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Wycieczka Nový Jičín 
Rožnov pod Radhoštěm  

Z miasta Nový Jičín wyruszamy do celu naszej wyciec-
zki, a mianowicie do Rożnowa pod Radhoszczem /oryg. 
nazwa: Rožnov pod Radhoštěm/.

Rożnów pod Radhoszczem /oryg. nazwa: Rožnov pod 
Radhoštěm/ leży w dolinie Dolnej Rożnowskiej Beczwy 
/oryg. nazwa: Rožnovská Bečva/, w samym sercu 
Beskidów i Gór Wsecinskich /oryg. nazwa: Vsetínské 
vrchy/.
Pierwsza notatka na temat miasta pochodzi z 1267 roku. 
Centrem Rożnowa pod Radhoszczem /oryg. nazwa: 
Rožnov pod Radhoštěm/ jest Rynek Masaryka /oryg. 
nazwa: Masarykovo náměstí/ z ratuszem. W środku rynku 
znajduje się fontanna i posąg pierwszego prezydenta 
Republiki Czechosłowackiej Tomasza Garigua Masaryka, 
którego autorem jest artysta plastyk Antonín Chromka. Na 
rynku dalej można zobaczyć figurę barokową świętego 
Jana Nepomucena i świętego Floriana.
Do zabytków tego miasta zaliczyć należy Dom Uzdrowiskowy 
/oryg. nazwa: Lázeňský dům/, gdzie dawniej było  
uzdrowisko klimatyczne. Aktualnie znajduje się tutaj sty-
lowa restauracja i placówka kulturalna, odbywają się tu 
bale, koncerty i dalsze imprezy kulturalne. 

Kolejnym zabytkiem jest barokowy kościół Wszystkich 
Świętych /oryg. nazwa: Všech svatých/, zbudowany  
w latach 1748-1752. Wewnątrz na uwagę zasługuje obraz 
Wszystkich Świętych /oryg. nazwa: Všech svatých/. 

Wokół ruin twierdzy Hradisko /Grodzisko/, która zbudowa-
na została w drugiej połowie XIV wieku prowadzi ścieżka 
edukacyjna z trzema okrążeniami, która oferuje wspaniałe 
widoki na miasto. 

Główną atrakcją turystyczną w Rożnowie jest Wałaskie 
Muzeum w Przyrodzie /oryg. nazwa: Valašské muzeum 
v přírodě/, które zostało ogłoszone za Zabytek Kultury 
Narodowej /oryg. nazwa: Národní kulturní památka/.
Założone zostało w 1925 roku. Aktualnie muzeum jest 
największym skansenem w Europie Środkowej. Znajduje 
się w nim około dwadzieścia obiektów pamiątkowych. 
Znaleźć tu można trzy samodzielne areały - Drewniane 
Miasteczko, Młyńska Dolina i Wioska Wałaska /oryg. 
nazwy: Dřevěné městečko, Mlýnská dolina a Valašská 
dědina/. W Drewnianym Miasteczku znajdują się przede 
wszystkim cembrowane mieszczańskie domy, drewn-
iany ratusz, kopia fojtstwa z Wielkich Karlowic /oryg. 
nazwa: Velké Karlovice/, Gospoda Waszka /oryg. nazwa: 
Vaškova hospoda/ a także kościół drewniany pod wez-
waniem świętej Anny z Větřkovic. Znajduje się tu także 
Wałaski Cmentarz sławy /oryg. nazwa: Valašský Slavín/, 
czyli cmentarz wybitnych rodaków. W Wiosce Wałaskiej 
/oryg. nazwa: Valašská dědina/ znajdują się unikatowe 
budowle prowincjonalnej architektury ludowej, gospo-
darstw chłopskich z żywymi zwierzętami, przede wszyst-
kim stadkiem owiec wałaskich, ale również innych zwierząt 
domowych. W Młyńskiej Dolinie /oryg. nazwa: Mlýnská 
dolina/ ponadto można widzieć stary kierat, młyn, piłę czy 
tarę. W Wałaskim Muzeum w Przyrodzie /oryg. nazwa: 
Valašské muzeum v přírodě/, corocznie organizowane są 
liczne imprezy kulturalne.  

Rożnów pod Radhoszczem /oryg. nazwa czeska: Rožnov 
pod Radhoštěm/ jest znanym i popularnym ośrodkiem 
turystycznym i rekreacyjnym. Miasto i okolica oferuje 
liczne możliwości  wycieczek turystycznych, turystyki 
rowerowej, zimą także wiele możliwości do jazdy na nart-
ach, w dzielnicy Bučiska znajdują się skocznie narciarskie  
z nawierzchnią z tworzywa sztucznego.




