
KDYŽ POČASÍ NEPŘEJE

Turistické informační centrum Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 131, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 

tel.: +420 571 652 444, e-mail: ic@roznov.cz, web: www.visitroznov.cz

UBYTOVÁNÍ

PŘÍJEZD

Název Adresa Telefon (+420 předvolba pro ČR) Internet Počet lůžek

Wellness hotel Energetic Rekreační 1037 571 667 600, 725 931 594 www.hotel-energetic.cz 121
Hotel AGH Čechova 142 571 625 666, 724 246 533 www.hotel-agh.cz 66
Hotel Horal Radhošťská 1691 571 648 343 www.hotel-horal.cz 92
Hotel Eroplán Ostravská 451 571 648 014 www.hoteleroplan.cz 104
Hotel Relax Lesní 1689 571 648 100–1 www.hotelrelax.cz 200
Hotel Bečva Meziříčská 1652 571 654 458, 732 664 728 www.hotel-becva-roznov.cz 190
Hotel Koruna Palackého 445 571 654 400 www.hotelroznov.cz  31
Hotel Stadion Pod Strání 2268 571 648 011, 731 614 320 www.tjroznov.eu 48
Anděl penzion Pod Strání 580 602 541 112 www.penzion-andel.cz
Penzion El Greco Hradišťko 285 571 657 572, 608 722 576 www.elgreco.cz 25
Depandance Forman Rekreační 684 571 667 600,  725 931 594 www.depandanceforman.cz 50
Penzion Janoštík Ostravská 375 571 625 229, 734 599 366 www.penzion-janostik.cz 33
Penzion Dan Polní 1672 605 340 546 www.dan-roznov-pod-radhostem. 
   penzion-ubytovani.net 4
Penzion Hradisko Hradisko 431 775 580 003 www.hradisko.cz 19
Penzion Beskyd Hradišťko 1318 732 358 991, 725 242 628 www.penzion-beskyd.cz 10
Penzion Garni Hradišťko 677 602 775 666 www.ubytovani-valassko.cz 10
Penzion Vinium Šlapetova 55 603 846 591 www.penzionvinium.cz 78
Rodinný penzion – Vladimír Bártek Sladské 399 608 748 151, 571 648 258 www.rodinnypenzion.cz 11
Penzion pod Radhoštěm Frenštátská 124 571 648 330, 731 048 038 www.penzionpr.cz 15
Pension Rožnov pod Radhoštěm Nábřeží Dukel. hrdinů 1184 605 390 447 www.pension-roznov.cz 15
Penzion U Macků Na Drahách 973 602 564 183 www.penzionumacku.cz 10
Apartmán Hážovský dvůr Hážovice 2136 571 620 093, 602 525 205 www.hazovskydvur.cz 8
Apartmán Kinských Kinských 2693 777 978 110 www.apartman-roznov.cz 8
Apartmány U Červeného stromu Nábřeží Dukel. hrdinů 601 777 663 311 www.apartmanyroznov.cz 12
Apartmány u pivovaru Videčská 98 602 742 126 www.apartmany-upivovaru.cz 10
Apartmány Vila Hedvika Dolní Paseky 978 777 812 022, 777 912 014 www.vilahedvika.cz 14
Jírova chalupa Láz 228 603 371 511, 777 196 748 www.chalupa-roznov.cz 12
Ubytování U Cvečků Lipová 987 605 745 737, 571 648 076 www.ubytovaniucvecku.unas.cz 21
Ubytování U Sluníčka Ostravská 662 608 604 607 http://ubytovaniuslunicka.webnode.cz 4
Chaloupka Uhliska Ulhiska 986 571 654 381, 604 521 743, 739 375 787 www.televize-pribor.cz/?clanek=170
Chata na Pasekách Sladské 2339 604 223 288 www.chatanapasekach.cz 8
Bungalovy Eroplán Ostravská 451 571 648 014 www.hoteleroplan.cz 63
Camping Rožnov Radhošťská 940 731 504 073 www.camproznov.cz 283
Camp Sport Pod Strání 2268 571 648 011 www.tjroznov.eu
Domov mládeže I. při SŠIEŘ 1. máje 1220 571 752 388, 571 752 349 www.roznovskastredni.cz/ubytovani
Domov mládeže II. při SŠIEŘ Zemědělská 1077 571 752 391 www.roznovskastredni.cz/ubytovani
Domov mládeže při SZeŠ Zemědělská 500 571 651 248, léto: 737 089 210 www.szesro.cz 110

TIP NA VÝLET
Pustevny – horské sídlo, kde stojí dřevěné secesní stavby lidového architekta Dušana Jurkoviče, jež 
byly postaveny koncem 19. století, významné středisko zimních sportů a turistiky, více na www.pustevny.cz
Jak se sem dostat?
auto: po hlavní silnici z Rožnova do obce Prostřední Bečva, za restaurací Zavadilka odbočte vlevo na sil-
nici směrem na Pustevny
autobus: pravidelná autobusová linka 
Rožnov p. R.–Prostřední Bečva, Pustevny, 
konečná
lanovka: lanová dráha Trojanovice, 
Ráztoka–Pustevny, tel.: 739 392 969
Aktuální info na www.pustevny.cz

Radhošť – legendární hora s kaplí
Sv. Cyrila a Metoděje
Jak se sem dostat?
pěšky: z Rožnova p. R. po červené turis-
tické značce, délka trasy je 8 km,
z Pusteven vede 4 km dlouhá hřebenová 
trasa s nádhernými vý hledy do okolí, 
která vede kolem sochy Radegasta.

DEN 

Příjezd autem
Rožnov p. R. je vzdálen:
 14 km od Valašského Meziříčí (silnice I/35, E442)
 11 km od Frenštátu p. R. (silnice I/58)
 31 km od Vsetína
 57 km od Ostravy

Příjezd vlakem
Trať číslo 281 Valašské Meziříčí–Rožnov p. R., ČD Rožnov p. R., www.cd.cz, tel.: +420 221 111 122

Příjezd autobusem
Město Rožnov p. R. je uzlem dálkových i mezinárodních autobusových linek. Vysoká je i četnost 
meziměstského spojení ve směrech Frenštát p. R., Horní Bečva, Valašská Bystřice, Valašské 
Meziříčí a Vsetín.
Rožnov p. R., autobusové nádraží ČSAD Vsetín, www.csadvs.cz, tel.: +420 571 757 501

Cyklobus
Pro vášnivé cyklisty jsou připraveny cyklobusy, které Vás dopraví k nejzajímavějším výchozím 
bodům pro Váš cyklovýlet jako jsou Pustevny, Soláň, Velké Karlovice, Bílá, Bumbálka.

Valašský cyklobus, ČSAD Vsetín, www.cyklobus.cz/roznov.php, tel. dispečink: +420 571 757 503
www.valasskycyklobus.cz, tel.: +420 571 757 501–3
Cyklobus Beskydy, Cyklobus Bečva, ARRIVA MORAVA a.s., www.arriva-morava.cz,
tel.: +420 844 555 888

TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM
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756 61 Rožnov pod Radhoštěm
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Valašské muzeum v přírodě
Vstupní budova Valašského muzea v  přírodě, tzv. Sušák, nabízí po celý rok ke zhlédnutí nejrůznější 
výstavy a stálé expozice. Schovat se můžete také v mnoha dřevěnicích a dalších objektech skanzenu. 
www.vmp.cz

Galerie a umění
Kreativní turisté mohou navštívit některou z  rožnovských galerií. Výstavy moderního umění, díla valaš-
ských malířů, řemeslo uměleckých kovářů, starožitnosti různých časových epoch a stylů a další zajímavosti 
jsou k vidění na mnoha místech od radnice, přes Valašské muzeum v přírodě, knihovnu až po soukromé 
prodejní galerie vystavující díla tuzemských a zahraničních umělců. Umění se v Rožnově prezentuje i ve 
formě prodejní galerie drahých kamenů, polodrahokamů a  mineralogických ukázek, tzv. Svět kamenů, 
a ojedinělou výrobou svíček s ručním dekorováním firmy Unipar, která nabízí možnost exkurze ve výrobně. 

Prodejní a výstavní galerie:
Galerie Crears, prodejní galerie současného umění, www.galeriecrears.cz
KUK galerie, řemeslo uměleckého kováře
Antik-galerie Taranis, galerie starožitností, www.taranis.cz
Svět kamenů, prodejní galerie drahých kamenů, www.svetkamenu.cz
Unipar, výrobna dekorativních svíček s možností exkurze, www.unipar.cz

Rožnovský pivovar – exkurze
Chcete se dozvědět něco o  výrobě piva, technologii, používaných surovinách a  historii Rožnovského 
pivovaru? Zatoužili jste ochutnat pravá kvasnicová piva? Vydejte se na exkurzi, ve které se vám sládci 
budou věnovat a  navíc zhlédnete i  film o  historii a  současnosti zdejšího pivovaru. Přednáška je každé 
pondělí od 10 hodin a z kapacitních důvodů je potřeba objednat se na tel: +420 604 840 839. Přednáška 
je po telefonické domluvě možná i v jiný všední den (min. 8 osob). Délka přednášky je cca 1 hodina. Cena 
30 Kč na osobu (výklad) +  ochutnávku piva (dle konzumace).
http://roznovskepivo.cz

Pohádkové lázně a Solná křišťálová jeskyně
Pro nejmladší návštěvníky je připraven herní komplex, který děti zabaví jak aktivně, tak pasivně. 
Pohádkové dětské lázně jsou součástí Rožnovských pivních lázní v bývalých pivovarských sýpkách a nabí-
zí tři herní zóny pro malé i velké. Nedílnou součástí pohádkových lázní je solná křišťálová jeskyně, která 
slouží k regeneraci organismu.
www.pohadkovelazne.cz

Rožnovské pivní lázně a mořské lázně
Jedinečnou možnost vykoupat se v pivu najdete v Rožnovských pivních lázních. Koupel v pivu ve viktori-
ánských měděných vanách v hlubokých pivovarských sklepeních kombinovaná s aromaterapií, masáže-
mi, peelingem, léčitelskými technikami těla i  duše může být pro mnohé úžasným zážitkem. A  pokud 
toužíte po mořském klimatu, jsou Mořské lázně naprosto originálním a unikátním řešením, které Vám 
navodí nefalšovanou atmosféru moře díky kombinaci nejmodernějších technologií, klasických lázeň-
ských postupů a alternativního přístupu.
www.roznovskepivnilazne.cz, www.morskelazne.cz

Krytý bazén a wellness
V létě, v zimě a při nepříznivém počasí lze využít ve městě krytý bazén s tobogánem (44 metrů dlouhý), 
dětským bazénem, různými vodními atrakcemi, parní lázní a whirlpoolem. Odpočinout si můžete také 
v  místních hotelech, které disponují wellness službami jako jsou masáže, sauna, whirpool, bazén 
a spousta dalších. www.krytybazen.cz

Zimní stadion
Pronájem ledové plochy a bruslení veřejnosti, pronájem badmintonových kurtů.
Více info: www.komercnidomy.cz

Kam zajet do okolí
Regionální muzeum v Kopřivnici – Technické muzeum Tatra, www.tatramuseum.cz
Lašské muzeum a Muzeum Fojtství v Kopřivnici, www.tatramuseum.cz
Galerie Sýpka, Galerie Kaple a Muzejní a Galerijní Centrum ve Valašském Meziříčí, www.kzvalmez.cz
Muzeum valašských strašidel, www.domecekvalmez.cz
Moravská gobelínová manufaktura, www.gobelin.cz
Zámek Kinských a Zámek Lešná u Valašského Meziříčí, www.muzeumvalassko.cz
Akvapark ve Valašském Meziříčí, www.bazenvm.cz
Replay dětský svět Frenštát pod Radhoštěm, www.replayds.cz
Muzeum Zubří, www.mesto-zubri.cz

V ROŽNOVĚ
POD RADHOŠTĚM

kultura a sport    zajímavosti a památky    ubytování

60 km od Zlína
 65 km od Žiliny (SK)
 75 km od Olomouce
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Pomník připomíná dílo rožnov-
ského rodáka, spisovatele, histo-
rika i  národního buditele Čeňka 
Kramoliše (1862 až 1942).
Autorem sochy „čtenáře“ z bron-
zu je akad. sochař Igor Kitzberger.

Pomník Čeňka 
Kramoliše

30

Víceúčelová sportovní hala – tenis, badminton, squash, 
lezecká stěna. Pod Strání 2834, tel.: +420 603 487 949, 
+420 571 657 571, www.synottiphall.cz

Synot Tip Hall

23 Golf, minigolf
Golf – Valašský golfový klub – devítijamkové hřiště.
Horní Paseky 2664. Z Rožnova směr Dolní Bečva.
www.golf-roznov.cz, tel.: +420 731 252 094

Minigolf  – Areál hotelu Relax, tel.: +420 571 648 100–1
Gibon park – tel.: +420 608 772 441, www.gibon-park.cz

2528

WC

WC

WC

WC
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Valašské muzeum v přírodě je hlavní turistickou atrakcí města Rožnov p. R. Areál se skládá ze tří částí 
a má mimo jiné i ve správě stavby Libušín a Maměnka na Pustevnách.

Dřevěné městečko – je nejstarší a  nejnavštěvovanější část 
muzea, otevřeno pro veřejnost od roku 1925. V  době hlavní 
sezony zde probíhají každý víkend folklorní a řemeslné progra-
my. Ukazuje způsob života na malém městě od poloviny 
19. století až po první čtvrtinu 20. století. Prohlídka s průvod-
cem trvá 45 minut, je možná i individuální prohlídka.

Valašská dědina – nejrozsáhlejší část, hospodářské usedlos-
ti, salašnické stavby, mlýn a  kovárna jsou umístěny v  krajině, 
která svou členitostí připomíná mnohé vesnice na úbočích 
Beskyd. První objekty byly postaveny v  roce 1962, areál zpří-
stupněn od roku 1972. Interiéry obytných domů zachycují způ-
sob bydlení od poloviny 19. století v různých sociálních vrstvách. 
Konají se zde programy oživující staré způsoby hospodaření. 
Během prohlídky se lze setkat s řadou domácích zvířat i stádem 
ovcí. Prohlídka areálu trvá přibližně 120 minut, je možná s prů-
vodcem, kterého lze dopředu telefonicky objednat.

Mlýnská dolina – nejmladší část muzea, otevřena v roce 1982. 
Jsou zde umístěny dodnes funkční technické stavby převážně na 
vodní pohon – mlýn, pila, hamr. V  rámci realizace Norského 
grantu byly postaveny tyto nové objekty: obytný dům z Trojanovic, 
kovárna z  Horní Lidče, stodola z  Velkých Karlovic-Podťatého. 
Prohlídka je možná pouze s průvodcem a trvá cca 60 minut.

Pustevny – objekty staveb na Pustevnách – Pustevenka, 
Libušín, Maměnka, Zvonice. Ojedinělý památkový celek na 
severovýchodě České republiky. Stavby byly vystavěny v letech 
1897–1899 podle návrhů Dušana Samo Jurkoviče a  stavitele 
Michala Urbánka ze Vsetína. Valašské muzeum je vlastníkem 
areálu od roku 1995 a  významně se zasadilo o  rekonstrukci 
zchátralých staveb.

Aktuální informace o  provozu muzea, cenách vstup-
ného a  programech celoročního cyklu pořadů 
Valašský rok najdete na www.vmp.cz nebo na tel.: 
+420 571 757 111.

Masarykovo náměstí
Masarykovo náměstí tvoří centrum Rožnova pod Radhoštěm. Každá stojí-
cí budova na náměstí má své kouzlo. Přímo na náměstí naleznete jedny 
z  nejstarších památek – barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriana 
z let 1722–1746 a sochu T. G. Masaryka. Vhodné místo pro nakupování nebo 
posezení v cukrárnách a kavárnách.

Rožnovské pivní lázně – lázně s  originálními pivními procedurami, 
kontakt: Pivovarská 6, tel.: +420 774 430 000, www.roznovskepivnilazne.cz
Mořské lázně – jsou naprosto originálním místem, které vám dokáže 
vytvořit atmosféru moře díky kombinaci nejmodernějších technologií, kla-
sických lázeňských postupů a alternativního přístupu. Kontakt: Pivovarská 6, 
tel.: +420 774 430 000, www.morskelazne.cz

Jurkovičova rozhledna, Karlův kopec – stavba vychází z kolorované kresby 
architekta Dušana Samo Jurkoviče z roku 1896, je postavena ze dřeva, kame-
ne a kovu. Dostanete se k ní po zelené značce z parkoviště za Valašským 
muzeem v přírodě.

Hudební altán – znovuobnoven 
v roce 2009, stojí v Městském sadu 
u Společenského domu na původním 
místě altánu z roku 1884.

Ranč Bučiska – nabídka ubytování v chatkách, jízda na koních,
jezdecký výcvik, ustájení koní, country club. Bučiska 1617,
tel.: +420 606 918 437, web: www.rancbuciska.cz

Tenisové kurty
Synot Tip Hall – Pod Strání 2834,
tel.: +420 571 657 571, www.synottiphall.cz
Tenis Rožnov p. R. – v Městském parku,
www.tenisroznov.cz
Hotel Relax – Lesní 1689,
tel.: +420 571 684 100-1, www.hotelrelax.cz
Tennis Training Camp – Videčská, u ZŠ,
tel.: +420 777 726 185

Lezecké stěny
Pro ty, kdo mají rádi výšky.
ZŠ 5. května – malá tělocvična, tel.: 608 509 659, 603 775 298
Synot Tip Hall – Pod Strání 2834, tel.: 571 657 571

Kino Panorama – Bezručova 838, tel.: +420 734 366 060, 
program na webu: www.tka.cz/kino

Ranč Bučiska,
venkovní posilovna,
zimní stadion, skatepark

Rožnovské koupaliště
a krytý bazén

Rožnovské koupaliště – Pod Strání 693, tel.: +420 571 115 200
Krytý bazén – Moravská 1787, tel.: +420 571 657 594, www.krytybazen.cz
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Svět kamenů – prodejní galerie kamenů, minerálů, polodrahokamů 
a šperků. Krásné prostředí potěší všechny milovníky mineralogie. 
Kontakt: Nábřeží Dukelských hrdinů 2269, tel.: +420 571 657 766,
www.svetkamenu.cz

Svět kamenů

7

Unipar – ojedinělá výroba dekorativních svíček z čistého uhlovodíku technologií 
lisování za studena bez použití parafinu. Možnost exkurze do výroby. Kontakt: 
Dolní Paseky 227, tel.: +420 571 653 121, +420 602 733 814, www.unipar.cz

Unipar

Společenský dům – místo konání koncertů, divadelních 
představení, plesů a dalších kulturních akcí. V minulosti zde 
byly klimatické lázně.

Společenský dům5

4

Kostel Všech svatých – barokní kostel z let 1745–1754,  
k  rozjímání slouží nádherný interiér kostela i  venkovní 
secesní křížová cesta. Zapojen do projektu Otevřené brány.

Kostel Všech svatých

Turistické informační centrum – informace o městě a jeho okolí, prodej 
vstupenek, map, suvenýrů a jiných upomínkových předmětů, půjčovna kol, 
úschovna zavazadel, tisk, kopírování, wifi.
Masarykovo náměstí 131, tel.: +420 571 652 444,
e-mail: ic@roznov.cz, www.visitroznov.cz

Turistické informační centrum3

1 Valašské muzeum v přírodě
Národní kulturní památka 

6 Orientační tabule

Jurkovičova rozhledna

Rožnovské pivní lázně, Mořské lázně, Pohádkové 
lázně, Rožnovský pivovar, Málkova čokoládovna

9
11 Hudební altán

15

26 Paintball

Restaurace Kuželna – Ostravská 382, tel.: +420 571 648 400
Freeško Club&Bowling – Nábřeží Dukelských
hrdinů 2269, tel.: +420 737 756 087
City Club (bowling) – Meziříčská 1710,

Bowling, kuželky

Moderní umění – je zastoupeno akad. sochařem Mariem Kotrbou. Jeho sochy jsou k vidění v Městském 
sadu (Loď), u Kina Panorama (sv. Kryštof) a před budovou Brillovka (Rozsévač).

18 Moderní umění

Galerie Crears
Galerie Crears, – prodejní výstavy současného výtvarného umění.
Nábřeží Dukelských hrdinů 442, tel.: +420 739 403 486, www.galeriecrears.cz
Otevřeno: st–pá 10.00–12.00, 14.30–17.00, so 9.30–12.00 h.

8

Orientační tabule – na náměstí je zvuková informační tabule, 
kde je možno vyhledat vše potřebné.

10

12 Pomník obětem
světových válek

17

25

Pohádkové lázně – útulný herní komplex pro děti, který nabízí také pobyt v křišťálové solné jeskyni. Kontakt: 
Pivovarská 6, tel.: +420 604 811 912, www.pohadkovelazne.cz 
Rožnovský pivovar – ochutnáte zde kvasnicové speciality, dozvíte se něco o výrobě piva a zažijete atmosféru 
varny a ležáckých sklepů. Pivovarská 6, tel.: +420 773 151 682, www.roznovskepivo.cz
Málkova čokoládovna – výroba a prodej čokoládových pralinek a jiných čokoládových specialit z kvalitních 
surovin. Tel.: +420 776 611 796, www.malkovacokoladovna.cz

V Městském parku u ZUŠ 
se nachází Pomník 
obětem světových 
válek z  roku 1996. Je 
vyroben z  černé žuly ze 
Zimbabwe výtvarníkem 
Vaškem Fialou.

14 Evangelický kostel
Evangelický kostel – roubená stavba, 
ve které probíhají poslední rozloučení, 
kulturní pořady a hudební koncerty. 

Gibon park – zábavní park s restaurací 
a zahrádkou plný atrakcí – lanová dráha, 
zorb, aquazorb, minigolf, trampolínové 
pole, trenažér – býk, dětský park.
Tel.: +420 608 772 441,
www.gibon-park.cz

Gibon park

Kino Panorama

Městská knihovna

28 Fitness
Body Centrum – Pivovarská 30, + 420 736 740 070,
www.bodycentrumroznov.cz
FITT SPORT – Meziříčská 1710, tel.: 602 704 424, 571 629 060, 
www.fittsport.cz
Hotel Relax – Lesní 1689, tel.: 571 648 100-1, www.hotelrelax.cz
Lift & Fit – Kulturní 1790, tel.: +420 731 087 894

Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy
Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy vede podél břehu Rožnovské Bečvy od Valaš-
ského Meziříčí po Horní Bečvu, její délka je 32,6 km. Cyklostezku mohou využívat nejen 
cyklisté, ale na určitých úsecích i in-line bruslaři a v zimě běžkaři. www.cyklostezkabecva.com

tel.: +420 774 200 169, www.cityclubroznov.cz
Hotel Relax (kuželna) – Lesní 1689,
tel.: +420 571 648 100–1, www.hotelrelax.cz

21 Hradisko – 
naučná stezka

Hradisko – historii města dnes připomí-
ná zřícenina hradu Rožnov, který byl 
postaven ve druhé polovině 14. století 
a při návštěvě Rožnova byste neměli tuto 
památku opomenout – je zde naučná 
stezka, která má 9 zastavení a  procházka 
po ní trvá asi 2 hodiny.

20

Nabízí vyjížďky na koni do terénu, výcvikové hodiny pro začá-
tečníky i pokročilé, jezdeckou školu, hlídání psů, výcvik psů. 
Nově se zde nachází také chovná stanice krátkosrstých kolií.
Sladské 1053, +420 774 261 182, www.paseky.unas.cz

Jezdecký areál Na Pasekách

Paintball – paintballové hřiště s  uměle vytvořenými překážkami 
a členitým terénem, kompletní vybavení pro boj.
Jarní 354, tel.: +420 603 843 000, www.rprpaintball.cz

Městská knihovna –
nabízí bohatý knižní fond,
po celý rok pořádá výstavy,
přednášky a akce pro děti.
Kontakt: Bezručova 519,
tel.: +420 571 654 747, 
777 750 455, www.knir.cz

13

ic
Lístek s poznámkou
31 posunout jak je bublina. objekt už není v mapě, tak ať pochopí, že musí ž za most doprava


