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Výlet Nový Jičín 
Rožnov pod Radhoštěm

Z Nového Jičína se vydáme do cíle našeho  
výletu, do Rožnova pod Radhoštěm.

Rožnov pod Radhoštěm leží v údolí Rožnovské 
Bečvy v srdci Beskyd a Vsetínských vrchů.
První zmínka o městě pochází z roku 1267.
Centrum Rožnova tvoří Masarykovo náměstí  
s radnicí. Ve středu náměstí stojí kašna a socha 
prvního československého prezidenta Tomáše 
Garigua Masaryka od akademického sochaře 
Antonín Chromka. Na náměstí dále najdeme 
také barokní sochy sv. Jana Nepomuckého  
a sv. Floriána. 

K památkám ve městě patří Lázeňský dům, kde 
dříve byly klimatické lázně.V současnosti se zde 
nachází stylová restaurace a kulturní zařízení, 
konají se zde plesy, koncerty a další kulturní 
akce. 

Další památkou je barokní kostel Všech svatých, 
postavený v letech 1748 – 1752. V interiéru stojí 
za pozornost obraz Všech svatých. 

Kolem zříceniny hradu Hradisko, který byl post-
aven v 2.pol.14.století, vede naučná stezka se  
3 okruhy, která nabízí nádherný výhled na město.

Hlavní turistickou atrakcí v Rožnově je Valašské 
muzeum v přírodě, které bylo vyhlášeno Národní 
kulturní památkou. 

Bylo založeno v roce 1925. V současnosti je 
muzeum nejrozsáhlejším skanzenem ve střední 
Evropě, je v něm umístěno kolem sto dvaceti 
památkových objektů. Najdeme zde tři samo-
statné areály - Dřevěné městečko, Mlýnská dolina 
a Valašská dědina. V Dřevěném městečku jsou 
především roubené domy měšťanského typu, 
dále pak dřevěná radnice, kopie fojtství z Velkých 
Karlovic, Vaškova hospoda a také dřevěný kostel 
sv.Anny z Větřkovic. Najdeme zde také Valašský 
Slavín což je hřbitov významných rodáků. Ve 
Valašské dědině se nachází unikátní venkovské 
lidové stavby včetně selských usedlostí s živým 
hospodářstvím se stádem valašských oveček  
a dalších hospodářských zvířat.V Mlýnské dolině 
pak můžete navštívit starý hamr, mlýn, pilu či 
valchu. Ve  Valašském muzeu v přírodě se 
každoročně pořádají desítky kulturních akcí.

Rožnov pod Radhoštěm je významným turi-
stickým a rekreačním centrem. Město i okolí 
nabízí mnohé příležitosti pro turistické vycház-
ky, cykloturistiku, v zimě pak možnosti lyžování,  
a ve čtvrti Bučiska se nachází skokanské můstky  
s umělou hmotou. 




