
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

6 km  z Dolní Bečvy, světoznámé svým Valašským muzeem v přírodě, jeho zakladatelé bratři 

Jaroňkové, dřevěná evangelická modlitebna, Hradisko - zřícenina gotického hradu ze 

13.století.http://www.vmp.cz. , www.roznov.cz 

Turistické informační centrum: tel: 571 652 444, 571 661 188, ic@roznov.cz 

Banky, směnárny, bankomaty- seznam: www.roznov.cz/banky-smenarny-bankomaty-posty 

Rožnov pod Radhoštěm se rozkládá v údolí řeky Bečvy pod památným Radhoštěm. Historie 

založení města sahá do roku 1267, nad městem na kopci Hradisko stával hrad, ten byl však  

rozbořen na rozkaz císaře, neboť se v něm usadili loupeživí zbojníci. Ještě na počátku 19. století 

bývalo městečko s převážně dřevěnými stavbami. Dříve býval Rožnov klimatickými lázněmi 

k léčbě nemocí dýchacího ústroji, plic a srdce pro své zdravé klima a krásu okolní 

krajiny.Památkou na lázně je Společenský dům a hudební altán v městském parku. Dnes je 

Rožnov významné turistické, průmyslové, obchodní a kulturní srdce Valašska. Současný věhlas 

města přineslo Valašské muzeum přírodě, nejstarší muzeum svého druhu ve střední Evropě, 

založené bratry Jaroňkovými  podle skanzenů v Dánsku a Švédsku. Rozsáhlý areál muzea tvoří 

Dřevěné městečko, Mlýnská dolina, Valašská dědina. Návštěvník muzea se dozví od průvodce 

hodně zajímavých věcí o životě Valachů. V prostorách muzea celoročně probíhají kulturní akce 

a život ve skanzenu je stále živý nejen chodem technických staveb, ale také chovem domácích 

zvířat, pěstováním tradičních plodin, občerstvením krajovými specialitami, nákupem místních 

výrobků.V Rožnově naleznete zajímavé církevní památky – kostel Všech svatých, sochy sv. Jana 

Nepomuckého a sv. Floriana na náměstí, dřevěná kaplička Panny Marie v místní části Dolní 

Paseky, dřevěný evangelický kostel nebo dřevěný kostel sv. Anny se hřbitovem Valašský Slavín 

v muzeu. Město je předurčeno pro celoroční rekreaci, je vybaveno mnoha sportovišti, krytým 

bazénem, zimním stadionem, je křižovatkou mnoha turistických a cykloturistických tras, má 

železniční i dobré silniční spojení s okolím. Turista se o nabídce služeb města nejvíce dozví 

návštěvou městského informačního centra nebo kanceláře Valašského království. 
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