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Na Autobusovém nádraží se schází rovná třicítka turistů. Překvapení nejen pro mě, ale i pro 

řidiče. Špatným nastavením tarifu si chudák zadělal na hodně nepříjemnou situaci. Vše se 

nakonec vyřešilo a s lehkým zpožděním vyjíždíme. 

   Rozsáhlý celek Vsetínských vrchů je dalším článkem beskydských hor. Od 

Moravskoslezských Beskyd na severu jsou oddělené Rožnovskou brázdou, vyplněnou 

zvlněným pahorkatinným reliéfem. Od Javorníků na jihu jsou odděleny údolím Vsetínské 

Bečvy, stejně jako od západně ležících Hostýnských vrchů. Vrcholy 

mírně zvlněného hřbetu ve středu pohoří jsou Vsácký Cáb (842 m), 

Lušovka (875 m), Tanečnice (912 m), Soláň (861 m) a za ní po úseku 

Benešky to je nejvyšší vrchol Vysoká (1024 m). V oblasti jsou četné 

sesuvy a skalnaté srázy mrazových srubů. 

 Dnešní vycházka nás zavedla na některá z výše uvedených míst. 

Prvním z nich byl hezky upravený pramen Vsetínské Bečvy kousek pod 

rozcestím Trojačka.  Před turistickým rozcestníkem na Trojačce jsou 

dva hraniční kameny. Ten starší trojboký z roku 1906 upozorňuje, kde 

byly Uhry, kde Morava a kde Karolinka. Mladší čtyřboký na Slovensko a 

Čechy.   

 Opouštíme hraniční kameny a směřujeme stále mírně do kopce na vrchol Čartak (952 m n. 

m.) s čtyřicet metrů vysokou rozhlednou zbudovanou v roce 1998. 

V zimním období je však rozhledna zavřená z bezpečnostních 

důvodů. Nevadí, vzhledem k počasí by výstup po namrzlých 

schodech byl zcela zbytečný. Krásně zasněženou cestou 

scházíme na Třeštík, kde se začínají rozjíždět první dnešní lyžaři. 

Nad chatou Celnica se kopec opět zvedá a okolo chalup osady 

Třeštík stoupáme na nejvyšší vrchol Vsetínských vrchů Vysokou 

(1024m.) Sotva tři sta metrů před vrcholem je vpravo odbočka 

k prameni Rožnovské Bečvy. Sestup po prudkém a zasněženém 

svahu byl dobrým 

zpestřením výstupu k 

vrcholu. 

I tentokrát se setkáváme s hezkou úpravou 

pramene. 

  Vrchol samotný je bohužel bez výhledů, ale přibyl 

tu přístřešek, který přijde i v dnešním počasí vhod. 

Následuje sestup přes Polanu k Beneškám (855 m 

n. m.). Benešky jsou, známe rozcestí červené 

hřebenové trasy Vsetínských vrchů a modré 

turistické trasy z Horní Bečvy (3,5 km). Nedaleko 

stezky se nachází také pramen Benešky. 

Z hřebene bývají krásné výhledy na 

Moravskoslezské Beskydy a Javorníky. Spokojíme 

se s výhledem na hřeben Javorníků. Před námi 

Velký a Malý Javorník, Frňovské sedlo, Stolečný 

vrch Kohútka a Makyta, za kterou Javorníky končí. 

Z bývalé pasekářské osady Benešky zůstala už jen 



jedna jediná usedlost.   

  Pod Kotlovou je otevřené kouzelné okénko 

staré malebné dřevěnky s čajem, pivem a 

valašskou kořenovicí (hodně dobrá). Na 

zápraží připravené podsedáky na lavici 

svědčí o zájmu provozovatele o 

návštěvníky. Cestou do Horní Bečvy občas 

nahlédneme na kaskády opravdu hluboko 

zařezaného Hlubokého potoka. V Horní 

Bečvě nás už čekalo jen občerstvení 

v hospodě Staré časy a poté jsme pro 

změnu čekali zase my na autobus. 
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