
Nabídka školních výletů 

v Komplexu pro sport a rekreaci TJ Rožnov  

v Rožnově pod Radhoštěm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rožnov pod Radhoštěm 

Valašské muzeum v přírodě 

Gibon park - Tarzanie 
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Koloběžky 

Krytý bazén 



Poznej srdce Valašska - 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 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 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.  

Valašské muzeum je nejstarším a největším svého druhu ve střední Evropě.   

 

  Svou polohou je Rožnov přímo předurčen pro rekreaci, sport a školní výlety. Ve městě poskytuje 

aktivní pohyb krytý bazén s tobogánem řada sportovních zařízení, sportovních atrakcí a 

adrenalinových sportů. V jeho okolí se nacházejí stovky kilometrů značených turistických cest a 

cyklistických tras v nadmořských výškách od 350 do 1150 m. Určitě stojí zato navštívit Pustevny, 

zastavit se u sochy pohanského boha Radegasta a kapli sv. Cyrila a Metoděje, která se nachází na 

vrcholu Radhoště (1129 m n. m.). 

Z průmyslových zajímavostí v Rožnově lze doporučit exkurzi ve výrobně aromatických svíček 

Unipar, kde lze zakoupit hezké suvenýry. 

V blízkém okolí Rožnova je celá řada zajímavostí: 

V Kopřivnici je automobilové muzeum Tatry, ve kterém je i stálá expozice nejslavnějšího českého 

sportovce Emila Zátopka a jeho ženy Dany.  

Městu Štramberku vévodí zřícenina hradu Strallenberg s válcovou věží zvanou Trúba. Dále městem 

prochází Lašská naučná stezka, kterou projdete celé město. 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm jsou skokanské můstky, na kterých trénoval nejslavnější český skokan 

na lyžích, olympijský vítěz a český lyžař století Jiří Raška (na X. ZOH v Grenoblu roku 1968 

vybojoval pro ČR první zlatou medaili). Dále je v městě Muzeum Frenštát pod Radhoštěm -

expozice líčí historie města a regionu, tkalcovskou výrobu, pletařství a barvířství, počátky 

tkalcovské tovární výroby a mnoho dalšího. 

Hukvaldy se těší značné oblibě návštěvníků, neboť skýtají možnost prohlídky rozsáhlé zříceniny 

feudálního hradu a procházek krásnou oborou. Hukvaldy jsou také rodiště hudebního skladatele 

Leoše Janáčka. Milovníci hudebního díla Leoše Janáčka mohou navštívit Památník Leoše Janáčka  

nebo jeho rodný dům, každoročně je zde pořádán Mezinárodní hudební festival Janáčkovy 

Hukvaldy. 

 

           

                                      Valašské muzeum                              Radegast                Kaple sv. Cyrila a Metoděje 
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Ubytování v Komplexu pro sport a rekreaci TJ Rožnov p. R. 

 
 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Komplex pro sport a rekreaci TJ Rožnov p. R. je ideálním místem pro školní výlety, školy v přírodě, školní 

lyžařské kurzy, konání výcvikových táborů, sportovních kurzů a soustředění, individuální a skupinové 

sportovně-rekreační pobyty. 

     Ubytování je zajištěno v hotelu Stadion s kapacitou 49 lůžek (s možností navíc 12 lůžek přistýlky).  

 Pokoje na hotelu jsou:10 x dvoulůžkový, 4 x třílůžkový, 3 x čtyřlůžkový a 1 x pětilůžkový. Všechny pokoje 

jsou vybaveny umývadlem s teplou a studenou vodou. Sprchy a WC jsou společné na jednotlivých patrech.  

    Další ubytování je k dispozici v kempu v 17 chatách, z toho 14 x čtyřlůžková (chaty mají vlastní WC, 

sprchy jsou společné v sociálním zařízení v těsné blízkosti chat) a 3 x pětilůžková (chaty mají vlastní WC a 

sprchu). 

    Stravování je zajištěno v restauraci v hotelu Stadion a připraví individuální požadavky na skladbu stravy.  

    Součástí hotelu je dále posilovna, rehabilitační linka s podvodní masáži a saunou. V hotelu Stadion je 

umístěna pro ubytované televize s dvd a připojení Wi-fi.     

    Vedle komplexu je letní koupaliště, Gibon park, fotbalové hřiště s umělým povrchem a osvětlením a nově 

postavená tenisová hala Synot Tip Hall se squashem, badmintonem a horolezeckou stěnou.   

    V blízkosti komplexu se nachází bowling se dvoumi a čtyřmi drahami, Valašské muzeum v přírodě, 

 Krytý bazén, zimní stadion, sportovní hala a 4 tělocvičny. 

 

     Komplex pro sport a rekreaci TJ Rožnov p. R. je výchozím místem pro pěší  a lyžařskou turistiku, a 

cykloturistiku  do Radhošťských Beskyd a Vsetínských vrchů. Protíná ho cyklostezka Bečva, kterou lze  

využít i pro kolečkové sporty (koloběžky, in-line brusle, kola atd.) 

 

Kontakt: 

Komplex pro sport a rekreaci TJ Rožnov p. R. 

Pod Strání 2268 

756 61 Rožnov p. R.,  

tel.: +420 571 648 011  

     : +420 731 614 320 

recepce@tjroznov.cz  

 

 

mailto:recepce@tjroznov.cz


Tipy školních výletů 
 
  Vážení pedagogové, z dlouholetých zkušeností při zajišťování Vašich školních výletů jsme pro Vás 

navrhli několik jejich variant. Tyto návrhy jsou informativní, v případě zájmu o některý z nich, Vám rádi 

pomůžeme vytvořit i jeho časový harmonogram anebo jsme připraveni vytvořit Vám na požádání dle 

Vašich specifických požadavků návrh jiný. 

 
 

 

Dvoudenní výlety 

 
 

A. varianta - Pustevny, Radhošť, Valašské muzeum, táborák 
 

1. den - Příjezd do Rožnova, odvoz zavazadel na hotel a odjezd na Pustevny, pěší túra přes Radhošť do Rožnova,   

             ubytování, večeře, volný program (trampolíny, koloběžky, míčové hry a jiné pohybové aktivity), táborák 

2. den - Snídaně včetně balíčku na cestu, návštěva Valašského muzea (dřevěné městečko, mlýnská dolina a valašská  

             dědina) a města Rožnova, odjezd 
 

 
 

B. varianta - Pustevny, Radhošť, Valašské muzeum, muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm., táborák 
 

1. den - Příjezd do Rožnova, odvoz zavazadel na hotel a odjezd na Pustevny, pěší túra přes Radhošť do Rožnova,  

             ubytování, návštěva Valašské muzea (dřevěné městečko, mlýnská dolina a valašská dědina), večeře, volný   

             program (trampolíny, koloběžky, míčové hry a jiné pohybové aktivity), táborák 

2. den - Snídaně včetně balíčku na cestu, muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm, odjezd 
 

 
 

C. varianta - Pustevny, Radhošť, Valašské muzeum, Gibon park, táborák 
 

1. den - Příjezd do Rožnova, odvoz zavazadel na hotel a odjezd na Pustevny, pěší túra přes Radhošť do Rožnova,  

             ubytování, návštěva Valašské muzea (dřevěné městečko, mlýnská dolina a valašská dědina), večeře, volný   

             program (trampolíny, koloběžky, míčové hry a jiné pohybové aktivity), táborák 

2. den - Snídaně včetně balíčku na cestu, Gibon park, odjezd 
 

 
 

D. varianta - Pustevny, Radhošť,  koloběžky do Rožnova, Valašské muzeum, táborák 
 

1. den - Příjezd do Rožnova, odvoz zavazadel na hotel a odjezd na Pustevny, sjezd na koloběžkách z Pusteven do   

             Rožnova, ubytování, večeře, volný program (trampolíny, koloběžky, míčové hry a jiné pohybové aktivity),  

            táborák 

2. den - Snídaně včetně balíčku na cestu, návštěva Valašského muzea (dřevěné městečko, mlýnská dolina a valašská   

            dědina) a města Rožnova, odjezd 
 

 
 

E. varianta - Pustevny, Radhošť, koloběžky do Ráztoky, lanovka na Pustevny, Valašské muzeum, táborák 
 

1. den - Příjezd do Rožnova, odvoz zavazadel na hotel a odjezd na Pustevny, sjezd na koloběžkách z Pusteven do  

             Ráztoky, zpět lanovkou nahoru, pěší túra přes Radhošť do Rožnova, ubytování, večeře, volný program   

            (trampolíny, koloběžky, míčové hry a jiné pohybové aktivity), táborák 

2. den - Snídaně včetně balíčku na cestu, návštěva Valašského muzea (dřevěné městečko, mlýnská dolina a valašská  

            dědina) a města Rožnova, odjezd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Třídenní výlety 

 
 

 

F. varianta - Valašské muzeum, Gibon park, Pustevny, Radhošť, muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm, táborák 
 

1. den - Příjezd do Rožnova, návštěva Valašského muzea v přírodě (dřevěné městečko, mlýnská dolina a valašská           

             dědina), ubytován, oběd, lanového centra Gibon park, večeře, volný program (trampolíny, koloběžky, míčové 

hry  

             a jiné pohybové aktivity), 

2. den - Snídaně včetně balíčku na cestu, odjezd autobusem na Pustevny, pěší túra přes Radhošť do Rožnova, návštěva  

             města Rožnov, večeře, volný program (trampolíny, koloběžky, míčové hry a jiné pohybové aktivity), táborák   

3. den - Snídaně včetně balíčku na cestu, muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm, odjezd 
 

 

 
 
 

G. varianta – Pustevny, Radhošť, Gibon park, TATRA muzeum, Lašská naučná stezka, Valašské muzeum,   

                        táborák 
 

1. den - Příjezd do Rožnova, odjezd na Pustevny, pěší túra přes Radhošť do Rožnova, oběd, ubytování, lanové centrum   

             Gibon park, večeře, volný program (trampolíny, koloběžky, míčové hry a jiné pohybové aktivity), 

2. den - Snídaně včetně balíčku na cestu, odjezd autobusem do Kopřivnice do muzea TATRA, poté Lašská naučná stezka   

             Štramberkem, večeře, volný program (trampolíny, koloběžky, míčové hry a jiné pohybové aktivity), táborák   

3. den - Snídaně včetně balíčku na cestu, návštěva Valašského muzea (dřevěné městečko, mlýnská dolina a valašská  

             dědina) a města Rožnova, odjezd 
 

 

 
 
 

H. varianta - Valašské muzeum, lanové centrum Tarzanie, lanovka na Pustevny, Radhošť, UNIPAR, táborák 
 

1. den - Příjezd do Rožnova, návštěva Valašského muzea (dřevěné městečko, mlýnská dolina a valašská dědina) 

             a města Rožnov, ubytování, večeře, volný program (trampolíny, koloběžky, míčové hry a jiné pohybové aktivity), 

2. den - Snídaně včetně balíčku na cestu, odjezd autobusem do Trojanovic, návštěva lanového centra Tarzanie,   

             lanovkou nahoru na Pustevny, pěší túra přes Radhošť do Rožnova, večeře, volný program (trampolíny,   

             koloběžky, míčové hry a jiné pohybové aktivity), táborák  

3. den - Snídaně včetně balíčku na cestu, exkurze v UNIPARU, odjezd 

 

 
 
 

I. varianta -  Gibon park, koloběžky do Rožnova, Valašské muzeum, táborák 
 

1. den - Příjezd do Rožnova, ubytování, návštěva lanového centra Gibon park, večeře, volný program (trampolíny,   

             koloběžky, míčové hry a jiné pohybové aktivity), 

2. den - Snídaně včetně balíčku na cestu, odjezd autobusem na Pustevny, sjezd na koloběžkách z Pusteven do Rožnova,  

             návštěva města Rožnov, večeře, volný program (trampolíny, koloběžky, míčové hry a jiné pohybové aktivity),  

            táborák 

3. den - Snídaně včetně balíčku na cestu, návštěva Valašské muzeum (dřevěné městečko, mlýnská dolina a valašská   

            dědina) a města Rožnov, odjezd 

 

 

 

 
 
 

 

J. varianta -  Valašské muzeum, Gibon park, koloběžky do Ráztoky, lanovka na Pustevny, Radhošť, UNIPAR,  

                       táborák 
 

1. den - Příjezd do Rožnova, návštěva Valašského muzea (dřevěné městečko, mlýnská dolina a valašská dědina),   

             ubytování, oběd, návštěva lanového centra Gibon park, večeře, volný program (trampolíny, koloběžky,  

             míčové hry a jiné pohybové aktivity), 

2. den - Snídaně včetně balíčku na cestu, odjezd autobusem na Pustevny, sjezd koloběžek z Pusteven do Ráztoky, 

              zpět lanovkou nahoru, pěší túra přes Radhošť do Rožnova, návštěva města Rožnov, večeře, volný program            

             (trampolíny, koloběžky, míčové hry a jiné pohybové aktivity), táborák 

3. den - Snídaně včetně balíčku na cestu, exkurze v UNIPARU, odjezd 

 



 

 
 

K. varianta - Valašské muzeum, Gibon park, muzeum TATRA, Lašská naučná stezka Štramberkem, UNIPAR,  

                       táborák 
 

1. den - Příjezd do Rožnova s možností odvozu zavazadel do hotelu, následuje návštěva Valašského muzea (dřevěné  

             městečko, mlýnská dolina a valašská dědina), ubytování, návštěva lanového centra Gibon park, večeř, volný   

             program (trampolíny, koloběžky, míčové hry a jiné pohybové aktivity), 

2. den - Snídaně včetně balíčku na cestu, odjezd autobusem do Kopřivnice do muzea TATRA, poté Lašská naučná stezka   

             Štramberkem, večeře, volný program (trampolíny, koloběžky, míčové hry a jiné pohybové aktivity), táborák 

3. den - Snídaně včetně balíčku na cestu, exkurze v UNIPARU, odjezd 

 

 
 

 

Možno objednat obědové menu 

 70,- Kč/osoba do 12 let  

75,- Kč / osoba nad let 
 

 

Po výběru varianty školního výletu Vám rádi zašleme kompletní 

cenovou nabídku. 

 
 

POZOR!  
Pedagogický dozor má ubytování zdarma. Hradí si pouze stravu a doprovodný program.  

 

Na požádání zajišťujeme dopravu osob z vlakového a autobusového nádraží  

přímo ke Komplexu pro sport a rekreaci TJ Rožnov p.R. 
 

 

 

Detailní popis jednoho ze dvoudenních výletů 

 

 

 
                                  Do Rožnova přijedete na nádraží (autobusové i vlakové je společné) do 11:30 hod. Zavazadla Vám 

odvezeme do našeho komplexu. Po 12 hodině Vám jede z nádraží autobus na Pustevny. Po prohlídce Pusteven se vydáte 

okolo sochy Radegasta ke kapli svatého Cyrila a Metoděje na vrcholu Radhoště. Odtud se po červené turistické značce 

dostanete dolu do Rožnova, kde vyjdete přímo u komplexu, kde se ubytujete. Druhá možnost je, že se vrátíte zpět na 

Pustevny a odtud sjedete na koloběžkách do Rožnova. Po večeři následuje volný program, kde můžete navštívit 

trampolíny a večer bude přichystán pro Vás táborák s opékáním špekáčků. Následující den po snídani dostanete balíček 

na cestu (smažený řízek, chléb, fruko, jablko, oplatek a pod.) a vydáte se přes městský park do Valašského muzea v 

přírodě, kde si prohlídnete všechny tři areály, tj. dřevěné městečko, mlýnskou dolinu a valašskou dědinu. Po skončení 

prohlídky navštívíte ještě rožnovské náměstí a odtud poté půjdete na nádraží. Zavazadla Vám na nádraží dopravíme 

těsně před odjezdem. 


