory v okolí. Za dobré viditelnosti odtud spatříte i Malou 
Fatru. Rozhledna z roku 1998 je vlastně vysílačem mobilního operátora, který dostal 
od CHKO Beskydy povolení k výstavbě za podmínky, že věž získá dřevěný plášť a 
budou ji moci využívat také turisté. 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/laka-vas-skandinavie-a-mate-radi-aktivni-dovolenou/10792957?rtype=V&rmain=7808679&ritem=10792957&rclanek=11356530&rslovo=488342&showdirect=1
http://cestovani.idnes.cz/foto.aspx?r=igcechy&c=A110613_102307_igcechy_tom


 
Pramen Vsetínské Bečvy 

 
Rozhledna Čarták nad sedlem Bumbálka 

Geografický střed Československa 

Příjemný začátek hřebenovky Vsetínských vrchů pokračuje sestupem k chatě Třeštík 
– první možnosti občerstvení a načerpání nových sil. Hned poté následuje výšlap na 
Vysokou (1 024 m), nejvyšší vrchol Vsetínských vrchů. Výstup v délce 2 kilometry si 
lze zpestřit odbočkou k prameni Rožnovské Bečvy. Vrchol Vysoké sloužil od 80. let 
20. století, kdy se tu vykácel les, jako výborné vyhlídkové místo. V posledních letech 
však značně povyrostly vysázené smrky, takže výhledy jsou stále omezenější. 

Červená magistrála vede z Vysoké směrem na západ pohodlným terénem lesem a 
loukami. Idylickým místem pro zastavení jsou Benešky s výhledem na pásmo 
Javorníků a pramenem vody. V letech 1918–38, kdy k nám patřila Podkarpatská Rus, 
se tady nacházel geografický střed Československa. V létě se na Beneškách pasou 
koně, krávy a ovce a snad nikde jinde u nás není z okolní krajiny tak silně cítit, že je 
přírodní i kulturní součástí Karpat. 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/vita-mix-barboss-advance-barovy-napojovy-mixer/8916968?rtype=V&rmain=7815862&ritem=8916968&rclanek=11356530&rslovo=427906&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/balonyeu-4502977/4502977?rtype=V&rmain=7812716&ritem=4502977&rclanek=11356530&rslovo=424698&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/chcete-darovat-originalni-a-nevsedni-darek-venujte-nas-darkovy-poukaz-10834532/10834532?rtype=V&rmain=7808428&ritem=10834532&rclanek=11356530&rslovo=433754&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/osvezte-se-s-kamarady-ve-vasem-meste-pivo-s-50-slevou/10846429?rtype=V&rmain=7819776&ritem=10846429&rclanek=11356530&rslovo=488299&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/bezkonkurencni-xxl-mojito-se-slevou-60-1/10846420?rtype=V&rmain=7819773&ritem=10846420&rclanek=11356530&rslovo=471242&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/uzijte-si-skvelou-dovolenou/10835020?rtype=V&rmain=7811780&ritem=10835020&rclanek=11356530&rslovo=421677&showdirect=1
http://cestovani.idnes.cz/foto.aspx?r=igcechy&c=A110613_102307_igcechy_tom&foto=TOM3bc683_vsetinske3.JPG
http://cestovani.idnes.cz/foto.aspx?r=igcechy&c=A110613_102307_igcechy_tom&foto=TOM3bc67a_vsetinske1.JPG


 
Někdejší geografický střed ČSR na Beneškách 

Další zastávku musíte udělat na Soláni, jehož malebné okolí inspirovalo k tvorbě a 
setkávání mnoho umělců. Kopec valašských malířů je živým rekreačním letoviskem s 
několika hotely a chatami. Pokud ale chcete zažít pravý genius loci místa, pak se 
vydejte do Valašského ateliéru U Hofmanů, stojícího kousek od hotelu Koh-i-noor. 
Můžete si tady prohlédnout a zakoupit umělecké výrobky a dokonce i pronajmout 
pokoj. 

Poněkud přízemnějším záchytným bodem bývá na Soláni obvykle hospoda Čarták s 
nabídkou osvěžujících a posilňujících krajových specialit jako jsou kyselica, slivovice, 
klobásy a frgály. 

 
Chata na Soláni 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/navstivte-nejznamejsi-turisticke-cile-ceske-republiky/10834962?rtype=V&rmain=7813540&ritem=10834962&rclanek=11356530&rslovo=419157&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/diffusil-mykomapa-10846336/10846336?rtype=V&rmain=7809714&ritem=10846336&rclanek=11356530&rslovo=474868&showdirect=1
http://cestovani.idnes.cz/foto.aspx?r=igcechy&c=A110613_102307_igcechy_tom&foto=TOM3bc684_vsetinske6.JPG
http://cestovani.idnes.cz/foto.aspx?r=igcechy&c=A110613_102307_igcechy_tom&foto=TOM3bc67c_vsetinske11.JPG


Oblíbený Vsacký Cáb 

Na vrcholu Vsacké Tanečnice (912 m), vzdálené čtyři kilometry od Soláně, se 
hřebenovka Vsetínských vrchů dělí do dvou větví. Hlavní pokračuje na Vsacký Cáb 
(842 m) s turistickou chatou, vedlejší modře značený hřeben odbočuje vpravo a 
používá se k sestupu do Valašské Bystřice, Hutiska nebo Rožnova. Všechno jsou to 
krajinářsky mimořádně hezké trasy typicky valašským terénem. 

Naproti tomu červená trasa hlavním hřebenem vede převážně nepříliš záživným 
lesem smrkových monokultur. Louky, které tu v minulosti zpestřovaly krajinu, už 
bohužel většinou zarostly. O to víc se však můžete těšit na horskou chatu Vsacký 
Cáb z roku 1928, která je oblíbeným výletním místem obyvatel Vsetína i rekreantů od 
přehrady Bystřička. Po poslední generální rekonstrukci tu sice není zrovna nejlevněji, 
interiér, obsluha a jídla však nemají chybu. 

 
Pohled na Rožnov pod Radhoštěm z úbočí Vrchhůry (692 m) nad Velkou Lhotou 

 
Pískovcový útvar Medůvka 

Na Cábu hřebenovka Vsetínských vrchů končí a větví se do vějíře hřbítků, po nichž 
vedou jednotlivé sestupové trasy do údolí. Do Vsetína se obvykle chodí po horské 
silničce přes sedlo Dušná s další hospůdkou. Zde si lze pak v klidu vybírat červenou 
nebo modrou variantu sestupu a v případě, že dojdou síly, jede autobus. 

Málo používaná, avšak překrásná je žlutě značená trasa z Cábu do Vsetína kolem 
obydlených samot U Karolů a U Maršálů. K přehradě Bystřička vede nejhezčí cesta 
po žluté přes Santov. Dá se však jít také přes Dušnou kolem vrchu Klenov (678 m), v 
jehož masivu se ukrývá mnoho neobvyklých skalních útvarů. Odbočka paralelně 
vedené naučné stezky vás dovede například k pověstmi opředené Svantovítově 
skále. 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/sjednejte-si-pojisteni-pro-vase-zahranicni-cesty-7946530/7946530?rtype=V&rmain=7809488&ritem=7946530&rclanek=11356530&rslovo=419735&showdirect=1
http://cestovani.idnes.cz/foto.aspx?r=igcechy&c=A110613_102307_igcechy_tom&foto=TOM3bc680_vsetinske16.JPG
http://cestovani.idnes.cz/foto.aspx?r=igcechy&c=A110613_102307_igcechy_tom&foto=TOM3bc67e_vsetinske14.JPG


Může se hodit 
JAK SE TAM DOSTAT 
Dolinami Rožnovské a Vsetínské Bečvy na úpatích Vsetínských vrchů jezdí četné 
autobusové spoje z Rožnova a ze Vsetína, přičemž prakticky z každé vesnice vede 
alespoň jedna výstupová trasa na hřeben. Pro absolvování celé hřebenovky je však 
nejvýhodnějším nástupním místem sedlo Bumbálka, kam jezdí ráno o 
víkendech dva autobusy (v létě cyklobusy) – jeden z Rožnova, druhý z Ostravy. 
Dalším nástupním místem je Soláň, kudy jezdí autobusová linka Rožnov – Velké 
Karlovice, a sedlo Dušná s linkou Vsetín – Bystřička.  

HLAVNÍ HŘEBENOVKA VSETÍNSKÝCH VRCHŮ 
Bumbálka – Trojačka, 0,5 km – Třeštík, 2 km – Vysoká, 5,5 km – Benešky, 8,5 km 
–Kotlová, 12,5 km – Soláň-Čarták, tur. chata, 16 km – Vsacká Tanečnice, 22 km – 
Šerhovny, 24 km – Lušovka, 28 km – Ptáčnice, 30,5 km –  Vsacký Cáb, 31,5 km – 
Dušná, 36 km – Vsetín, 44,5 km (v celé délce s výjimkou úseku Bumbálka – 
Trojačka a Ptáčnice – Cáb je červené značení).  

DALŠÍ HŘEBENOVÉ TRASY 
1) Brňov – Medůvka (modrá), 4 km – Malá Lhota (modrá), 7 km – Velká Lhota 
(modrá a žlutá), 9 km –Rožnov (modrá), 20 km.  

2) Vsetín – Dušná (červená), 8 km – Klenov (modrá), 11,5 km – Bystřička (modrá), 
13 km – Velká Lhota (modrá), 15 km – Rožnov (modrá), 26 km.  

VSETÍNSKÉ VRCHY NA KOLE 
Popisovanou hřebenovku lze v celé délce absolvovat na horském kole. Problém 
představují pouze závěrečné sešupy do údolí. Ty však lze vyřešit sjezdem z 
Vsackého Cábu po silnici až do Vsetína.  

MAPY 
KČT 1 : 50 000 č. 96 Moravskoslezské Beskydy 
KČT 1 : 50 000 č. 95 Javorníky západ 

 

Zdroj: http://cestovani.idnes.cz/kde-na-vas-dychne-karpatska-idyla-vsetinske-vrchy-f7o-
/igcechy.aspx?c=A110613_102307_igcechy_tom 

http://cestovani.idnes.cz/kde-na-vas-dychne-karpatska-idyla-vsetinske-vrchy-f7o-/igcechy.aspx?c=A110613_102307_igcechy_tom
http://cestovani.idnes.cz/kde-na-vas-dychne-karpatska-idyla-vsetinske-vrchy-f7o-/igcechy.aspx?c=A110613_102307_igcechy_tom
http://mapy.idnes.cz/

