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Obec Zašová schovaná při jižním 
úpatí Veřovických vrchů leží sice 
stranou hlavní silnice i železnice, 
nikoli ovšem stranou věhlasné 
Cyrilometodějské stezky, která se řadí 
do sítě nejvýznamnějších poutních tras 
v Evropě. Zájem o její absolvování se 
zvyšuje každým rokem. 

Cyrilometodějská stezka 
má na Moravě několik větví 
zaměřených na poznávání větších 
či menších církevních památek 
a poutních míst. Jedna z nich 
prochází napříč Valašskem 
a spojuje dvě významné památné 
hory propojené cyrilometodějskou 
tradicí: Radhošť a Svatý Hostýn. 
Trasa dlouhá 72 km vede 
po turisticky značených stezkách, 
většinou volnou přírodou a kulturní 
krajinou, která poutníkovi dopřává 
a usnadňuje duševní odpočinek 
a silný prožitek z cesty realizované 
vlastními fyzickými i psychickými 
silami. Právě takové ideální prostředí 
pro duchovní i fyzickou očistu 
představuje hřeben Veřovických 
vrchů, kudy prochází převážná část 
devatenáctikilometrové druhé etapy 
ze sedla Pindula do Zašové.
Jako zastavení Cyrilometodějské 
stezky nebyla Zašová vybrána roz-
hodně náhodou. Pramen svaté vody 
Stračka se sochou Panny Marie Za-

Poutní stezkou do Zašové
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Součástí Zašovských slavností 
je také gastronomický 
LOVE FOOD festival. 
Po celou dobu festivalu nejlepší 
restauratéři z regionu nabízí 
svá degustační menu. 
Součástí je také farmářský trh.

Pohled na obec Zašová, vč. místní části Veselá, foto: m-ARK

Poutní místo – Pramen Stračky, foto: m-ARK

Zašovské slavnosti
Zašovská pouť patří k nejznámějším 
a nejstarším známým slavnostem 
v obci. Koná se každoročně první 
neděli po 2. červenci. Procesí k Pan-
ně Marii Zašovské chodí již od stře-
dověku. Nejstarší záznam je z roku 
1672. Pouť trvá od pátku do neděle.

Již několikátým rokem se staly 
Zašovské slavnosti tradičním 
symbolem podzimu v Zašové. 
Kulturní, zábavné a taneční odpo-
ledne přiláká každoročně spoustu 
návštěvníků z celého okolí.

šovské přivítá a osvěží 
ještě před vstupem 
do obce každého 
znaveného poutníka 
či turistu po sestupu 
z hřebenovky Veřo-
vických vrchů. Podle 
legendy ukázala Matka 
Boží cestu ke stu-
dánce vyčerpanému a zraněnému rytíři 
prchajícímu před Tatary a ten v čiré vodě 
našel uzdravení a novou životní sílu. 
Od té doby přisuzují lidé prameni Stračka 
zázračné vlastnosti. 
Od Stračky je to už jen čtvrt hodiny 
k dvouvěžovému poutnímu chrámu Na-
vštívení Panny Marie a přilehlé budově 
bývalého kláštera Trinitářů v centru 
Zašové. Památkově chráněný klášterní 
objekt získala nedávno obec do svého 
vlastnictví a připravuje rekonstrukci. 
Počítá se samozřejmě s tím, že poutníci 
přicházející do Zašové nejenom po Cy-
rilometodějské stezce naleznou pod stře-
chou kláštera tak jako kdysi v minulosti 
nocleh a občerstvení. 

Poutní chrám Navštívení Panny Marie, foto: m-ARK

Obraz sv. Cyrila a Moteděje 
v poutním chrámu v Zašové, 

foto: Farnost Zašová


