
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vyrazit můžete od jakékoliv sušírny, muzea, od pálenice, od Bednářství Fryzelka, nebo odkudkoliv, kde vede turistická 
trasa po vlachovských sušínách. Od každé této stavby rovněž jsou přichystány pomocné směrovky usnadňující 
putování.  
 
SUŠÍRNA DOKOPY - Nachází se u kulturního areálku Hradišťko a zároveň i u zaniklé tvrze. Je základním kulturním a 
občerstvovacím místem. Uvidíte zde novou, dle starých principů postavenou sušírnu ovoce na Valašsku, s některými 
zajímavými technickými prvky. Sušírna byla postavená členy spolku DOKOPY za pomoci a přispění mnoha ostatních. 
 
VAŇATKOVA SUŠÍRNA - Tato krásná sušírna se nachází v části Vrbětic. Díky majitelům je opravena do původního stavu 
z doby jejího vzniku a to i včetně šindelové střechy a starého typu pece. Suší se v ní starobylým způsobem.  
 
SUŠÍRNA SV. FRANTIŠKA - Je první zachráněnou a zrekonstruovanou sušírnou na Vlachovsku. Její majitelé, Zuzana a 
Radek Fryzelkovi v ní suší nejen různé druhy ovoce, ale hlavně po většinu roku i různé druhy bylin, které si sami 
certifikovaným ekologickým způsobem pěstují na bylinných políčkách o celkové velikosti více než 7000 m². Byliny dále 
zpracovávají ve své provozovně do forem různých výrobků. Při této akci zde představí  své nové bylinné výrobky pod 
svou novou značkou KVĚTOMLUVA.  Podívat se můžete i na jejich bylinná pole v pozdně letním hávu, zakoupit jejich 
výrobky, vyzkoušet některé jejich speciality, nebo otestovat své znalosti z přírody a bylin.  www.kvetybyliny.cz 
 
RAKOVA SUŠÍRNA - Sušírna se nachází v přírodně bohatém a krásném prostředí vlachovských pasek. Pamatuje spoustu 
veselých příběhů. Je kvalitně, citlivě opravena a vybavena původní technologií sušení. Vkročit do ní znamená vstoupit 
do doby, kdy vlachovští pasekáři se živili vyhlášeným sušeným ovocem. Počkejte, až ucítíte vůni sušeného ovoce nebo 
pečených zemňáků  z pece. Majitelé si pro Vás nachystali i pravé domácí občerstvení.  
 
ŠIMONÍKOVA SUŠÍRNA - V sušírně se již nesuší, ale je v ovocném sadě na krásném místě s dalekým výhledem do 
krajiny. Majitelé si zde pro Vás nachystali výborné občerstvení. Tuto nesmíte vynechat!:-) 
 
Po trase navštivte i OSTATNÍ SUŠÍRNY, jsou v různém, často i špatném stavu, ale jsou na zajímavých místech a vypovídají 
mnohé o této krajině, lidech i dobách. Sušírna Petrů - nachází se nedaleko od Vaňatkovy sušírny, sušit se v ní již asi 
nikdy nebude, delší dobu již neslouží svému účelu, ale jako malá salaš pro ovce.  Nejspíše nejstarší dochovaná 
vlachovská sušírna  je  sušírna Míčova, stojí zde minimálně 200 let. Na vysokém kopci na vlachovských pasekách je 
Hrabicova sušírnu, je v nádherném prostředí s neopakovatelným výhledem. 
 
 
VLACHOVSKÉ MUZEUM LIDOVÉ KULTURY A TRADIC VLACHOVSKA - najdete ho ve vlachovské usedlosti z 19. stol. 
Určitě Vás překvapí svou bohatou sbírkou a zajímavostmi. Usedlost získala ocenění Lidová stavba roku 2016. 
 
PÁLENICA - Navštívit můžete i místní vlachovickou pálenici. Voní to zde slivovicí a můžete zhlédnout pálenici v provozu 
a technické vybavení této důležité stavby v obci, včetně další, již novější sušírny ovoce z 80. let 20. stol. 
 
MUZEUM BEDNÁŘSTVÍ FRYZELKA – historická expozice rodinné firmy  s více než 90 letou tradicí.  
 
K sušírnám patří i zpěv a valašská lidová zábava. „Proto se mezi sušírnami, muzeem a pálenicí  budou na vozech  a 
traktorech pohybovat „šikovné cérky a robky ve vlachovském kroji z vlachovského folklórního souboru Dokopyjan a 
různí muziganti. 
 
FARMA VRBĚTICE - Farma pana Ing. Pavla Šeligy chová ovce a hovězí dobytek okolo Vrbětic. Je zajímá a významná 

citlivým, šetrným přístupem ke krajině a chovu zvířat a i tím, že zde mají kompletní zařízení na praní ovčí vlny. To 
můžete v tento den zhlédnout. 

 

DEN OTEVŘENÝCH SUŠÍREN OVOCE 

+ MUZEUM VLACHOVSKA, PÁLENICA,                         

BEDNÁŘSTVÍ FRYZELKA 

SOBOTA 7.9. 2019 10:00 - 18:00 
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Sledujte turistickou trasu se speciální 

značkou + pomocné značky a fáborky 

https://dokopyjanek.rajce.idnes.cz/Putovani_po_otevrenych_vlachovskych_susarnach_ovoce_9.9._2017/
https://dokopyjanek.rajce.idnes.cz/Putovani_po_otevrenych_vlachovskych_susarnach_ovoce_9.9._2017/
https://dokopyjanek.rajce.idnes.cz/Otvirani_susarny_10.9._2016/

