Hodnoty na dlani

Rožnov pod Radhoštěm
manuál na vyhľadávanie informácií
o Rožnove
zo všetkých oblastí
kultúrno-spoločenského života,
historických a prírodných
zaujímavostiach

_____________________________________________________________
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Rožnov pod Radhoštěm –
srdce Valašska

http://www.roznov.cz/
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Základní informace – město

Město Rožnov pod Radhoštěm
Kdysi dřevěné městečko, milé a rázovité,
voňavé dřevem letitých jedlí, ze kterých bylo
postaveno, se rozkládá po obou březích řeky
Bečvy. Ještě počátkem dvacátého století zde byly
v malebném údolí na úpatí památné hory Radhošť
světově proslulé klimatické lázně. V posledních
desetiletích se Rožnov pod Radhoštěm proměnil
v moderní turistické, kulturní, obchodní a průmyslové centrum. Město, obklopeno sluncem prozářenými

loukami,

modrými

horami,

stráněmi

vonícími jalovcem a borůvčím, si podnes uchovalo
přívětivou tvář. Kdo někdy do Rožnova zavítal, rád
se vrací.
V současné době je Rožnov proslaven
především Valašským muzeem v přírodě, které je
tvořeno souborem dřevěných lidových staveb
přenesených z valašského regionu do prostředí
městského

parku

(Dřevěné
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městečko)

a

na

přilehlou stráň (Valašská dědina a Mlýnská dolina).
Dvě posledně jmenované části tvoří živé muzeum.
Technické vodní stavby, mlýn, pila a hamr jsou
v provozu, na políčkách Valašské dědiny se pěstují
tradiční plodiny, obyvatelé chovají drůbež a
dobytek.

V prostorách

každoročně

konají

Valašského

vystoupení

muzea

se

národopisných

souborů v rámci celoročního folklorního festivalu
„Valašský rok“, sestávajícího z 60 programových
akcí.

Valašské muzeum je nejstarším a největším
svého druhu ve střední Evropě. Vzniklo v roce
1925 a ročně jej navštíví více než půl milionu
návštěvníků, využívajících služeb průvodců, kteří
podávají výklad ve čtyřech jazycích. Lidové umění
dalo základ bohaté kulturní tradici, ve které dnes
pokračují národopisné soubory, hudební tělesa,
pěvecké sbory a výtvarní umělci.
Svou polohou je Rožnov přímo předurčen
pro rekreaci a sport. Město a jeho okolí je
vybaveno řadou sportovišť pro zimní i letní sporty.
V jeho okolí se nacházejí stovky kilometrů
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značených turistických cest a cyklistických tras
v nadmořských výškách od 350 do 1150 m.
Milovníci rybářského sportu si mohou prověřit své
umění v pstruhových vodách, případně ve vodách
přehrad a rybníků, nacházejících se v nedalekém
okolí Rožnova.

Tipy na výlety v okolí Rožnova. K nejvíce
navštěvovaným

lokalitám

v

Beskydech patří

Pustevny a hora Radhošť. Od nultého kilometru
v Rožnově vedou do těchto míst značené turistické
trasy. Na Pustevnách stojí dřevěné secesní stavby,
které slouží jako restaurace a hotel. Postaveny byly
koncem 19. století. Na vrcholu Radhoště se nachází
kamenná

kaple

s

dřevěnou

zvonicí,

kterou

obyvatelé Valašska vybudovali v 19. století.
Zasvěcena je svatému Cyrilu a Metodějovi.
Turistické trasy vedou z Rožnova také na kopec
Soláň, který byl v minulosti centrem valašských
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malířů. Po další trase, která vede po hřebenu
veřovických vrchů, lze dojít k chatě na kopci velký
Javorník.
V současnosti každoročně do Rožnova pod
Radhoštěm zavítá více než půl milionu hostů,
přijíždějí turisté z domova, z celé Evropy i ze
zámoří.

Historie města
Počátky

Rožnov pod Radhoštěm byl založen v pol.
13. století, mezi lety 1246 – 1267, olomouckým
biskupem Brunem ze Schaumburku. Právě z roku
1267 existuje první zmínka o městě. Bruno ze
Schaumburku tehdy před odjezdem na křižáckou
výpravu uvedl město v seznamu svého majetku.
Založení města v uvedeném roce dokladuje
latisnaký sepsaná poslední vůle tohoto biskupa ze
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dne 28. listopadu 1267, v níž je následující oddíl:
„Na třetí však straně (ve přičině hranic panství
Hukvalského jím koupeného) Rožnov a Hrachovec
(Rosenowe et Grabowe), které jsou mino starý
okršlek církve naší, avšak osady od nás založené“.
Město bylo založeno při Brunových kolonizačních
snahách prý doslova "na zelené louce" a bylo
původně celé dřevěné. Domy na náměstí stály
v rovných řadách, podloubí spočívala na sloupech s
pavlačí.. V průběhu let se v Rožnově vystřídalo
několik šlechtických rodů. Roku 1548 získali
panství Žerotínové a udrželi si ho až do 19. století.
Za jejich vlády došlo v Rožnově k rozkvětu
hospodářství i řemesel. Významným se ve městě
stalo sklářské řemeslo a tkalcovství. Tkaním plátna
a mušelínu byl Rožnov známý v celé rakouské
monarchii. Už v roce 1687 je v Rožnově uváděna
papírna a od roku 1712 také pivovar. Věhlasu
dosáhlo valašské vyšívání.
Není ale vyloučena možnost, že již před
rokem 1267 na území dnešního Rožnova žili
osadníci a biskup osadu jen rozšířil nebo právně
uspořádal. Ale na mapě ze 13. století ještě Rožnov
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poznačen není; byl jen menší osadou. Bruno
považoval tento koutek Moravy za velmi důležitý,
poněvadž činil snadný přechod do Uher, jichž král
Béla v nepřátelství žil s Přemyslem Otakarem II.
Rožnov byl té doby z této strany poslední osadou u
hranic moravsko–uherských a tudíž strážcem
přechodu toho.
Nedaleko založené osady na jihozápadní
straně se zdvihal nad řekou Bečvou homolovitý
vrch

sopečného

původu

pojmenovaný

jako

Hradisko a na něm byl postaven stejnojmenný
hrad.
Jestli hrad na kopci Hradisku vystavěl
biskup Bruno či až jeho nástupce v majetku, není
známo, ale již roku 1310 tam stál a slul hrad nad
Rožnovem.

Středověk

A

právě

zřícenina

gotického

hradu

připomíná středověkou historii města. Původně
strážní hrádek stál na kopci Hradisko nad městem
od 13. století. Postupně se rozrůstal a spolu s hrady
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Helfštýnem a Hukvaldami sloužil k ochraně
Moravy před uherskými nájezdníky. V průběhu let
se zde vystřídal šlechtický rod pánů z Kravař,
Cimburkové nebo sedmihradský vévoda Petr.
Hradního sídla nad městem se zmocnil i loupeživý
rytíř Jan z Messenberka. Své zkázy se hrad dočkal
v 15. století - na rozkaz Císaře Ferdinanda I. byl
částečně rozbořen roku 1539, kdy se v něm usadili
zbojníci.
Při archeologickém výzkumu se v minulých
letech podařilo v prostorách hradní zříceniny
objevit unikátní gotické kachle.
Na počátku XIX. století měl Rožnov ještě
vesměs dřevěné domy, jen na náměstí stály čtyři
nízké zděné. První větší jednoposchoďový dům byl
vystavěn teprve roku 1839. Jen zvolna se dřevěné
městečko měnilo na kamenné. Obyvatelé se
převážně živili málo výnosným zemědělstvím a
pastevectvím. Podle pastevců - valachů byli
osadníci nazýváni Valaši a celá oblast Valašsko.
Radhošť a Pustevny jsou podnes spojovány se
salaši, kolibami a početnými stády oveček. Ještě
v pol. minulého století se jich na hřebenech Beskyd
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páslo až 15 tisíc. Pečoval o ně bača, z jejich mléka
vyráběl ovčí sýr brynzu a syrovátku zvanou žinčici.

Lázeňství

V

roce

1796

si

zdejších

příznivých

klimatických poměrů povšiml brněnský lékař dr.
Kročák a poslal sem první čtyři neduživce s prsní
chorobou. Překvapivě dobrý výsledek a narůstající
počet hostů dal podnět ke vzniku klimatických
lázní. Ty založil roku 1820 tehdejší ředitel zdejšího
panství Josef Drobník. Zpočátku se léčilo žinčicí a
terénními vycházkami, později také koupelemi a
elektroléčbou.

Největšího

rozkvětu

dosáhly

klimatické lázně na počátku 20. století, kdy během
letní sezóny přijíždělo do Rožnova až 3000 hostů
téměř z celého světa. Po lázeňské kolonádě v
rožnovském parku se procházeli také světoznámý
lékař, zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, a
zakladatel genetiky Georg Mendel. Lázně sloužily
k léčbě nemocí dýchacího ústrojí, plic a také srdce.
Tečku za lázeňskou historií učinila druhá
světová válka. Zdravé klima, krása okolní krajiny a
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přívětivé město však zůstaly, lázeňskou historii tak
v současnosti připomíná snad už jen lázeňský dům
v městském parku.

Po roce 1945

Největší rozmach zaznamenalo město po
druhé světové válce, kdy v něm byl postaven
průmyslový podnik Tesla. Počet obyvatel Rožnova
vzrostl do současnosti na čtyřnásobek a blíží se ke
dvaceti tisícům.
Pro Rožnov pod Radhoštěm je charakteristická původní zástavba na levém břehu řeky
Bečvy, a také typická architektura minulých
desetiletí s panelovými domy a rozsáhlou průmyslovou sférou v severozápadní části. Půlkruhem
kolem historického jádra města se rozkládá
městský park. Již v minulosti v něm byly pro
lázeňské hosty upraveny stezky se sedátky. I v současnosti má mnoho půvabů - jezírko či lipovou alej,
vysazenou počátkem tohoto století. V centru
městského parku stojí někdejší léčebný dům, dnes
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vkusně restaurovaná budova, sídlo I. valašského
hostinského pivovaru.
K památným objektům ve městě patří
katolický chrám,zasvěcený Všem Svatým, postavený v letech 1748-52. Za povšimnutí stojí budova
současného

sídla

Chráněné

krajinné

oblasti

Beskydy, historická stavba, vybudovaná před 200
roky, původně první rožnovská škola, pak fara a
později pekárna. I dnes mění Rožnov pod Radhoštěm svou tvář. Jsou rekonstruovány měšťanské
domy na náměstí. Vzniká nové obchodní centrum
Na zahradách. Vyrůstá nově stylizovaná vilová
městská čtvrť Stráň.

Průmysl

Z průmyslu bylo na Rožnovsku rozšířeno
zejména tkalcovství. Už v roce 1687 je v Rožnově
uváděna papírna a od roku 1712 také pivovar.
Věhlasu dosáhlo valašské vyšívání. K tradičním
výrobkům patřily štípané šindele, dýmky z jalovce
a další výrobky ze dřeva. V okolních vesnicích
stávaly skelné hutě.

Průmysl
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v současnosti

reprezentuje více než stovka firem, nacházejících
se v průmyslovém areálu bývalého podniku Tesla.
Tradici pletařství dnes udržuje podnik LOANA,
zachovalo se papírenství. I při existenci prosperujícího průmyslu a úspěšně se rozvíjejícím drobném podnikání si město udržuje svůj tradiční ráz.
Rožnov pod Radhoštěm je významným kulturním a
zejména turistickým centrem.
Díky své poloze, chráněné okolními kopci
od severu, se město stále vyznačuje příznivým
klimatem. Tlumené karpatské větry, které do
rožnovské kotliny proudí, rozptylují mlhy a udržují
v Rožnově po větší část roku slunečné počasí.

Podrobná historie města Rožnov p.R.:
http://www.roznov.cz/podrobna-historie-mesta-roznovpod-radhostem
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Základní informace - doprava
Doprava - autobusy
• odjezdy autobusů z Rožnova p.R. - telefon
na informace 571 757 501
http://www.csadvs.cz/JR/ro.pdf
•

odjezdy autobusů z nádraží okolních měst
http://www.csadvs.cz/busdoprav/buslink.ht
m

•

autobusová doprava ve Zlínském kraji http://www.csadvs.cz/

•

Valašský cyklobus http://www.valasskycyklobus.cz/

Doprava - železnice - České dráhy
•

Rožnov pod Radhoštěm telefon na
informace 972 774 638

•

České dráhy - http://www.cd.cz/

Jízdní řády
•

odjezdy autobusů a vlaků z celé ČR

http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/
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Parkoviště
Neplacená parkoviště:
Parkoviště na ulici 1. Máje (u DK centrum)
Parkoviště u tržiště a Společenského domu
Parkoviště u DK centrum
Parkoviště u Camping sport
Parkoviště na ulici Svazarmovská (nad krytým
bazénem)
Parkoviště na Náměstí Míru + Partyzánská ulice
Parkoviště na Letenské ulici (u polikliniky)
Placená parkoviště:
Parkoviště na Palackého ulici (u VMP)
Parkoviště na Náměstí TGM
Parkoviště na Bayerově ulici
Parkoviště na Sokolské ulici
Parkoviště - U pošty
Parkoviště na Pivovarské ulici
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Informační centrum
Masarykovo náměstí 128,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 652 444
email 1: ic (zavinac) roznov.cz
email 2: ic.roznov (zavinac) roznovan.cz
skype: ic-roznov
Otevírací doba
Květen – Září

PO – PÁ

8.30 – 17:00

SO

9:00 – 15:00

NE

9:00 – 12:00

Říjen – Duben
PO – PÁ

8.30 – 16:00

SO

9:00 – 12:00

NE

ZAVŘENO
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Ubytování
Název

Adresa

Telefon

Kapacita

Hotel AGH

Čechova 142, R.p.R.

571 625 666 66

Hotel
Eroplán

Horní Paseky 451, R.p.R.

571 648 222 84

Hotel
Forman

Rekreační 684, R.p.R.

571 629 109 48

Hotel Horal Radhošťská 1691, R.p.R.

571 648 343 53

Hotel
Koruna

571 654 400 40

Palackého 455, R.p.R.

Hotel Relax Lesní 1689, R.p.R.

571 648 101 170

Hotel Stadion Horní Paseky, R.p.R.

571 648 011 46

Hotel Kotár Prostřední Bečva 203

571 643 603 56

Penzion
Bečva

Meziříčská 1652, R.p.R.

571 654 458 160

Penzion
Beskyd

Hradišťko 1318, R.p.R.

732 358 991 10

Penzion El
Greco

Hradišťko 285, R.p.R.

571 657 572 24

Penzion
Fusková

Horní Paseky 124, R.p.R.

571 648 330

Penzion
Garni

Dolní Paseky 677, R.p.R.

602 775 666 10

Penzion
Hradisko

Hradisko 431, R.p.R.

724 448 512 18
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Penzion
Janoštík

Ostravská 375, R.p.R.

571 625 229 38

Penzion
Vinium

Horní Paseky 55, R.p.R.

603 846 591 84

Pension

Nábřeží Dukelských hrdinů 1184,
R.p.R.

602 775 666 14

Penzion Hana,
Vigantice 186
Nevolovi

571 655 062
724 219 259

Penzion Na
Dolině

Trojanovice 94

605 111 715 11

Ubytování
Rožnov

Ostravská 382, R.p.R.

571 648 400

Bungalovy
Eroplán

Horní Paseky 310, R.p.R.

571 648 014 54

Camp Sport Horní Paseky , R.p.R.

571 648 011 78

Camping
Rožnov

Horní Paseky 940, R.p.R.

571 648 001 283

Domov ml.
při SPEŠ
(jen
prázdniny)

Zemědělská 1077, R.p.R.

571 651 104 190

Domov ml.
při SZeŠ
(jen
prázdniny)

Zemědělská 500, R.p.R.

571 651 248 110

Školící
Nám. Míru 1268, R.p.R.
středisko
České Pošty

Sokolovna

Sokolská, R.p.R.

571 752 150 55
602 883 828
571 657 617
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Rožnov
Koliba pod
Horů

Dolní Bečva

607 709 601 25

Chata
Jedlovina

Vidče 167

605 855 245 7

Jova privát,
Josef Vala

Uhliska 986, R.p.R.

571 654 381
728 669 537

Mročkovi apartmán

Vigantice 240

571 655 868
605 745 737

Cvečka Jiří Horní Paseky 987, R.p.R.
chata, RD

571 648 076
605 745 737

Ludmila
Ondrušková, Horní Paseky 297, R.p.R.
RD

571 648 066
606 926 766

Františka
Pernicová, 1. Pod Kozincem 1466, R.p.R.
patro RD

571 657 847
604 504 962

Čechová
Dalimila,
přízemí RD

Dubková 887, R.p.R.

571 651 662
739 589 087

Krkošková,
chata

Horní Paseky 1606, R.p.R.

571 648 084
737 429 532

Ivanka
Šmejkalová, Ve včelíně 230 (Kramolišov), R.p.R. 608 127 402 3
pokoje v RD
Bedřich
Hutyra, byt v Dolní Paseky 1489, R.p.R.
RD
Jitka
Minářová,

Dolní Paseky, R.p.R.

571 651 766

571 745 569

19

chata
Alena
Divínová, byt Horská 1734, R.p.R.
3+1

571 756 271

Halamíčkovi Dolní Paseky 286, R.p.R.

571 651 742

Jan Ševčík,
chalupa

Vigantice 76

737 973 573

Marie
Matyášová

Horní Paseky 371, R.p.R.

571 648 310
775 305 116

Naďa
Konečná

Horní Bečva 137

608 625 659

Apartmány
Nábřeží Dukelských hrdinů 601,
U Červeného
R.p.R.
stromu

777 663 311 8

Chata Dana
Dolní Bečva 579
Štamposká

606 109 209 6

Ubytování
Jaroslava
Juřiková

Prostřední Bečva 406

606 808 448

Ubytování
Turčovi

Hutisko-Solanec 581

571 644 025 7

Ubytování

Hutisko-Solanec - Zákopčí

603 522 968 4 - 5

Ubytování
Libuše
Pšenicová

Ostravská 662, R.p.R.

608 604 607 4

Ubytování Hospoda u
Juráša

Hradišťko, R.p.R.

608 849 410 5

571 647 260

721 711 552

606 584 120
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Apartmány u
Hážovice 2802, R.p.R.
Mourků

777 752 440 8

Ubytování
Milada
Lokšová

Horní Bečva 0459

739 370 460 6-8

Ubytování
Milada
Lokšová

Meziříčská 938, R.p.R.

739 370 460
4
571 654 287

Rodinný
penzion
Bártek

Sladské 399, R.p.R.

608 748 151 11

571 654 287

Pokud jste zde nenašli aktuální údaje, kontaktujte nás na tel. 571 661
237 nebo nám napište na mail pavlicova.os (zavinac) roznov.cz

Restaurace, občerstvení
Aktuální nabídka menu v rožnovských restauracích (www.menickaonline.cz).
Název

Adresa

Telefon

Asijské bistro

Nerudova 141

571 620 627

25

Bistro-Barošová

Masarykovo nám. 171

571 654 382

25

Braserie Avion

Bezručova 208

571 625 273

55

Bufet El Costado

Zimní stadion Bučiska

774 417 412

Bufet u Popeláře

Fotbalový stadion Horní
Paseky

774 417 412

Cukrárna Rožnov p.R.

Masarykovo nám. 184

731 418 143

Café Sport bar

Palackého 457

774 202 315

Čajovna U slunce

Nádražní 187

608 717 488

50

El Greco

Hradišťko 285

571 657 572

160

21

Kapacita

40

Frydecký-Čína

Písečná 1794

571 653 371

30

Grillbar

Masarykovo nám. 186

571 654 766

50

Garmet

Bezručova 211

571 625 143

80

Hospoda Na posledním groši VMP - Dřevěné městečko

605 210 791

Hospoda u Juráša

608 849 410

Hradišťko 2218

606 584 120
Hospůdka na Hradisku

Hradisko 431

571 610 944
736 763 652

50

Hospůdka U Jasana

Bučiska 490

731 054 447

50

Koliba Kordulka

Rekreační 684

571 629 109

120

Koliba Pod horú

Dolní Bečva 35

571 647 167

80

Krčma na předměstí

Chodská 1025

571 625 353

50

Mad Max Bar

Nádražní 19

608 717 488

20

Ogarův Dvůr

Palackého 457

775 570 614

100

Pivní bar Rožnovanka

Masarykovo nám. 38

Pivnice Rosava

1. máje 1425

571 653 640

Pizza Al Capone

1. máje 1426

774 627 492

Pizzerie Rosava

1. máje 1425

571 653 640

50

Poesie

Nerudova 170

732 853 107

30

Posezení U Libuše

Masarykovo nám. 16

571 647 162

25

Restaurace Gibon Park

Areál Koupaliště

777 754 633

70

Restaurace Harcovna

Tylovice 1884

571 625 416

120

Restaurace Janoštík

Ostravská 375

571 625 229

Restaurace Kuželna

Ostravská 382

571 648 400

50

Restaurace Lazy

Kulturní 1790

571 653 210

100

22

60
80

80

Restaurace Písečná

Dolní Paseky 1032

571 651 218

100

Restaurace U Janíků

Nádražní 501

571 654 164

90

Restaurace Záhumení

Boženy Němcové 1720

603 539 223

70

Rožnovský pivovar

Pivovarská 6

605 878 316

Rožnovský Rynek

Palackého 487

571 656 089

90

Sportbar - Společenský dům

Palackého 487

571 656 089

40

Vaškova hospoda

VMP - Dřevěné městečko

571 625 658

85

Včelín - letní zahrádka

Palackého 487

571 656 089

130

Vinárna – La Taverna degli
Angeli

Palackého 195

724 448 292

Zbojnická hospůdka

Chodská 772

774 687 276
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Kultura
Název instituce

Telefon

Valašské muzeum 571 757
v přírodě
111

E-mail

Kalendář
akcí

muzeum (zavinac)
vmp.cz

aktuální
program

Kino Panorama

571 654
727

kino.roznov (zavinac)
tka.cz

aktuální
program

T klub - kulturní
agentura

571 651
794

tka (zavinac) tka.cz

aktuální
program

Městská knihovna

571 654
747

knihovna (zavinac)
knir.cz

aktuální
program

Základní umělecká 571 751
škola
455

zus (zavinac)
zusroznov.cz

aktuální
program

Středisko volného 571 654

svc (zavinac)

aktuální

23

času

657

svcroznov.cz

Folklórní soubor
Radhošť

571 652
914

radhost (zavinac)
radhost.cz

Folklórní soubor
Soláň

571 644
228

solan (zavinac) solan.cz

Cimbálová muzika 571 626
Kotár
430

zetek (zavinac) atlas.cz

Cimbálová muzika 777 005
Jánoš
247

janos (zavinac)
cimbalova-muzika.eu

Soubor písní a
tanců Javořina

javorina.roznov (zavinac)
seznam.cz

602 763
575

program

Tipy na výlet
Procházka městem
Pěší výlety v okolí Rožnova p.R.
Turistické trasy
Cyklotrasy
Mototuristické trasy
Naučné stezky
Tipy na výlet - mapa okolí
Volný čas v Rožnově p.R.
Atraktivity našeho města a okolí Rožnovska
Cyklostezka Bečva
Projížďka městem vláčkem Rožnováčkem
24

Pěší výlety v okolí Rožnova
Město je výchozím bodem mnohých turistických
vycházek. Výchozím místem turisticky značených
cest - "Rožnovský nultý kilometr"
(u Videčského mostu) pr+9ocházejí značené
turistické trasy:

- modrá turistická značka č. trasy KČT 2265
(Bystřička, Videčské Paseky - Rožnov Kamenárka)

- zelená turistická značka č. trasy KČT 4839
(Rožnov – Zadní Javorník, Malý Javorník)
- zelená turistická značka č. trasy KČT 4833
(Rožnov – Dolní Bečva, Kamenné, Radhošťský
hřeben, Ráztoka)
- červená turistická značka č. trasy KČT 0621
(Benešky, Soláň, Tanečnice, Ptáčnice, Val.
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Bystřice, Rysová, Hážovské díly - Rožnov - chata
Mír, Černá hora, Radhošť kaple)

V okolí města se nachází desítky značených
turistických cest v nadmořské výšce od 350 do
1150 m n.m. a řada cykloturistických a
lyžařských tras. Z města lze uskutečnit i mnoho
velmi zajímavých mototuristických poznávacích
výletů.
Od "rožnovských" kempů jsou vyznačeny dva
místní turistické okruhy v délce 4,5 a 6 km.
Mnohé z turistických tras uvedených v průvodci
po Rožnově a okolí v roce 1940 (na Hradisko,
Kamenárku, Kozinec) zůstávají neudržovány a
v novodobých mapách nejsou anizachyceny.
V nejlepším
stavu
se
dochoval
systém
lázeňských stezek na Petřekově (Wilsonově)
stráni (severní svah nad horním splavema řekou
Bečvou).
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- červený místní okruh od kempů k hornímu
mostu přes řeku Bečvu, kolem Valašského
muzea, kolem vrchu Kluzova,k řece a zpět
k hornímu mostu
- modrý místní okruh ze stejného místa na
Černou horu a zpět
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Turistické trasy

•

Rožnov p. R. - Radhošť -

12 km,
nenáročná

Pustevny
Z Rožnova vyjdeme po červené turistické značce,
stoupáme až na vrchol Radhoště, odkud se vydáme kolem
sochy pohanského boha Radegasta po modré, která nás
povede po hřebeni na Pustevny. Zpět můžete stejnou
cestou nebo autobusem z Pusteven do Rožnova p.R., či
lanovkou do Trojanovic a autobusem přes Frenštát p.R. do
Rožnova p.R.
Rožnov p.R. - město světoznáme svým Valašským muzeem
v přírodě, jehož zakladateli bratři Jaroňkové; dřevěná
evangelická modlitebna; Hradisko - zřícenina gotického
hradu ze 13. století.
Radhošť - legendární hora a poutní místo s dřevěnou kaplí
a sousoším sv. Cyrila a Metoděje.
Pustevny - rekreační a turistické středisko s historickými
dřevěnými stavbami od architektura Dušana Jurkoviče.

•

Rožnov p. R. - Bystřička Vsetín

Z Rožnova se vydáme a celou cestu půjdeme po modré
turistické značce, kolem usedlostí na Kutiskách a
Videčských Pasek, míjíme dřevěný kostelík ve Velké Lhotě,
přejdeme hráz vodní nádrže Bystřička a začneme stoupat
směr Klenov nad Dušnou, odkud trasa sbíhá přes Putýrku
do Vsetína.
Velká Lhota - roubený evangelický toleranční kostel z roku
1783, kde působil i farář Jan Karafiát, autor Broučků.
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28 km,
nenáročná

Bystřička - vodní nádrž stavěná v letech 1907 - 1912 s
36,5m vysokou a 170m dlouhou hrází.
Klenov - zalesněný kopec s pískovcovými skalami.
Dušná - horské sedlo a křižovatka pěších i
cykloturistických tras.
Vsetín - město s renesančním zámkem, ve kterém nyní
sídlí Okresní vlastivědné muzeum Vsetín.
Maštaliska - bývalý panský dům s konírnou z počátku 18.
století.

•

Pustevny - Čertův Mlýn Marťiňák - Horní Bečva

14 km
nenáročná

Celá trasa vede po červené turistické značce. Z Horní
Bečvy přejezd do Rožnova p.R. autobusem
Čertův mlýn - výrazný pískovcový masiv
Martiňák - horské sedlo s turistickou chatou
Horní Bečva - rozlehlá obec, v jejímž katastru se nachází
přírodní památka Kudlačena, rašellinná podhorská louka s
výskytem chráněných druhů.

•

Soláň - Tanečnice - Rožnov p.
R.

15 km
středně
náročná

Na Soláň vyjedeme autobusem z Rožnova p.R., směr
Hutisko-Solanec, pak se vydáme po červené, z Tanečnice
pak po zelené do Rožnova p.R.
Soláň - kulturně historická lokalita, křižovatka turistických
cest i cyklostezek. Západně pod ním sedlo Čarták, kde
byla v minulosti vybudována stanice portášů, později
známá hospoda, v níž se scházeli významní valašští
umělci.

•

Valašská Bystřice - Ptáčnice -
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7 km

středně
náročná

Vsacký Cáb
Do Valašské Bystřice z Rožnova p.R. dojedeme autem či
autobusem, pak se vydáme po červené turistické značce z
Ptáčnice směr Vsacký Cáb dál po žluté. Stejnou cestou se
můžeme vrátit nebo dál pokračovat ze Vsackého Cábu na
Dušnou (+5 km), odtud můžeme sjet autobusem zpět do
Valašské Bystřice, Rožnova p.R. nebo Vsetína.
Valašská Bystřice - bývalá portášská stanice, připomínaná
již v roce 1651. V obci pozdně barokní kostel z let 1772 1778, před ním dvě kamenné hrobky portášů z roku
Křenků, bystřických fojtů.
Ptáčnice - vrchol
Vsacký Cáb - vrchol, na jehož jižních svazích se nachází
přírodní rezervace Kutaný, jeden z posledních zbytků
jedlobučin. Pod vrcholem stojí turistická chata z roku
1928.

Valašský cyklobus - www.valasskycyklobus.cz

Cyklotrasy
•
•

Rožnov p. R. - Skalíkova LoukaPustevny- Marťiňák-Třeštík-SoláňTanečnice-Rožnov p. R.
61 km středně obtížná pro MTB

Z Rožnova se vydáme po cyklotrase značené
v terénu (č. 46), na Třeštíku přejedeme na
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červenou s místním cykloturistickým značením
(č. 472), z Třeštíku se pak držíme až do Rožnova
modré cyklostezsky (č. 6013)
Skalíkova louka - turistická chata
Martiňák - horské sedlo s turistickou chatou,
křižovatkami turistických cest s přírodní
rezervací Klíny s porosty smrků, javorů a jasanů.
Třeštík - sedlo s tradiční horskou lokalitou,
rozhledna u hotelu Sůkenická

•
•

Rožnov p. R. - Zubří - Zašová - Horečky Frenštát p. R. - Trojanovice - Pustevny Skalíkova Louka - Rožnov p. R.
65 km středně obtížné , vhodné pro
silniční a treková kola

Z Rožnova p. R. se vydáme po místní značené
cyklostezce - po modré (č. 6016), která
"kopíruje" hlavní silnici do Valašského Meziříčí.
Projedeme obcí Zašová a dál pokračujeme
v terénu po více i méně zpevněných lesních
cestách. Modrá značka nás bude provázet celou
cestu až na Pustevny, kde přejedeme na
cykloturistickou značenou trasu (č. 46), která
nás dovede až do Rožnova p.R.
Zubří - v centru obce výskyt šafránu Heuffelova a
700 let starého tisu červeného, nejstaršího tisu
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na Valašsku.
Zašová - Pramen Na Stračce - poutní místo s
kamenným sloupem a obrazem Panny Marie.
Horečky - hotel stará Vlčina z roku 1895;
skokanský areál
Frenštát p.R. - městu dominuje novorenesanční
radnice z roku 1891 a filiální kostel sv. Jana
Křtitele z roku 1640. V interiéru radnice jsou
umístěny sochy frenštátského rodáka Albína
Poláška, autora sousoší sv. Cyrila a Metoděje a
pohanského boha Radegasta na vrcholu
Radhoště.
Skalíkova Louka - turistická chata

•
•

Rožnov p. R. - Hutisko-Solanec - Čarták
15 km středně obtížná, vhodné pro
silniční a treková kola

Cesta vede z Rožnova p.R. po silnicích I. a II.
třídy, pak prudké stoupání na hřeben Soláně.
Hutisko-Solanec - obec s barokním kostelem sv.
Josefa z roku 1748 a dřevěným fojtstvím z roku
1785, které bylo upraveno do stylové koliby.
V jako jediné obci České republiky je zde
umístěna pamětní deska Charlotty G.
Masarykové.
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•
•

Cyklotrasa Rožnov p. R. - Martiňák Ostravice
36 km, obtížná trasa, vhodná pro treková
kola a MTB

Z Rožnova p.R. vyjedeme směrem na chatu Mír
po značené cyklotrase, dál pokračujeme přes
Pustevny na horskou chatu Martiňák, Podolánky
a Ostravici.
Ostravice - pohorská obec, jeden z výchozích
bodů na Lysou horu.

V posledních létech dochází k obrovskému
rozvoji cykloturistiky a to byl i jeden z důvodů
proč KČT zpracoval a projednal s Ministerstvem
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dopravy metodický návod pro jednotně značený
systém cykloturistických tras na území ČR.
TJ Rožnov se sdružením REGION BESKYDY VALAŠSKO zpracovala doporučené
cykloturistické trasy v celém vsetínském okrese,
projednala je s Lesy ČR a CHKO BESKYDY a na
základě odsouhlasení byla zpracována
cykloturistická mapa. Doporučující cykloturistické
trasy byly voleny tak, aby neohrožovaly pěší
turisty a byly vyznačeny pásovým značením.
Procházejí rovněž Výchozím místem turisticky
značených cest - " Rožnovský nultý kilometr" –
(u Videčského mostu):
- modrá cyklotrasa KČT č.6013 ( Rožnov Hážovské díly, Tanečnice, Soláň, Benešky,
Třeštík). Délka trasy: 30 km.
- modrá cyklotrasa KČT č. 6016 ( Rožnov Zubří, Zašová, Jehličná, Pod Huštýnem, Frenštát,
Ráztoka, Pustevny). Náročná, délka 45km.

- červená cyklotrasa KČT č. 6012 ( Třeštík,
Hlavatá, Martiňák, Pustevny, Skalíková louka Rožnov - Vidče, Na spině, Velká Lhota, Val.
Meziříčí)
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- zelená cyklotrasa KČT č. 6014 ( Rožnov Hážovice, Vigantice, Hutisko-Solanec, Čarták
- dálková č. 46 – Vsetín, Dušná, Valašská
Bystřice, Rožnov p.R., Černá Hora, Skalíková
Louka, Pustevny, Český Těšín

Ostatní cyklotrasy zde na stránkách
www.ceskehory.cz
S rozvojem cyklistiky nejen jako dopravního
prostředku, ale i určité formy turistiky, je
žádoucí řešit na území města cyklistickou
dopravu v návaznosti na cykloturistické trasy v
regionu a připravovanou cyklostezku MORAVA (
podél toku řeky Bečvy a Moravy).

Beskydské MTB trasy
http://www.drticbike.cz/beskydy/trasy.htm
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Mototuristické trasy

Mototuristické trasy
•

Rožnov p. R. - Pustevny Radhošť - Rožnov p. R.

45 km

Z Rožnova vyjedeme směr Slovensko. Projedeme obcemi
Dolní a Prostřední Bečva a za motorestem Zavadilka
odbočíme vlevo, pak následuje desetikilometrové
stoupání až na Pustevny, kde zaparkujeme na centrálním
parkovišti. Uděláme si malou vycházku po Pustevnách,
pak hřebenovou túru na vrchol Radhoště.

•

Rožnov p. R. - Bumbálka Velké Karlovice - Soláň 60 km
Hutisko-Solanec-Rožnov p. R.

Z Rožnova vyjedeme směr Slovensko, na Bumbálce
zaparkujeme a můžeme se projít k horskému hotelu
Sůkenická, u kterého stojí rozhledna, která nabízí za
příznivého počasí nádherný výhled na Beskydy. Dále
pokračujeme do nejrozsáhlejší vesnice v ČR do Velkých
Karlovic, které jsou známé svou četností roubených
staveb. Navštívit zde můžeme i Karlovské muzeum a
dřevěný karlovský kostelík z roku 1752. Pak pokračujeme
směr Soláň, kde ještě před vrcholem můžeme nahlédnout
do Galerie pod Soláněm. Na vrcholu se můžeme
občerstvit v hostinci Čarták, kde se scházívali valašští
umělci. Pak už sjedeme do obce Hutiska-Solance a
ocitneme se zpět v Rožnově.
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•

Rožnov p. R. - Bílá - Ostravice
- Frýdlant n. O. - Frenštát p. 70 km
R. - Rožnov p. R.

Z Rožnova projedeme třemi obceni Dolní, Prostřední a
Horní Bečvu, přes údolí řeky Bečvy, až na rozcestí
Hlavatá, kde odbočíme na Bílou s rázovitými
chaloupkami. Pokračujeme přes Staré Hamry až k hrázi
přehrady Šance, která zásobuje pitnou vodou ostravsko.
V Ostravici si můžete vyšlápnout na nejvyšší horu Beskyd
- Lysou horu (1323 m n. m.). Dále pokračujeme do
Frýdlantu nad Ostravicí, jehož letiště nabízí vyhlídkové
lety. Následuje Čeladná a Kunčice p.O. s dřevěným
kostelíkem dovezeným roku 1931 z Ukrajiny. Ve
Frenštátě pod Radhoštěm se můžeme v parném létě
zchladit v místním aquaparku nebo navštívit skokanské
můstky s plastovým povrchem. Pak už jen stačí přejet
kopec Pindulu, který dělí Moravskoslezský kraj od
Zlínského a jsme doma.

•

Rožnov p. R. - Frenštát p. R. - Hukvaldy Kopřivnice - Štramberk - Nový Jičín - Valašské (70 km)
Meziříčí - Rožnov p. R.

•

Rožnov p. R. - Valašská Bystřice - Velká Lhota
- Bystřička - Dušná - Vsetín - Valašské Meziříčí (? km)
- Rožnov p. R.

•

Rožnov p. R. - Horní Bečva - Bumbálka - Velké
(60 km)
Karlovice - Karolinka - Soláň - Rožnov p. R.

•

Rožnov p. R. - Teplice n. B. - Bystřice p. H. Hostýn - Kroměříž - Valašské Meziříčí - Rožnov (? km)
p. R.

•

Rožnov p.R. - Vsetín - Vizovice - Luhačovice -
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(140 km)

Zlín - Rožnov p.R.

Naučné stezky
Naučné stezky v Chráněné krajinné oblasti
Beskydy jejichž zřizovatelem je Správa
CHKO Beskydy

NS Hradisko
- Naučná stezka Hradisko je v provozu od roku 2001, výchozím
bodem je Rožnov p.R., délka trasy je 3 km. Na devíti zastaveních se
můžete seznámit s přírodními zajímavostmi i historií kopce Hradisko

NS Radegast
- Naučná stezka Radegast je v provozu od roku 2001, výchozím
bodem jsou Pustevny, délka trasy je 9 km. Na naučné stezce
Radegast je celkem 10 zastavení
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NS Čertův mlýn
- výchozím bodem této Naučné stezky jsou Pustevny - chata
Martiňák, délka trasy je 8,5 km

NS Javornický hřeben
- Naučná stezka je v provozu od roku 2003, výchozím bodem této
Naučné stezky je Bumbálka, Lidečko, odb. na Pulčín, délka trasy je 49
km (pozn.: klasická hřebenovka s možností nástupu z obcí na
moravské i slovenské straně hranice. Po turistických značených
cestách.). Na NS Javornický hřeben je 18 zastavení. Tato stezka
postupně nahrazuje původní Naučnou stezku Javorníky-Družba.
Projekt je rozpracován a bude ukončen asi v r. 2005 (možná změna v
počtu zastavení). Mimo nástupní místa prakticky nebudou panely zastavení budou mít vlastní označení; budou k dispozici letáčky ad.
tiskoviny
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Volný čas v Rožnově p.R.
Název

Ulice

Telefon

T-klub

Zemědělská 592

571 651 233

Městská knihovna

Bezručova 519

571 654 747

Kino Panorama

Bezručova 838

571 654 727

Valašské muzeum v přírodě

Palackého 147

571 757 111

Koupaliště

Horní Paseky

571 648 116

Krytý bazén + tobogán

Moravská 1787

571 657 594

Billiard club Rosava

1. máje 1425

571 625 606

Fotbalové hřiště

Horní Paseky 2268

603 542 901

Zimní stadion

Bučiska 2305

571 655 710

Tělocvična (judo, házená,
basketbal, sportovní gymnastika Sokolská 497
..)

721 570 592
571 654 746

Horolezecká stěna

ZŠ 5.května 1700

604 802 400

Jezdectví

Hradisko 431

733 100 192

Gibon park

Horní Paseky

777 754 633

Kuželky

Horní Paseky 382

571 648 400

Tenisové kurty

Horní Paseky 2268

571 648 011

Paintball

Horní Paseky

603 843 000

Fittness

Kulturní 1790

571 653 210

Fitt sport

Meziříčská 1710

571 629 060
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Bowling

Dukelských hrdinů 2269

571 655 664

Trampolíny a x-bungee

Vedle areálu Kempu
SPORT

571 648 014

Golf

Směr Dolní Bečva

571 625 772

Minigolf

areály Stadion Horní
Paseky,
Hotel Relax, Gibon park

571 648 011

Valašský cyklobus

dispečink

571 757 503

Rožnovské pivní lázně

Pivovarská 6

774 430 000

Pod Strání 2834

571 657 571

Cyklostezka Bečva
Synot Tip Hall

Lidová architektura
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Atraktivity našeho města o okolí
Rožnovska

PŘÍRODNÍ PAMÁTKY
•
•
•
•
•

CHKO Beskydy
Pustevny - Radhošť
Lysá hora - nejvyšší vrchol Beskyd
Javorníky
Propast Macocha - největší propast v ČR
a střední Evropě

HISTORICKÉ PAMÁTKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zřícenina hradu Rožnova - Hradisko Rožnov p.R
Lidová architektura - Pustevny
Kaple a sousoší sv. Cyrila a Metoděje Radhošť
Socha pohanského boha Radegasta Radhošť
Barokní kostel Všech svatých - Rožnov
p.R.
Kostel sv. Anny - Rožnov p.R.
Evangelický kostel - Rožnov p.R.
Barokní sochy - náměstí Rožnov p.R.
Lázeňský dům - Rožnov p.R.

MUZEA, VÝSTAVY, GALERIE
•
•
•

Valašské muzeum v přírodě - Rožnov p.
R.
Ruční výroba ozdobných svíček Unipar Rožnov p.R.
Galerie na Radnici - náměstí Rožnov p.R.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Galerie na Letenské - Rožnov p.R.
Galerie na Chodbách - ZUŠ - Rožnov p.R.
Galerie Městská knihovna - Rožnov p.R.
Výstavní sál Sušák - Rožnov p.R.,
muzeum
Prodejní galerie - Nábytek Kramolišovi Rožnov p.R.
Prodejní galerie Amadeus - Rožnov p.R.
Starožitnosti Taranis - Rožnov p.R.
Výtvarný ateliér Dagi - Rožnov p.R.

KINO, KLUB, DIVADLO, KNIHOVNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kino Panorama - Rožnov p.R.
TKA - kulturní agentura - Rožnov p.R.
City Klub - Rožnov p.R.
Klub Vrah - Rožnov p.R.
Klub Freesko - Rožnov p.R.
Divadlo DI GOKNU - Rožnov p.R.
Divadelní soubor gymnázia - Rožnov p.R.
Ochotnické divadlo Chaos - Valašská
Bystřice
Městská Knihovna - veřejná internetová
stanice - Rožnov p.R.

FOLKLÓRNÍ TRADICE
•
•
•
•
•

Mezinárodní armádní folklorní festival
Rožnovská Valaška (červen) - Valašské
muzeum v přírodě
Mezinárodní folklorní festival Jánošíkuv
dukát (srpen) - Valašské muzeum v
přírodě
Mezinárodní folklorní festival Rožnovské
slavnosti (červenec)
Folkorní akce pořádané Valašským
muzeem v přírodě
Folklorní soubor Radhošť
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Folklorní soubor Malý Radhošť
Folklorní soubor Javořina
Folklorní soubor Podskaláček
Folklorní soubor Valašenka
Folklorní soubor Polajka
Soubor písní a tanců Javořina
Valašský sbor Portášský
Cimbálová muzika Radhošť
Cimbálová muzika Kotár
Cimbálová muzika Jánoš
Cimbálová muzika Haladryja
Cimbálová muzika Polajka
Cimbálová muzika Soláň

SPORT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cyklostezka Bečva
Paragliding
Paintball - Rožnov p.R.
Fotbalové hřiště - Rožnov p.R.
Zimní stadion - Rožnov p.R.
Tělocvična (judo, házená, ...) - Rožnov
p.R.
Horolezecká umělá stěna - Rožnov p.R.
Jezdectví - Rožnov p.R.
Gibon park - Rožnov p.R.
Kuželky - Rožnov p.R.
Tenisové kurty - Rožnov p.R.
Tennis Training Camp - Rožnov p.R.
Tenis u hotelu Relax - Rožnov p.R.
Fittness - Rožnov p.R.
Fitt sport - Rožnov p.R.
Trampolíny a x-bungee - Rožnov p.R.
Golf - Rožnov p.R.
Minigolf - Rožnov p.R.
Půjčovna sportovních potřeb Rožnov
Půjčovna kol Sun Outdoor active Pustevny
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•
•

Půjčovna koloběžek - Pustevny
Autokempy - Rožnov p.R.

SPORTOVNÍ ZÁVODY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Valašský klobúk - volný mezinárodní
závod automobilů do vrchu
Barum rally - závod automobilů
Valašský pohár MTB mládeže - seriál
závodů horských kol mláděže
Závody ve sjezdu horských kol
MAKADAM TOUR 2007 - nezávislý bike
maraton
Valašská padesátka - tradiční bike
maraton
Hardcoreus - triatlon v okolí Bystřičky
Beskyd Tour - cyklomaraton
Dog-trekking - Pustevny. Dog-trekking je
extrémní kynologickým vytrvalostním
sportem, při němž jsou překonávány
mimořádné vzdálenosti v časovém limitu.
tel: 732 608 565
Běh na Velký Javorník - Pohorská jednota
Radhošť, p. Šrubař tel.: 603 352 025
Jarní výplaz na Lysou horu - Pohorská
jednota Radhošť, p. Šrubař tel.: 603 352
025
Noční přechod Velký Javorník - Lysá hora,
Pohorská jednota Radhošť, p. Šrubař tel.:
603 352 025
Velký závod horských kol na Velký
Javorník, Pohorská jednota Radhošť, p.
Šrubař tel.: 603 352 025
Běh nahoru dolů - Pustevny, Pohorská
jednota Radhošť, p. Šrubař tel.: 603 352
025
Homo Hardcoreus - je závod v plavání,
jízdě na horském kole, sjezdu, běhu na
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•
•
•

lyžích a běhu, určený všem sportovním
nadšencům bez věkového omezení.
III. Valašský orienťák na horském kole,
Horní Bečva
Valašský pohár MTB mládeže - Fastav
Cup, mezinárodní, Zašová
Zašovská skála – motokrosové závody,
Zašová

LYŽAŘSKÉ AREÁLY V OKOLÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skokanské můstky - Rožnov p.R.
Valašská Bystřice
Hutisko-Solanec
Prostřední Bečva - Pustevny, Radhošť
Horní Bečva
Velké Karlovice
Lyžařská a snowboardová škola Skialpin Pustevny
Winterschool-škola zimních
sportů,půjčovna lyží a snowboardů Horní Bečva
Snowboarding Beskydy
Půjčovna lyží SKI-Anna
Půjčovna lyží a snowboardů, skiservis Skiareál Sachovka
Půjčovna lyží v lyžařském areálu Solisko

KOUPÁNÍ, SAUNY, RELAX
•
•
•
•
•
•

Koupaliště + Krytý bazén s tobogánem
Koupalistě s vyhřívaným bazénem
Aquapark - Frenštát p. R.
Finská sauna, masáže - Rožnov p.R.
Relaxační centrum, hotel Horal - Rožnov
p.R.
Relaxační centrum, hotel Eroplán Rožnov p.R.
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•
•
•
•
•
•

Beskydské rehabilitační centrum Čeladná
Solná jeskyně Salza - Zašová
Přehrada Horní Bečva
Přehrada Bystřička
Řeka Bečva
Rybolov - MO ČRS, tel. 571 757 119 Rožnov pod Radhoštěm

BALÍČKY ZÁŽITKŮ - provozuje Valašské
království
•
•
•
•
•
•
•

Adrenalin
Sport
Pohoda
Gastronomie
Krása, relax
Ostatní
Tradice

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
•

Zubří (vzdálenost od Rožnova p.R. do Zubří je 6 km)
Muzeum města "Na Petrohradě"
Muzeum obce Zubří
Tis černý - Zubří leží na okraji Chráněné krajinné
oblasti Beskydy. Přímo v obci vedle domu č.p. 181 v
ulici U Tisu roste tis černý, který pamatuje
třicetiletou válku - jde o nejstarší tis na Valašsku.
Velký a Malý hamerský rybník - Uklidňující prostředí
k procházkám nabízí okolí Velkého (5 ha) a Malého
(3,5 ha) hamerského rybníka na jihovýchodním
okraji obce.
Kino Zubří
Klub Zubří

•

Pustevny
Lanová dráha - Pustevny telefony (dolní stanice)
556 835 993 (horní stanice) 556 830 958, provozní
doba ve všední dny do 2 hodiny a o víkendech co
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hodinu.
Sněhové království - pravidelná akce v zimě, tel.:
608 808 115, 777 581 680
Sněhovánky - Pustevenské sněhovánky jsou
jednodenní akcí na sněhu pro malé i velké
návštěvníky. V tento den probíhá na Pustevnách
bohatý zábavně-sportovní program. tel.: 777 124
567, 605 078 907
Cyrilometodějská pouť na Radhošti - pouť z
Pusteven na Radhošť, mše v kapličce sv. Cyrila a
Metoděje, kontakt: OÚ Trojanovice Trojanovice 210,
744 01 Frenštát p.R. tel.: 556 835 021
Radegastůj rej - Pivovar Radegast Radegast a.s.,
739 51 Nošovice 558 602 175
Rozhledna Cyrilka - Pustevny

•

Valašské Meziříčí (vzdálenost od Rožnova p.R. do
Valašského Meziříčí je 13 km)
Město ležící na soutoku dvou řek Rožnovská a
Vsetínská Bečva. Výchozí místo naučných stezek
T.G.Masaryka a Jana Karafiáta.
Lapidárium Trojice ve VM
Hvězdárna,Vsetínská 78, tel.: 571 611 928,
otevřeno: po,čt,pá večer
Moravská gobelínová manufaktura - Valašské
Meziříčí
Muzeum valašských strašidel
Zámek Kinských - Valašské Meziříčí - Zámecká 3,
Valašské Meziříčí 757 01, tel.: 571 611 764
Žerotínský zámek - Valašské Meziříčí Otevřeno:
pondělí: zavřeno úterý-neděle: 13:00-17:00 hod

•

Frenštát pod Radhoštěm (vzdálenost od Rožnova p.R. do
Frenštátu p.R. je 12 km)
Městské muzeum, tel.: 556 835 936
Otevřeno:
út-pá 9.00-12.00 13.00-16.00
so-ne 9.00-12.00 mimo sezónu otevřeno jen v
neděli
Martinský trh - Na náměstí, Městské kulturní
středisko Dr. Parmy 254, 744 01, Frenštát p.R. tel.:
556 835 397
Dům kultury Frenštát pod Radhoštěm Dům kultury
se nachází v centru města na ulici Dr. Parmy č. p.
254. Vchod do kanceláře DK zezadu.
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•

Vsetín (vzdálenost od Rožnova p.R. na Vsetín je 33
km)
Divadlo dům kultury Svárov 1055, 755 01 Vsetín,
tel.: 571 417 993
Divadlo Lidový dům
Vsetínský zámek - Vsetín celoroční provoz, pondělí
zavřeno, út-ne 9:00 - 17:00
Muzeum regionu Valašsko Horní nám. 2, 755 01
Vsetín, tel.: 571 411 690
Horkovzdušné balóny Vsetín Bratří Hlaviců 117, 755
01 Vsetín tel.: 603 437 788

•

Soláň
Výstavní galerie a IC Zvonice - Soláň
Valašský ateliér u Hofmanů - Soláň

•

Velké Karlovice (vzdálenost od Rožnova p.R. do
Velkých Karlovic je 23 km)
V nejdelší obci ČR najdete perlu valašské
architektury roubený kostel z let 1752-54 a
Karlovské muzeum s expozicí přibližující život na
Valašsku.
Karlovské muzeum, tel.: 571 444 019, 571 444 015
Otevřeno: 1.5-30.9 9.00-17.00
1.10.-30.4. pouze po předchozí domluvě
Rozhledna Súkenická - Velké Karlovice na vrchu
Čarták patří k nejmladším rozhlendám u nás a nabízí
výhled na hřebeny Beskyd, Javorníků a slovenských
hor. tel.: +420.558437822
František Holčák - Valencio Velké Karlovice 959, 756
06 Velké Karlovice, tel.: 571 444 555, 602 517 313.
Profesionální dostihová stáj. Profesionální trénink
dostihových koní. Jízda v kočáru a na saních.

•

Karolinka (vzdálenost od Rožnova p.R. do Karolinky je
26 km)
Sklářský jarmark
Sklárny Crystalex
Galerie a ateliér Ilja Hantingera Otvírací doba
každou sobotu dopoledne od 9:00 - 12:00 po
telefonické dohodě kdykoliv, Karolinka 65, Karolinka
756 05, tel.: 571 450 427
Valašské národní divadlo

•

Štramberk (vzdálenost od Rožnova p.R. do
Štramberku je 25 km)
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Širokému okolí vévodí zřícenina hradu s válcovitou
věží-Štramberskou Trúbou, zůstatek středověkého
hradu, ze kterého se zachovaly pouze hradební zdi.
Štramberská trúba, tel.: 603 456 149
Otevřeno:
1.5.-30.9. 9.00-18.00
1.10-30.4. so-ne 10.00-17.00
ú t- ne 10.00-16.00, so-ne 10.00-17.00
Muzeum Zdeňka Buriana - stálá expozice známého
malíře a ilustrátora, tel.: 556 852 240
Otevřeno:
1.5.-30.9. 9.00-12.00 13.00-16.00
1.10-30.4 9.00-12.00
Muzeum Štramberk-národopisné muzeum, tel.: 556
852 284
Otevřeno: út-ne 9.00-12.00 13.00-16.00
Jeskyně Šipka - národní přírodní památka
Hrad Štramberk do dnešní doby se dochovaly pouze
zbytky opevnění a gotická věž hradu zvaná Trúba,
která se vypíná nad městem Štramberk a slouží jako
rozhledna s krásným výhledem na Beskydy a
Jeseníky. tel.: 556 812 085
Rozhledna Bílá hora - otevřeno: květen - říjen 8 - 18
v pondělí vždy zavřeno
Expozice Aqua Terra - stálá výstava akvarijních a
terarijních zvířat ve Štramberku. Největší
sladkovodní akvárium ve Štramberku. Nachází se na
náměstí pod schody na hrad Trúba. Jsou zde stovky
tropických ryb v nádržích objemu několika tisíc litrů,
dál různé druhy hadů, ještěrů a nově drápkaté
opičky.

•

Kopřivnice (vzdálenost od Rožnova p.R. do
Kopřivnice je 22 km)
Technické muzeum Tatra -muzeum světoznámé
automobilky, tel.: 556 821 415
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Otevřeno:
1.5.-30.9. 9.00-17.00
30.10.-1.4. 9.00-16.00
Muzeum Fojtství - stálá expozice kočárů a
bryček, tel.: 556 812 415
Otevřeno:
1.5.-30.9. 9.00-17.00
1.10-31.4. 9.00-16.00
Lašské muzeum - Šustalova vila Nejen pro
znalce a odborníky je určena netradiční
expozice Mistra Zdeňka Buriana a bohatá
kolekce kopřivnické majoliky a keramiky.
tel.: 556 871 106.
Otevřeno:
květen - září 9 - 17
říjen duben 9 -16 pondělí vždy zavřeno
•

Hrad Hukvaldy (vzdálenost od Rožnova p.R.
na Hukvaldy je 23 km)
Hrad Hukvaldy - zřícenina středověkého
hradu, tel.: 558 699 323
Otevřeno:
1.5-30.9. út-ne 9.00-18.00
1.10-30.4. so,ne,svátky 9.00-16.00
Výstava Tropic Hukvaldy - Výstava
tropických zvířat a rostlin. otevřeno: čt ne 9 - 18, tel.: 603 592 173

•

Vizovice (vzdálenost od Rožnova p.R. do
Vizovic je 50 km)
Vizovický zámek - Vizovice
Likérka Jelínek Vizovice

•

Zlín (vzdálenost od Rožnova p.R. do Zlína
je 62 km)
Obuvnické muzeum - Zlín
Baťův kanál - Zlín
ZOO a Zámek Lešná - Zlín
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STEZKA PRO CYKLISTY,

in-line bruslaře, turisty
i běžkaře

Ať už si k návštěvě cyklostezky Bečva vyberete
kteroukoli roční dobu, můžete se těšit na příjemný
zážitek.
Od pramenů Rožnovské a Vsetínské Bečvy až po
soutok s Moravou máte na 141 km možnost poznávat
pamětihodnosti, přírodní krásy, lidové tradice i místní
speciality Valašska, Moravské brány a Hané.
Bezpečné a komfortní stezky sledující tok Bečvy, jsou
jako stvořené pro cyklisty a in-line bruslaře každého
věku, ale využít je mohou i vozíčkáři, turisté a běžkaři.
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Výletní silniční vláček Rožnováček
VÝLETNÍ SILNIČNÍ VLÁČEK ROŽNOVÁČEK

Zastávky:
•

Valašské muzeum v přírodě-pokladny (VMP)

•

Koupaliště

•

Park-vstup

•

Městečko-východ

•

Společenský dům

•

Nádražní

•

Masarykovo náměstí

•

VMP pokladny

Délka okruhu celkem 4,7 km
Jízdní řád: odjezdy: (platí pro červenec a srpen, v
ostatní měsíce nejezdí poslední spoj)
•

VMP pokladny - 9.30, 10.30, 11.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00

•

Koupaliště - 9.40, 10.40, 11.40, 13.10,
14.10, 15.10, 16.10, 17.10

•

Park-vstup - 9.46, 10.46, 11.46, 13.16,
14.16, 15.16, 16.16, 17.16

•

Městečko-východ - 9.53, 10.53, 11.53,
13.23, 14.23, 15.23, 16.23, 17.23
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•

Společenský dům - 10.00, 11.00, 12.00,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30

•

Nádražní - 9.00, 10.07, 11.07, 12.07,
13.37, 14.37, 15.37, 16.37, 17.37

•

Masarykovo nám. - 9.08, 10.15, 11.15,
12.15, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45

•

VMP pokl. příjezd - 9.13, 10.20, 11.20,
12.20, 13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50

Provozovatel: Šmíra-Print, s.r.o., Ostrava,
Zábřeh, Rudná 977/98 IĆ: 253 68 915
Rožnováček jezdí v Rožnově pod Radhoštěm, od
května do konce října od úterý do neděle a
o svátcích od 09:00 do 17:50 hodin, v pondělí
vláček nejezdí.

Vláček je možné pronajmout za příznivého počasí
na soukromé akce (pouze v době, kdy nejezdí dle
jízdního řádu)! Více informací na tel. 602 595 058.

Ceník:
•

okružní VMP – koupaliště – park Masarykovo náměstí - VMP

•

Kč 80,– / poloviční Kč 40,– (děti od 6ti do 10ti
let + důchodci)
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•

vzdálenost mezi max. 4 zastávkami

•

Kč 50,– / poloviční Kč 25,– (děti od 6ti do 10ti
let + důchodci)

•

Vzdálenost pouze mezi 2 zastávkami Kč 20,- /
poloviční Kč 10,-

•

DĚTI DO 6TI LET CESTUJÍ ZDARMA – BEZ
NÁROKU NA MÍSTO

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BEnov_pod_Radho%C
5%A1t%C4%9Bm
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Rožnov pod Radhoštěm
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BEnov_pod_Radho%C5%A1t
%C4%9Bm

Rožnov pod Radhoštěm (německy Rosenau či Rožnau) je městem
Zlínského kraje v okrese Vsetín. Leží na řece Rožnovská Bečva na
úpatí Vsetínských vrchů 12 km východně od Valašského Meziříčí
v nadmořské výšce 378 m n. m. Rožnov pod Radhoštěm je znám
především svým skanzenem Valašské muzeum v přírodě, který
založili Bohumír a Alois Jaroňkovi.
Poprvé je Rožnov pod Radhoštěm zmiňován 1267 v listině svého
zakladatele Bruna ze Šaumburku. Z rožnovského hradu, který stál na
kopci Hradisko, ze kterého zůstalo jen torzo. Koncem 18. století se
Rožnov pod Radhoštěm postupně stává lázněmi, nejprve žinčicovými,
později klimatickými. Lázně byly zrušeny v roce 1960. Jejich obnova
se nedaří, a to především změnou charakteru města v průmyslové
centrum, které je soustředěno v tzv. Průmyslovém areálu.
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Pamětihodnosti
•

Kostel Všech svatých

Partnerská města
•
•
•
•

Povážská Bystrica, Slovensko
Śrem, Polsko
Bergen, Dolní Sasko, Německo
Körmed, Maďarsko
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Školství
Mateřské školy
•
•
•
•
•

Mateřská škola Radost Rožnov pod Radhoštěm, 5. května
1701
Mateřská škola Na Zahradách Rožnov pod Radhoštěm, Na
Zahradách 644
Mateřská škola 5. května Rožnov pod Radhoštěm, 5.
května 1527
Mateřská škola Koryčanské Paseky Rožnov pod
Radhoštěm, Svazarmovská 1444
Mateřská škola 1. máje Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje
1153

Základní školy
•
•
•
•
•
•
•

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Rožnov pod
Radhoštěm, Bezručova 293
Základní škola Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm,
Bezručova 293
Základní škola Záhumení Rožnov pod Radhoštěm, Boženy
Němcové 1180
Základní škola Videčská Rožnov pod Radhoštěm, Videčská
63
Základní škola Koryčanské Paseky Rožnov pod Radhoštěm,
Sevastopolská 467
Základní škola a Mateřská škola Vigantice (Rožnov pod
Radhoštěm), Vigantice 88
Základní škola 5. května Rožnov pod Radhoštěm, 5. května
1700

Střední škola a odborná učiliště
•
•

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel
Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610
Střední škola cestovního ruchu, s.r.o. Rožnov pod
Radhoštěm, U Kantorka 406
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•
•

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky
1725

Vysoké a vyšší odborné školy
Od akademického roku 2009/2010 nabízí Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně ve spolupráci se Střední školou informatiky,
elektrotechniky a řemesel[1] bakalářské studium oboru
Informační a řídící technologie. Pozatím ale nebyl doposud
nabízený obor otevřen pro malý počet zájemců.

Speciální školská zařízení
•
•
•

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm,
Pionýrská 20
Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo
nábřeží 649
Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm, Chodská
534

Odkazy
Související články
•
•
•

Valašské muzeum v přírodě
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
Rožnov všem

Externí odkazy
Rožnov pod Radhoštěm

•
•

Rožnov pod Radhoštěm na serveru veřejné správy Obce.cz
Z historie města Rožnov pod Radhoštěm
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Literatura
•

Kolektiv autorů: Okres Vsetín, Brno - Vsetín, 2002, ISBN 8086298-09-4

•

Kramoliš, Čeněk: Z kroniky města Rožnova pod Radhoštěm,
Rožnov p. R. 1920

•

Kramoliš, Čeněk: Ročenka města Rožnova p. R. a osad v okrese
Rožnov, Rožnov pod Radhoštěm 1931

http://www.vmp.cz/cs/navstevnici-prohlidka-muzea/o-muzeu/o-valassku/

Něco o krásném kraji zvaném Valašsko
v Moravskoslezských Beskydech

Původ Valachů byl ještě donedávna obestřen
rouškou tajemství. Už od poloviny minulého století se
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desítky badatelů z několika zemí přeli zejména o tzv.
rumunský původ Valachů. Jedni zdůrazňovali
existenci knížectví Valachie v Rumunsku, nacházeli
početná rumunská slova ve valašském dialektu
a sledovali
paralely
v salašnickém
způsobu
hospodaření v horách. Druzí argumentovali historií
osídlení a jazykem. Zvláštnosti kultury Valachů
považovali za slovanské archaismy. Až v posledních
desetiletích se vlivem nově zjištěných faktů názory
vědců začínaly sbližovat.
První osadníci se v dnešním Valašsku usídlili
v údolích řek. Bylo to především ve 13. a 14. století.
Svůj nový domov tu našel rolnický lid slovanského
etnika, přestože iniciátorem založení Rožnova v roce
1267 a mnoha dalších blízkých osad byl olomoucký
biskup Bruno ze Schaumburgu, národností Němec.
V 16. století se v moravských horách při slovenské
hranici setkáváme ještě s jinými lidmi. Nepřišli
z úrodných údolí, ale přesunuli se sem ze sousedních
uherských karpatských pohoří. V průběhu tzv.
valašské kolonizace přihnali sem početná stáda
hrubovlnných ovcí valašek, které dobře snášely drsné
podmínky pobytu v horách a navíc se z jejich mléka
vyráběl velmi chutný sýr, v dokladech z biskupského
dvora 16. století zvaný valašský parmezán. Tito noví
osadníci se v celých Karpatech nazývali Valaši.
Avšak ani kočovný způsob života valašských
pastevců nebyl samoúčelný. Jejich ovce totiž
potřebovaly někde přezimovat a k tomu byla nutná
voda. Dostatek vody na východomoravském
Valašsku zabezpečovala řeka Bečva. V zimním
období tudíž Valaši scházeli do rožnovské kotliny
z existenčních důvodů. Velmi záhy se smísili
s domácím obyvatelstvem. Jejich vliv na místní
způsob života, kulturu a jazyk byl velmi výrazný,
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dokonce natolik, že časem byl tento kraj po nich
i pojmenován.
Vznikl tak společný typ karpatských horalů.
Jejich dialekt ovlivnil nejvíce salašnické názvosloví,
ale také názvy hor a pod.
Něco o městě Rožnově pod Radhoštěm
zvaném perla Valašska

Rožnov pod Radhoštěm je jakýmsi
Valašskem v malém, alespoň pokud jde o historii jeho
osídlování. Byl založen už v čase první zemědělské
kolonizace ve 13. století. Od 16. století vznikaly
kolem města pod horami i v horách paseky, ze
kterých se potom v údolích při dvou horských
potocích zformovaly dvě samostatné osady, Dolní
a Horní Paseky. A konečně na horách nad Rožnovem,
na Bačovém vrchu, na Černé hoře a na Radhošti, se
rozkládaly salaše, pastevecká hospodářství Valachů.
Rožnov v minulém století čítal jen tři tisíce obyvatel.
Jeho obyvatelé se drželi tradičního způsobu života,
což bylo mezi jiným dáno i chudobou celého kraje.
Ve staré původní podobě se uchovalo i náměstí.
Sestávalo ze čtyřiceti dřevěných patrových domů,
v průčelí spojených malebnými podloubími.
V 19. století se starobylé dřevěné městečko
Rožnov začalo měnit ve věhlasné lázně. Léčebnými
prostředky se stalo výtečné klima, určené pacientům
s plicními chorobami. Druhým léčebným médiem se
stala žinčice, tj. ohřívaná ovčí syrovátka, zpracovávaná v horských salaších v okolí Rožnova.
Nedlouho po půlnoci vycházeli denně pastevci
z Radhoště, Bačova vrchu a z jiných míst. Na zádech
nesli deset až dvacet litrů žinčice získané z večerního
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dojení, aby ji ještě před svítáním v Rožnově prodali.
Lázeňští hosté se pak s lázeňským pohárem,
naplněným čerstvou sladkou žinčicí, procházeli po
parku a zhluboka dýchali vlhký ranní vzduch
prosycený pryskyřicemi. Přijížděli sem z celé střední
Evropy, ale zejména z tehdejšího Rakouska-Uherska.
Snad nejvíce cizinců přijelo z polské Haliče. Mezi
hosty nechyběly ani osobnosti tak významné, jako byl
psychoanalytik Sigmund Freud a zakladatel genetiky
Johann Gregor Mendel.
Lázeňství povzneslo i kulturu města. Vznikl
rozsáhlý lázeňský park, ve kterém po čase vystavěli
lázeňský dům. V parku i na náměstí vyhrávala
lázeňská kapela. Už roku 1862 tu založili pěvecký
spolek Tetřev, jeden z prvních na Moravě. Rožnovské
měšťany už neuspokojovaly dřevěné patrové domy.
Bourali je a nahrazovali zděnými, naštěstí ne
všechny. Přece se však našel někdo, komu bylo těchto
staveb líto. Tak se zrodila idea Valašského muzea
v přírodě.
Rožnov pod Radhoštěm dnes je významným
turistickým a rekreačním centrem Moravskoslezských Beskyd. Město i okolí poskytují mnohé
příležitosti pro turistické vycházky, lyžařské tůry,
koupání se širokou nabídkou stravovacích
i ubytovacích služeb. Má velmi dobré dopravní
spojení po silnici , letiště v Ostravě-Mošnově,
železniční trať Valašské Meziříčí - Rožnov p.Radh.
Město je díky svému krásnému zasazení do
Moravskoslezských Beskyd často nazýváno "perlou"
nebo "srdcem" Beskyd a Valašska. Rovněž je
považováno za "bránu" do Moravskoslezských
Beskyd.
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Vznik a vývoj Valašského muzea v Rožnově
pod Radhoštěm

Na myšlenku muzea v přírodě nepřišel nikdo
z rožnovských měšťanů ani nikdo z lázeňských hostů.
Vznikla v mysli bratří Jaroňků, zejména pak v mysli
staršího z nich, Bohumíra. Pocházel z Malenovic
u Zlína z nezámožné rodiny se zájmem o umělecké
řemeslo - otec byl barvíř, strýc sestavoval varhany,
apod. Bohumír studoval na reálce v Novém Jičíně,
a právě tam, při výletech do sousedního městečka
Štramberka jej zaujaly valašské roubené domky.
Potom se toulal světem jako malíř porcelánu,
fotograf, malíř a grafik. V jeho diáři najdeme města
Káhiru, Dubrovník, Budapešť, Mnichov a další.
Důležité však bylo, že v roce 1895 navštívil
Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze, jejíž
nejpřitažlivější a nejpozoruhodnější částí se stala
"výstavní dědina" a v ní právě valašská osada, skupina
lidových staveb z Valašska, jak ji navrhl architekt
Dušan Jurkovič. Stála tu i pověstná hospoda "Na
posledním groši", kde vyhrávala valašská Pelárova
kapela. Bohumír nechyběl ani na mileniální výstavě
v Budapešti, kde taktéž vystavěli soubor lidových
staveb z celého tehdejšího Uherska.
V roce 1909 se oba bratři natrvalo usazují
v Rožnově. Již tehdy v nich zrála myšlenka muzea
v přírodě inspirovaná úsilím o uchování měšťanských
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domů z rožnovského náměstí. Vše usměrnila cesta
Aloise Jaroňka, druhého z bratrů, do skandinávských
zemí. Navštívil právě vznikající muzeum v přírodě
v městě Aarhus v Dánsku a poznal první a nejstarší
muzeum v přírodě na světě, Skanzen u Stockholmu.
Název prvního muzea v přírodě na světě,
Skanzen, se v zahraničí a také u nás časem nepřesně vžil
jako označení jakéhokoliv muzea v přírodě. Sami
Švédové slovem skanzen nazývají pouze své nejstarší
muzeum v přírodě, neboť švédské slovo skanzen
znamená "hradby" (šance) a právě na jejich místě bylo
stockholmské muzeum v přírodě postaveno.
V roce 1911 byl v Rožnově založen muzejní
spolek a v roce 1913 byl předložen první projekt muzea.
K výstavbě Valašského muzea v přírodě však mohlo
dojít až několik let po válce. Bratři Jaroňkovi pohotově
využili příznivé atmosféry přípravy prvního valašského
folklórního festivalu v roce 1925, zvaného Valašský
rok. Prosadili, aby se tyto slavnosti konaly už v areálu
nově vzniklého muzea v přírodě. A tak v čase slavnosti
stály na mýtince lázeňského parku už dva velké domy
z náměstí, radnice a měšťanský Billův dům z poloviny
18. století, kromě nich také několik drobných staveb.
V roce 1928 přibyla Vaškova hospoda,
pocházející snad už ze 16. století, v čase Bohumírovy
smrti v roce 1933 se dostavěla kopie fojtství z Velkých
Karlovic a v čase druhé světové války vystavěla skupina
tesařů mistra Michala Fabiána dřevěný kostel.
Vycházeli přitom z plánové dokumentace kostela
z Větřkovic u Příbora, jenž vyhořel v roce 1878. Tak
skončila první etapa výstavby Valašského muzea
v přírodě. Vzniklý areál dostal později název Dřevěné
městečko.
V 50. letech vznikl projekt Valašské dědiny
a v 60. letech našeho století došlo k jeho realizaci.
Cílem výstavby se stala pravdivá rekonstrukce modelu
valašské dědiny. Tak se na rožnovské pasece, zvané
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Stráň, postupně vystavělo na 40 objektů, vše, co
k valašské vesnici patří.
Ještě náročnější byla výstavba třetího areálu
muzea, Mlýnské doliny, zpřístupněné v roce 1982.
Nezůstalo
jen
u zajímavé
technologie
prací
mlynářských, pilařských, valchařských a hamernických.
Všechny tyto technické objekty jsou organicky
začleněny do vesnického urbanismu.
Nejvýraznějším rysem současného dění
v muzeu je cílevědomé úsilí o oživení zapomenutých
tradičních technik, lidového umění a obyčejů
i o rekonstrukci společenského života, obchodu i zábavy
našich předků.
Velká pozornost patří právem zemědělství.
Tradiční plodiny potom můžeme sklízet tradičními
technologiemi. Zastoupena je také salašnická produkce,
na jejímž počátku je ovčí mléko a vlna. Připočtěme
k tomu ještě kolekci, čítající více než sto starých odrůd
ovocných stromů a ještě více druhů okrasných květin,
užívaných na Valašsku, spolu s tak zvaným živým
hospodářstvím na Matochově usedlosti, na němž
nalezneme snad všechny druhy hospodářských zvířat.
Další okruh aktivit patří lidovému řemeslu
a lidovým umělcům. Kromě výrobků na prodej
předvádějí svoji zručnost početným návštěvníkům
muzea. Iniciativa muzea na tomto poli pomáhá udržet
při životě staré tradiční techniky. K potěšujícím
skutečnostem patří zjištění, že se s těmito technikami
seznamují mladí lidé.
Největší popularitu získal folklór. Po celý rok se
konají v muzeu pořady tradičního folklóru v podání
souborů lidové tvořivosti a také autentických interpretů.
K největším akcím tohoto druhu patří Rožnovské
slavnosti a Valašský jarmark.
Rožnovské muzeum tak plní odkaz svého
zakladatele Bohumíra Jaroňka, který si přál, aby se
skanzen stal živým muzeem.
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Sourozenci Jaroňkové
Alois Jaroněk
*16. června 1870 ve Zlíně, † 31. října 1944
v roce 1909 přišel spolu s bratrem Bohumírem do Rožnova,
kde založil umělecko-řemeslnou keramickou a gobelínovou
dílnu. V roce 1911 založil spolu s bratrem Bohumírem
Valašský muzejní a národopisný spolek, jenž si vzal za cíl
realizovat výstavbu Valašského muzea v přírodě. K založení
muzea však došlo až v roce 1925.

Bohumír Jaroněk
* 22. června 1866 ve Zlíně, † 18. ledna 1933
malíř krajinných krás Valašska, autor temperových maleb,
akvarelů, olejů a dřevorytů. Námětově čerpal především ze
Štramberska a Rožnovska. Absolvoval Státní odbornou školu
pro umělecko řemeslné zpracování dřeva ve Valašském
Meziříčí. První umělecké zkušenosti získával v letech 1889 1896 v ateliéru v Pešti. V roce 1894 začal malovat akvarely.
Zároveň hodně cestoval, navštívil Káhiru, Dubrovník, Paříž.

Julie Jaroňková
* 9. února 1864, † 12. července 1945
sestra Aloise a Bohumíra, udržovala snesitelnou rodinnou
pohodu mezi oběma povahově rozdílnými sourozenci.
Zároveň, zvláště po smrti bratra Bohumíra, dohlížela na chod
muzea.

Valašské muzeum v přírodě
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vala%C5%A1sk%C3%A9_muz
eum_v_p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B

Valašské muzeum v přírodě je moravský skanzen
nacházející se v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o
druhé nejstarší muzeum v přírodě ve střední Evropě[1]
(po Polabském národopisném muzeu v Přerově nad
Labem). V roce 1925 jej založili bratři Alois a Bohumír
Jaroňkové. Po celý rok v muzeu probíhají akce
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inspirované folklorem, lidovými zvyky a tradičními
řemesly. Areál je využíván i pro další kulturní akce.

Části muzea
Dřevěné městečko
- je nejstarší částí muzea, pro veřejnost bylo otevřeno v roce 1925.
Byly do něj přeneseny domy z rožnovského náměstí. Kostel pochází z
Větřkovic, ale byl osazen věží z Tiché. Kolem něj se rozprostírá
hřbitov Valašský Slavín. Fojtství je kopií stavby z Velkých Karlovic.

Fojtství z Velkých Karlovic

Hospoda Na posledním groši

Mlýnská dolina
Shromažďuje funkční technické stavby (valcha, mlýn, pila, hamr,
lisovna oleje). Většina exponátů je poháněna vodou. Mlýnská dolina je
nejmladší částí muzea, pro veřejnost byla otevřena v roce 1982.

Valašská dědina
Valašská dědina je nejrozsáhlejší část skanzenu, ve které je
soustředěno více než 70 staveb. Hospodářská stavení, salaše, stáje,
kovárna a větrný mlýn představují typické osídlení Valašska. Pro
funkční typ větrného mlýnu však nebyla zvoleno vhodné místo, a tak
se síla větru nedá prakticky využít. Součástí je i chov původního
valašského plemene ovcí.

Pustevny
K muzeu patří také dvě secesní ubytovny Libušín a Maměnka na
Pustevnách, které byly postaveny podle lidovou architekturou
inspirovaného návrhu architekta Dušana Jurkoviče. Ty muzeum
spravuje od roku 1995.
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http://www.roznov.cz/valasske-muzeum-v-prirode

Valašské muzeum v přírodě
Základní identifikační údaje
Úplný název instituce:

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm

Statut organizace:

státní příspěvková organizace

Úplná adresa
Ulice:

Palackého 147

Město:

Rožnov pod Radhoštěm 756 61

IČO:

00098 604

DIČ:

404-00098604 nejsme plátci DPH!

Další kontakty
Telefon 1:

+420 571 757 111

Mobil:

603 209 845

Fax 1:

+ 420 571 654 494

E-mail 1:

muzeum (zavinac) vmp.cz

Web 1:

www.vmp.cz

Ředitel/vedoucí/statutární
zástupce

Ing. Vítězslav Koukal, CSc.

Telefon:

+420 571 625 434

Fax:

+420 571 654 712

E-mail:

kou (zavinac) vmp.cz

Web:

www.vmp.cz

Bankovní spojení
Banka:

KB expozitura Rožnov pod Radhoštěm

Pobočka:

Rožnov pod Radhoštěm

Číslo účtu:

533-851/0100
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Aktivity, obecný přehled činnosti
Valašské muzeum v přírodě bylo zřízeno za účelem získávání,
shromažďování, uchovávání, evidování, odborného zpracovávání a
zpřístupňování
veřejnosti
sbírek
muzejní
povahy.
Muzeum
shromažďuje sbírky k dějinám lidové kultury, národopisu, řemesel a
zemědělství, se zvláštním zřetelem na dějiny lidové architektury z
moravských a slezských regionů. Chová původní plemena
hospodářských zvířat a pěstuje původní odrůdy zemědělských plodin.
Dokumentuje život a kulturu krajanů, vede genealogickou kartotéku
rodů, pocházejících z regionu Valašska. Muzeum dále spravuje
odbornou knihovnu, filmotéku, videotéku a fotografický aktiv.Pořádá
kulturní a vzdělávací programy, přehlídky a festivaly vyplývající
z předmětu činnosti. Spolupracuje se zájmovými sdruženími a
vědeckými společnostmi.

Zájmové útvary, jejich dělení a náplň činnosti
Organizační strukturu tvoří útvar ředitele, etnografický útvar, provozní
útvar, technický útvar, ekonomické oddělení. Jednotlivé útvary jsou
dále děleny na specializovaná oddělení.

Nabídka programů, akce
Nabídka programů je součástí Valašského roku. Tvoří ji pořady
zvykoslovné, folklorní festivaly, výstavy, hudební pořady aj. Bližší
informace jsou zveřejněny na webových stránkách Valaškého muzea v
přírodě pod ikonou PROGRAMY.

Otevírací doba
Dřevěné městečko - celoročně s výjimkou měsíce
Valašská dědina a Mlýnská dolina - od května do září.

listopadu.

Ostatní
oddělení služeb návštěvníkům, tel.: +420 571 757 160, e-mail:
prohlidka (zavinac) vmp.cz
oddělení programů a propagace, tel.: +420 571 757 148, 149, e-mail:
propagace (zavinac) vmp.cz
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Živé muzeum
"Nechceme budovati mrtvé skladiště budov
a předmětů, chceme zbudovati pomocí praktického
národopisu živé muzeum, v němž zděděné tradice valašské
minulosti a svéráz plemene a bydliště lidu jsou udržovány při
životě výkony práce, zvyky, tanci, zpěvy a obřadnostmi lidu."
Takové, na svou dobu zcela moderní názory,
vyslovil již zakladatel Valašského muzea v přírodě Bohumír
Jaroněk (v časopise Naše Valašsko,1932).
Muzeu v přírodě se často říká skansen. Je to označení stále
diskutabilní a souvisí s pojmenováním prvního muzea
v přírodě na světě - stockholmského Skansenu, který tu
založil dr. Arthur Hazelius. Skansen byl zpřístupněn
veřejnosti v roce 1891. U nás i v některých dalších zemích se
tohoto termínu docela samozřejmě užívá.
Ve Valašském muzeu v přírodě probíhá každoročně
(během léta každou sobotu a neděli) festival Národopisné
léto. Velký folklóristický dvoudenní festival Rožnovské
slavnosti se koná každé dva roky. Vystupují tu nejen soubory
písní a tanců, ale v současné době přibývají i celodenní
ukázky tradičního zvykosloví a řemesel. Jen namátkou
můžeme jmenovat masopustní a velikonoční obyčeje, ukázky
praní prádla, hrnčířské nebo kovářské dny, setkání řezbářů,
jarmarky a vánoční koledu.
"Tance, lidové obřadnosti, veselí a hra nedají se však
v museích uschovat. Žijí jen, jsou-li zatančeny a znovu
prožity. Proto se na nádvoří musejní vědou zbudované dědiny
periodicky rozvíří jako součást musea radostný projev
národní písně a jiných zvyků lidu našeho, vše zpestřeno
pravými valašskými kroji."
Tato slova Bohumíra Jaroňka (zapsaná při stejné
příležitosti jako citát úvodní) docházejí každoročně svého
naplnění.
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Valašského muzea v přírodě
Je nejstarším a nejnavštěvovanějším areálem Valašského
muzea v přírodě. Bylo otevřeno roku 1925 a prezentuje
způsob života na malém městě v období od poloviny 19.
století až po první čtvrtinu století dvacátého. V době hlavní
sezóny zde probíhají každý víkend folklorní a řemeslné
programy. Dřevěné městečko je také dějištěm několika
folklorních festivalů.
Prohlídka areálu trvá cca 45 minut, výklad poskytují
průvodci uvnitř ob9jektů.

Přehled objektů Dřevěného městečka
1.
2.

Hlavní vstup do areálu
Kostel sv. Anny z Větřkovic
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Billův měšťanský dům
Rožnovská radnice
Hostinec U Vašků
Kuželna
Hospoda Na posledním groši
Fojtství z Velkých Karlovic
Vlčkova palírna z Lačnova
Mostek přes potůček se sochou sv. Jana Nepomuckého
Sýpka z Prostřední Suché
Soukenické stodůlky ze Štramberka
Sýpka z Heřmanic
Janíkova stodola
Soubor klátových úlů
Zvonička z Horní Lidče
Kříž Porubského
Komorní amfiteátr
Furgon
Východ z areálu
Občerstvení

Mlýnska dolina je nejmladším
areálem
Valašského muzea v přírodě. Byla otevřena v roce 1982.
Jsou v ní sdruženy dodnes funkční technické stavby
převážně na vodní pohon.
Umístění valchy, mlýna a pily je téměř přesnou
rekonstrukcí situace, která ještě v první polovině 19. století
existovala ve Velkých Karlovicích – údolí Podťaté. Lisovna
oleje je původní stavbou ze 17. století. Hamr je
rekonstrukcí provozu z Ostravice. S výjimkou lisovny jsou
všechny mechanismy poháněny vodní silou. V objektu
vozovny z Ostravice je instalována expozice „Dopravní
prostředky na Valašsku". Výstava představuje svým
zaměřením různé formy dopravních prostředků, které se
využívaly v zemědělství, lesnictví, obchodní činnosti,
dopravě osob a v rámci dalších živností a řemesel.
V letech 2008 – 2009 byl areál rozšířen o nové
objekty - obytný dům z Trojanovic, kovárnu z Horní Lidče
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a stodolu z Velkých Karlovic – Podťatého. Hamerní část
Mlýnské doliny doplnila také roubená zvonice z Dolní
Bečvy, která původně stála v areálu Dřevěného městečka.
Prohlídka
areálu
je
s průvodcem a trvá cca 70 minut.
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možná

pouze

Přehled objektů Mlýnské doliny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vozovna z Ostravice
Zvonička z Dolní Bečvy
Kovárna z Horní Lidče
Lisovna oleje z Brumova
Valcha z Velkých Karlovic
Mlýn z Velkých Karlovic se stodolou
Pila z Velkých Karlovic
Hamr z Ostravice
Obytný dům z Trojanovic
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Valašská dědina je nejrozsáhlejším areálem
Valašského muzea v přírodě. Hospodářské usedlosti,
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
zpřístupněn od roku 1972. Interiéry obytných domů
zachycují způsob bydlení od poloviny 19. století v různých
sociálních vrstvách. V průběhu roku se zde konají
programy, oživující staré způsoby hospodaření. Políčka,
zahrádky a ovocné stromy připomínají pěstování starých
plodin. Během prohlídky se lze setkat s řadou domácích
zvířat i stádem ovcí.
Prohlídka areálu je možná bez průvodce, lze
jej ale i dopředu telefonicky objednat.
V obou případech trvá prohlídka cca 120
minut.

Přehled objektů Valašské dědiny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Vstup do areálu - „Živý dům“
Polygonální stodola z Hodslavic
Pajta z jižního Valašska
Koliba z Černé hory
Chalupa z Velkých Karlovic - Miloňova
Chalupa bezzemka z Leskovce
Chalupa ze Študlova
Blinkova chalupa z Horní Bečvy - Janinovy lúky
Sušírna ovoce ze Seninky
Chalupa z Lužné
Komora ze Seninky
Zvonice z Lužné
Stánisko - dům z Karolinky - Rákošového
Škola z Velkých Karlovic - Miloňova
Hospoda s kupeckým krámem ze Zděchova
Šturalova pasekářská usedlost z Velkých Karlovic - Podťatého
Zvonička z Vrbětic
Evangelický toleranční kostel z Huslenek
Chalupa z Prlova
Větrný mlýn z Kladník
Dům s chlévem a podsíňky z Valašské Polanky
Dům s podsíňkem a sklepem z Velkých Karlovic - Jezerného č.p. 37
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Kovárna z Lutoniny
Obytný dům z Nového Hrozenkova č.p. 10
Chalupa z Nového Hrozenkova č.p. 536
Chalupa z Nového Hrozenkova č.p. 205
Chalupa z Nového Hrozenkova č.p. 60
Chalupa z Velkých Karlovic - Jezerného č.p. 38
Fojtství z Lidečka

A - amfiteátr na stráni

Stavby Libušín a Maměnka ve správě Valašského
muzea v přírodě
V polovině 18. století byla nedaleko první dřevěné
radhošťské kaple zřízena poustevna pro jednoho poustevníka.
Přestože byli už v roce 1782 císařským výnosem poustevníci zrušeni,
začalo se místu s opuštěnou poustevnou v katastru obce Prostřední
Bečva až dodnes říkat Pustevny. Posledním poustevníkem byl údajně
pověstný Felix, který ve svém útočišti zemřel snad roku 1784. Až
v souvislosti s rozmachem turistického ruchu v závěru 19. století se na
Pustevnách začalo se stavební činností.
Atraktivnosti Pusteven v blízkosti hory Radhošť si byli velice
dobře vědomi členové frenštátského spolku
"Pohorská jednota
Radhošť", nejstaršího českého turistického spolku, kteří si dali za cíl
zpřístupňovat odlehlá místa beskydských hor, značit turistické trasy
a zřizovat síť horských hotelů a ubytoven.
Brzy po založení spolku v roce 1884 odkoupili od fojtky
Malinové z Prostřední Bečvy pozemek v blízkosti už rozpadlé
poustevny. V roce 1891 tam postavili první útulnu zvanou Pústevňa.
Již o tři roky později vedle ní vyrostla druhá útulna, "Šumná". Ale
protože turistický ruch se stále zvyšoval, bylo nutno zvýšit také
ubytovací a pohostinské kapacity.
Členové Pohorské jednoty se obrátili na vsetínskou stavební
kancelář Michala Urbánka, jehož tehdejší zaměstnanec, slovenský
architekt Dušan Jurkovič, projektoval ve slohu tzv. lidové secese
postupně dvě další útulny, Libušín a Maměnku, které byly
zpřístupněny v roce 1899.
Na výzdobě interiéru Libušína se podílel český malíř Mikuláš
Aleš, který si zájem o Valašsko odnesl již z Národopisné výstavy
Českoslovanské, konané v Praze roku 1895, na níž byla instalována
mimo jiné Valašská dědina s hospodou "Na posledním groši". Podle
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Alšových kreseb zbojníků Ondráše a Juráše, portáše Stavinohy a boha
Radegasta vymaloval interiéry Libušína akad. malíř Karel Štapfer.
Architektonické prvky exteriérů použil Jurkovič z lidových staveb řady
valašských, ale i kysuckých vesnic.
Po turistickém útlumu způsobeném první světovou válkou,
nastal další stavební rozvoj Pusteven za první republiky. V roce 1926
byla dokončena výstava moderního horského hotelu Tanečnica.
V jednom z jeho pokojů strávil noc československý prezident Masaryk
při své návštěvě Valašska v červnu 1928. Téhož roku v zimě se na
nově postaveném pustevenském můstku konaly závody ve skocích na
lyžích.
V roce 1932 byl na hřebenu mezi Pustevnami a Radhoštěm
postaven další horský hotel, nazvaný Radegast. Pohostinskou
a ubytovací funkci tehdy také plnila Útulna pod radhošťskou kaplí.
Druhá světová válka přinesla zpustošení pustevenských
objektů, neboť v závěru války tam byli ubytováni příslušnici
Hitlerjugend a maďarských asistenčních oddílů.
Po válce, v roce 1947 se na Pustevny dostavil tehdy téměř
osmdesátiletý Jurkovič a přimluvil se za zachování objektů, přestože
se vyjádřil, že by takto již nestavěl. Nejstarší útulny se pomalu
dostávaly do havarijního stavu, takže časem zůstal plně funkční jen
hotel Tanečnica a nedaleký hotel Radegast.
S myšlenkou zásadní rekonstrukce pustevenských útulen
přišlo až v osmdesátých letech Valašské muzeum v přírodě. Realizovat
se ji podařilo až od roku 1995. Po čtyřech letech, v roce 1999 byla
slavnostně znovuotevřena restaurace Libušín a v roce 2003 byl
zpřístupněn také hotel Maměnka. Areál Pusteven byl v době
rekonstrukce prohlášen Národní kulturní památkou.

79

Dřevěné městečko
Leden až duben, říjen, prosinec – pondělí zavírací
den !
1.1. 2011 12.00 – 16.00 hod.
2.1. – 31.3. 10.00 – 16.00
1.4. – 30.6. 9.00 – 17.00
1.7. – 31.8. 9.00 – 18.00
1.9. – 30.9. 9.00 – 17.00
1.10. – 2.11. 9.00 – 16.00
5.12. 15.00 – 20.00
10.12. 9.00 – 16.00
17. a 18.12. 15.00 – 18.00
26. – 31.12. 9.00 – 16.00
Poslední prohlídka 30 minut před zavírací dobou
Mlýnská dolina
1.5. – 30.6. 9.00 – 17.00
1.7. – 31.8. 9.00 – 18.00
1.9. – 30.9. 10.00 – 17.00
Poslední prohlídka 60 minut před zavírací dobou
Valašská dědina
Leden až duben, říjen, prosinec – pondělí zavírací
den !
Leden až duben, říjen, prosinec – pouze exteriéry !
*1.1. 12.00 - 16.00
*2.1. – 31.3. 10.00 – 16.00
*1.4. – 30.4. 9.00 – 17.00
1.5. – 30.6. 9.00 – 17.00
1.7. – 31.8. 9.00 – 18.00
1.9. – 30.9. 10.00 – 17.00
*1.10. – 1.11. 9.00 – 16.00
6. - 9.12. a 12. - 15.12. 8.00 – 16.00
10.12. 9.00 - 16.00
*26. - 31.12. 9.00 – 16.00
Poslední prohlídka 90 minut před zavírací dobou
*zpřístupněny pouze exteriéry
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Vstupné pro rok 2011
Uvedené hodnoty vstupného platí pro návštěvu areálu muzea
a programy VMP. Vstupenka platí na jeden den, pro jeden vstup.

Mimosezónní vstupné (leden-duben, říjen, prosinec) do
Valašské dědiny, kdy jsou zpřístupněny pouze exteriéry je:
Dospělí - 30,- Děti - 15,- Rodinné - 60,- Zvíře - 5,-

Cena celoroční permanentky činí 600,- Kč

Zakoupené celoroční vstupenky platí k prohlídce všech areálů VMP,
včetně pořadů a akcí pořádaných v rámci Valašského roku 2011. Na
vybrané programy je vstupné stanoveno individuálně.
Poplatek ke vstupnému za průvodcovské služby je následující:

Velikost výpravy je do 45 osob

81

Publikace
VÍTAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU
V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD
RADHOŠTĚM

Autor textu: JUDr. Oldřich Šuléř
Kniha k 85. výročí založení Valašského
muzea v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm.

DŘEVĚNÉ MĚSTEČKO
Lenka Drápalov
Průvodce nejstarším areálem
Valašského muzea v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm.

MLÝNSKÁ DOLINA
Mgr. Petr Liďák
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VALAŠSKÁ DĚDINA
Bc. Helena Cviklová a kolektiv

PUSTEVNY
Radek Hasalík
Průvodce areálem staveb na
Pustevnách.

ROŽNOVSKÝ MALOVANÝ
PORCELÁN
Denisa Hrůzková
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UZLÍK VZORŮ BÍLÉ VÝŠIVKY
Z ROŽNOVSKA
M. Brandstettrová – J. Zastávková
Rožnov pod Radhoštěm 2005
brožovaná, 88 stran, 7
kartonových listů příloh s motivy
bílé výšivky

OBILNÍ JÁMY
Konzervace obilí na dlouhý čas
v historické zóně eurosibiřského
a mediteránního rolnictví.
Ludvík Kunz

První svazek nové ediční řady Rolnictví na východní Moravě
od baroka do II. světové války, která by měla postupně
postihnout všechny stránky života na východomoravské
vesnici v průběhu téměř čtyř staletí. Vydáno u příležitosti
90. narozenin PhDr. doc. Ludvíka Kunze, Dr.Sc.
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TĚŠÍNSKO I. - V. DÍL

TĚŠÍNSKO I. DÍL
Věra Tomolová, Ivo Stolařík,
Jaroslav Štika
Přírodní prostředí - Dějiny Obyvatelstvo

V našem prvním dílu se nejdříve dovíme o přírodě, dějinách
a mluvě a poté o zaměstnání obyvatel - o řemeslech,
zemědělství a salašnictví.

TĚŠÍNSKO II. DÍL
Věra Tomolová, Ivo Stolařík,
Jaroslav Štika
Obydlí - oděv

Druhý díl knihy o Těšínsku je rozdělen na dvě části. V první
části se seznámíme s lidovým stavitelstvím. Povíme si, jak se
kdysi takový dům stavěl, kolik měl místností a jakým
nábytkem se vybavoval. Druhá část je věnována oděvu.
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TĚŠÍNSKO III. DÍL
Věra Tomolová, Ivo Stolařík,
Jaroslav Štika
Rodina a obec, obyčeje, lidové
léčitelství

Obsahem je tato kniha zaměřena na hodnoty a poznatky
povahy spíše nemateriální. Dozvíme se v ní o starodávných
pravidlech v životě rodiny i v životě obce, ale také mnohé
o lidových obyčejích od Tří králů až po štěpánskou koledu.
V poslední části knihy nechybí seznámení s lidovým
léčitelstvím - jak se lidé léčili sami, jak léčili dobytek a jakou
roli v tom všem hráli známí lidoví léčitelé.

TĚŠÍNSKO IV. DÍL
Jaroslav Štika
Lidová píseň a hudba
Lidový tanec
Prozaická ústní slovesnost
Lidové umění výtvarné

V tomto díle dostává slovo lidové umění a jeho tvůrci.
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TĚŠÍNSKO V. DÍL
Jaroslav Štika

Těšínská lidová kultura a polská národnostní menšina
K otázce motivace národnostního hnutí
Lidová kultura na Těšínsku – závěry
Názvy Lach, Valach, Gorol a název regionu
Závěrečný díl pětidílného cyklu.

LIDOVÁ STRAVA NA VALAŠSKU
Jaroslav Štika
O kuchařském umění valašských
hospodyň - a také o jejich životě,
práci a obyčejích.
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CO MOHOU PROZRADIT
LIDOVÉ STAVBY
Jiří Langer
Cesta za poznáním lidové
architektury západních Karpat
a zejména Valašska

VALAŠSKÉ DAREBNICE
autor: Arnošt Kubeša
k vydání připravil: Zdeněk Mišurec
Sbírka lidových písní pijáckých
a lechtivých

ODÍVÁNÍ ROŽNOVANŮ
čtení o rožnovském kroji
Marie Brandstettrová
Rožnov pod Radhoštěm 2007, knižní
vazba, 137 stran
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Dudy v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku
Pavel Číp, Rudolf F. Klapka, Brno
2006
Nástin historie, rozšíření, návod na výrobu
a malá škola hry na tento tradiční nástroj

Jak šel Janek do světa učit se
řemeslu
Václav Michalička, Rožnov pod Radhoštěm
2009
Vyprávění o staré rukodělné výrobě v Beskydech
pro nejmenší.

Lidový kroj na Valašsku
Věra Kovářů, 2008
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Nástroje lidové hudby v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku - A, B
Ludvík Kunz, Valašské muzeum
v přírodě, Rožnov p. R. 2008

Nástroje lidové hudby v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku - C, Č, D,
E, F, G, H
Ludvík Kunz, Valašské muzeum
v přírodě, Rožnov p. R. 2009

Osedlý rolník
Ludvík Kunz, Valašské muzeum
v přírodě, Rožnov p. R. 2006
Rolnictví na východní Moravě od
baroka do 2. světové války, Svazek 3
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Pěsničky od Radhošťa
Spolek přátel souboru Radhošť,
Rožnov p. R. 2009
Zpěvník písní z Valašska

Slovník nespisovného jazyka
valašského
Josef Fabián, 2009
Valašsko-český slovník

Společenství vesnice
Ludvík Kunz, Valašské muzeum
v přírodě, Rožnov p. R. 2007
Rolnictví na východní Moravě od
baroka do 2. světové války, Svazek 4
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Městská knihovna
Rožnov pod Radhoštěm

http://www.knir.cz/

příspěvková organizace
Bezručova 519
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel. 571654747
knihovna@knir.cz

Otevírací doba 1.9. - 30.6.
Po, Pá
8:00 - 18:00
Út - Čt 12:00 - 17:00
So
8:00 - 11:30
Otevírací doba 1.7. - 31.8.
Po, Pá
8:00 - 18:00
Út – Čt 12:00 - 17:00
So
zavřeno
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V budově knihovny přízemí budovy najdete oddělení pro
dospělé, oddělení pro děti a menší hudební kout. V prvním
patře je studovna a čítárna, ve které si můžete vybrat ze
stovky titulů časopisů a novin. Je zde umístěn i regionální
fond, zvuková knihovna a čtyři počítačové stanice s přístupem
na Internet pro veřejnost. V prvním patře má také sídlo ředitel
MěK Bc. Pavel Zajíc. Když se vydáte po točitých schodech
pod střechu budovy, dostanete se do dřevěné podkrovní
galerie.
Na stránce věnované statistice můžete porovnat údaje
o knihovně zpětně za několik let.
Umístění
Z urbanistického hlediska je umístění knihovny na pravém
nábřeží řeky Bečvy velmi výhodné pro vazbu na hlavní pěší
tah z Masarykova náměstí do Valašského muzea, na sídliště
Písečná, k základním školám, k poliklinice a k zastávkám
autobusů do okolních obcí (mapa).
Oddělení pro dospělé
V tomto oddělení si čtenáři mohou vybírat z volně přístupného
fondu, který obsahuje cca 40.500 dokumentů. K vyhledávání
konkrétních titulů je zde umístěn jmenný lístkový katalog
(budovaný pouze do roku 1998) a elektronický katalog, který
nabízí i složitější možnosti vyhledávání. Je zde k dispozici
nejen katalog naší knihovny, ale i souborný katalog knihoven
okresu Vsetín a Česká národní bibliografie, kterou vytváří
Národní knihovna. Pokud si čtenář vybere knihu, která je
momentálně vypůjčená, může si ji rezervovat (cena za tuto
službu je 5,-). Až bude v knihovně k dispozici dostane
oznámení o jejím uložení. Po tuto dobu ji zde bude mít
připravenou. Knihy z naší knihovny, které si vyberete v
katalogu knihovny, si můžete prostřednictvím katalogu
samotného objednat. Svoje výpůjčky si pak díky tomuto
formuláři můžete prodloužit. Meziknihovní výpůjční služba
(MVS) je placená služba (60,-). Knihovna může opatřit
dokument podle požadavku čtenáře z jakékoliv knihovny.
Pokud se nenachází na území ČR lze jej objednat i ze
zahraničí. Ze svého fondu knihovna také poskytuje MVS,
žádající
instituce
mohou
využít
webový
formulář.
Pro starší a nemobilní občany zavedla knihovna donáškovou
službu. Pracovník knihovny každý měsíc vybraným čtenářům
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přináší nabídku knih dle jejich požadavků. Zájemci se mohou
v knihovně stále hlásit.
Vrácení vypůjčených knih a časopisů mimo otevírací
dobu knihovny!
U zadního vchodu do knihovny je umístněna schrána, do které
lze vypůjčené knihy i časopisy vhodit a to bez čtenářského
průkazu. Výpůjčky budou čtenáři odepsány a pokud mu ještě
nějaké zůstaly, budou automaticky prodlouženy (pokud nejde
o tituly rezervované pro další zájemce). Případné upomínky
však zůstanou k vyřízení na kontě čtenáře.

Fond v dětském oddělení, který obsahuje cca 12,5 tis. svazků je
rozdělen do tří věkových skupin (6-8 let, 8-11 let, 12-15 let). Jsou zde
umístěny čtyři internetové stanice určené nejen pro děti, ale i pro
handicapované občany (oddělení je bezbariérově přístupné).
V dětském oddělení je možno si přečíst tyto časopisy:

•
•
•
•
•
•

ABC
Čtyřlístek
Čtyřlístek Speciál
Kačer Donald
Kereka
Mateřídouška

•

Modelář a
modely
• Pes - přítel
člověka
• Sluníčko
• Svět koní
• W.I.T.C.H.

V dětském oddělení není prázdno ani dopoledne, kdy je knihovna
zavřená. Knihovnice totiž ročně udělají přes 150 besed pro děti všech
věkových skupin - od mateřských škol až po školy střední. Každá třída
jakékoliv ZŠ v Rožnově pod Radhoštěm zavítá tak alespoň dvakrát
ročně do knihovny.
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Dětské oddělení se zapojuje do projektů Čítárny.cz, Celé Česko čte
dětem a Kamarádka knihovna.
Co o naší knihovně řekly děti - na otázku: „Proč chodím do knihovny?“
Takto se děti popasovaly s otextováním komiksových stripů v soutěži

Historie knihovny
Počátky rožnovského veřejného knihovnictví spadají
do 60. a 70. let 19. století. Již dříve se však formovaly bohaté
čtenářské tradice, které můžeme spolu se zakládáním
soukromých knihoven považovat za první stupeň vývoje
veřejného lidového knihovnictví v Rožnově pod Radhoštěm.
Po polovině století se v Rožnově vyskytovala řada horlivých
čtenářů, z nichž někteří vlastnili cenné knihovny a půjčovali
knihy a noviny širokému okruhu svých známých. O šíření
kvalitní české četby se zasloužil také rožnovský kaplan
František Ficker, který zdarma půjčoval knihy a časopisy ze
své bohaté knihovny.
Vznik první veřejné knihovny v Rožnově pod
Radhoštěm se datuje do roku 1872. Jejím vedením byl
pověřen páter František Koželuha, byla umístěna ve škole
u kostela a každou neděli po požehnání z ní kaplan půjčoval
knihy; počáteční knihovní fond tvořily pravděpodobně knihy
převedené z knihovny Občanské besedy. Náklady spojené
s pořízením inventáře knihovny nesla obec, která také
předplácela některé noviny. O rok později, po návštěvě města
Františkem Palackým, dostává název Palackého knihovna.
Od roku 1893 byla zpřístupněna sokolská knihovna,
jejíž fond (čítající přibližně 1000 svazků) roku 1920 Sokol
věnoval městu jako příspěvek ke vzniku městské veřejné
knihovny. Ta si zachovala své stávající jméno Palackého
knihovna.
Po 1. světové válce nastalo příznivé období pro
rozvoj knihoven a zvýšila se demokratizace knihovny. Na
základě knihovního zákona z roku 1919 byla v roce 1920
v Rožnově ustanovena knihovní rada, která rozhodovala
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o vedení knihovny, jejích financích, doplňování fondu a
nákupu literatury.
O období mezi lety 1920 a 1965 nejsou k dispozici
prameny o konkrétní historii knihovny. Lze ovšem usuzovat,
že situace byla podobná jako v ostatních knihovnách regionu.
Na počátku 30. let došlo ke krizi kulturního života i knihovnictví
kvůli hospodářským problémům, muselo tedy možná dojít ke
snížení příspěvků knihovně. Knihovna však získala v roce
1932 dar Ministerstva školství a národní osvěty.
Během 2. světové války knihovna jistě musela vyřadit
všechny
spisy
s legionářskou
tematikou,
literaturu
demokratického a protinacistického charakteru, všechny knihy
spisovatelů židovského původu, tituly spisovatelů z Německu
nepřátelských států, také spisy se zmínkou o svobodné
Československé republice a mnohé knihy českých
spisovatelů.
Od roku 1948 začíná rozvoj jednotné organizace
československého
socialistického
knihovnictví,
jehož
koncepce byla schválena v květnu na sjezdu knihovníků
v Brně. 50. léta jsou typická silnou politickou kontrolou a
vyřazováním protikomunistické, legionářské a brakové
literatury a vzrůstem počtu výchovně-vzdělávacích akcí, často
u příležitosti oslav různých politicky zaměřených výročí. Na
konci 50. let se začíná rozvíjet metodická činnost, směřující ke
zkvalitnění práce se čtenářem a ke koordinaci akviziční
politiky.
Počátkem 60. let pokračuje další rozvoj metodické
práce na profesionální úrovni. Silný tlak na politickou a
ideologickou angažovanost knihoven znamená zaměření na
především sovětskou literaturu s budovatelskou tematikou.
V této době je také zaveden střediskový systém do nově
ustanoveného okresu Vsetín, ve kterém v rámci jednotné
soustavy knihoven, která vznikla na základě knihovního
zákona z roku 1959, pracovalo 81 knihoven ve včleněných
obcích – jednou z nich byla i knihovna v Rožnově pod
Radhoštěm.
V 60. letech je knihovna umístěna v centru města –
sídlí v budově Městského národního výboru (roku 1969 však
muselo být dětské oddělení z důvodu opravy budovy MNV
dočasně vystěhováno). Začínají pracovat místní knihovny
v Tylovicích a Valašské Bystřici, které se přidružily
k rožnovském středisku.
Roku 1970 se ke středisku přičlenil okrsek Dolní,
Prostřední a Horní Bečvy. Knihovna se dvakrát stěhovala, ale
s příslibem vyhovujících prostor byl pro knihovnu zakoupen
dům na Nerudově ulici.

96

Rok 1971 je poznamenán oslavami 50. výročí
založení KSČ, které bylo připomínáno i v knihovně, např.
besedami o světové literatuře s důrazem na literaturu
budovatelskou a sovětskou. V dětském oddělení byl knihovní
fond beletrie rozčleněn do tří skupin podle věku čtenářů a
skupiny byly barevně odlišeny; toto označení se používá
dodnes.
Roku 1973 se začal budovat fond příruční knihovny a
čítárny a zároveň probíhala aktualizace fondu knihovny – byly
staženy knihy „závadné“ a nekorespondující s ideologií
režimu. Knihovna se zaměřila na práci se staršími obyvateli
města – šlo zejména o donášku knih imobilním, nemocným a
starým občanům.
Od roku 1974 sídlí knihovna v nových prostorách na
Nerudově ulici č.p. 141. S tím souvisí i zkvalitnění služeb
uživatelům – zvětšil se volný výběr knih a je doplňována
studijní literatura. Sídlo knihovny se neměnilo až do roku
1990.
Rok 1975 se nese v duchu oslav 30. výročí
osvobození od fašismu, knihovna proto koná mnoho
osvětových akcí pro děti i dospělé. V lednu bylo otevřeno nové
oddělení knihovny – kabinet politické literatury, který
poskytoval zejména stranický a politický tisk a nakupoval
novou literaturu s tímto tématem. Od roku 1971 se
zdvojnásobil počet čtenářů (v roce 1971 měla knihovna 1 244
čtenářů, roku 1975 to bylo již 2 522), vzrostl počet výpůjček
naučné literatury a zvýšil se zájem o čítárnu a studovnu1. Již
rok po nastěhování do nové budovy přichází problém
s nedostatkem provozních a skladištních prostor, jako zcela
nedostačující se jeví zejména oddělení pro děti. Otvírá se také
otázka řešení samostatného oddělení pro dospívající mládež.
V roce 1980 získala rožnovská knihovna čestné
uznání v soutěži „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“, a
proto jí Ministerstvo kultury věnovalo jednorázovou finanční
částku, která byla využita na propagaci. Knihovna se v tomto
roce zaměřuje zejména na mládež při boji proti negativním
společenským jevům (kriminalita, alkoholismus, toxikomanie
apod.).
V roce 1986 knihovna obhájila čestný titul „Vzorná
knihovna“. Uspořádala také minisjezd Klubu mladých čtenářů,
na kterém šlo zejména o výměnu zkušeností z činnosti
kroužků KMČ.
V budově č.p. 141 na Nerudově ulici měla knihovna
sídlo do roku 1990. Po restitucích se však musela opět
vystěhovat a oddělení bylo nutno při stěhování do náhradních
prostor rozdělit. Oddělení pro dospělé a čítárna sídlily na
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Sokolské ulici č.p. 5 a dětské oddělení bylo umístěno v Domě
kultury.
V roce 1991 došlo také ke změně ve vedení knihovny
- ředitelka Jaroslava Dvořáková byla odvolána a na její místo
byla jmenována Jarmila Halamíčková. Během třetího čtvrtletí
roku 1991 se knihovna vrátila k názvu Městská knihovna.
V červnu 1991 bylo dětské oddělení sloučeno s odbornou
knihovnou Tesly a.s., čímž vznikla Sdružená knihovna v Domě
kultury, která sloužila jako dětská knihovna a půjčovna
s čítárnou pro dospělé. Ve stejné době se však objevili první
sponzoři knihovny – firmy P&P a Flop.
Protože knihovna stále fungovala v nevyhovujících
prostorách, získala v roce 1992 finanční přísun a příslib
dalších financí na rekonstrukci budovy na Bezručově ulici.
V knihovně začíná sloužit muž na náhradní vojenské službě,
který zajišťuje roznášku knih starším a imobilním občanům a
pomáhá při organizaci nově založeného „S-klubu pro
slabozraké a nevidomé“, pro který knihovna vytváří kulturní
náplň.
Od 17.12. 1993 knihovna funguje v nových
prostorách bývalé Bergerovy vily na Bezručově ulici a zavádí
se také nová služba – půjčování zvukových knih zrakově
postiženým
Díky rozšíření služeb v nové budově knihovny
dochází roku 1994 k velkému nárůstu počtu čtenářů – z 2 777
v předchozím roce (z toho 784 dětí do 15 let) stoupl na 3 534
(z toho 1 000 dětí1). Z celkového počtu 17 930 obyvatel tedy
uživatelé knihovny tvoří 19,8%. V polovině roku začínají
přípravy na automatizaci knihovny. Okresní knihovna
(Masarykova veřejná knihovna Vsetín) zpracovává pro
všechny knihovny okresu nový knihovní fond a v Rožnově
probíhá retrokonverze katalogu knihovny. Knihovna velmi
úspěšně spolupracuje s Městskou kulturní agenturou při
pořádání akcí, např. Rožnovský fejeton, Den Země, výstava
poezie atd.
Knihovna získala stávající budovu po rekonstrukci
tzv. Bergerovy vily. Ing. Richard Berger si ji nechal postavit
v roce 1912 nebo 1913 jako rodinnou vilu. Po něm tento
objekt vlastnil majitel textilní továrny Leo Brill, který však pro
svůj židovský původ zahynul v koncentračním táboře. Od roku
1938-1945 se stal správcem úředník v Brilově továrně Němec
Kudlich. Od roku 1945-1949 sloužila jako část fondu národní
obnovy. Od roku 1949-1989 byla přidělena n.p. LOANA jako
mateřská školka.
Po čtyřletém chátrání se vila dočkala rekonstrukce,
provedené firmou UNIAT, na základě projektu Ing. Arch.
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Lubomíra Hromádky. Od prosince 1993 slouží jako Městská
knihovna s kompletními službami pro čtenáře a s půdní galerií
pro výtvarná díla. V krásném upraveném exteriéru objektu se
konají pravidelná Sochařská léta.
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Hodnoty na dlani
Rožnov pod Radhoštěm
manuál na vyhľadávanie informácií
o Rožnove zo všetkých oblastí
kultúrno-spoločenského života,
historických a prírodných
zaujímavostiach
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