
Společnost KS Bus s.r.o. srdečně zve všechny milovníky cestování  

na jednodenní výlet do Rožnova pod Radhoštěm a na Pustevny. 

 

 

 

 

 

 

Výlet se uskuteční 

18. 9. 2021 

Odjezd z Veverských Knínic 

v 6:30 hod 

Další nástupní místa: Ostrovačice, Říčany, Rosice 

(čas odjezdu bude upřesněn) 

Předpokládaný odjezd zpátky  

v 17:00 hod 

Cena dopravy je  

440, - Kč / osoba  

 

Program: 

dopoledne: prohlídka valašského muzea, odpoledne: individuální program 

 na Pustevnách 



Bližší informace: 

Valašské muzeum v přírodě 

je největší a nejstarší skanzen ve střední Evropě. Muzeum bylo založeno  

v roce 1925 a je národní přírodní a kulturní památkou. Je tu více než  

100 originálních památkově chráněných objektů. Muzeum 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. V prostorách 

Valašského muzea v přírodě se každoročně konají vystoupení národopisných 

souborů v rámci celoročního folklorního festivalu „Valašský rok“, sestávajícího  

z 60 programových akcí. 

 
 

 

 

 

 

 

Muzeum nabízí 3 prohlídkové okruhy – dřevěné městečko, valašská dědina a 

mlýnská dědina 

Orientační vstupné: děti do 6 let zdarma, děti 6-15 let 50Kč, dospělí 100Kč, 
senioři 80 Kč, rodina 200Kč 

 

Zdroj a více informaci: https://www.nmvp.cz/roznov 

 

 

https://www.nmvp.cz/roznov


Jurkovičova rozhledna 
 

 (z parkoviště Valašského muzea můžete pokračovat pěšky přes dřevěný mostek 
nad parkovištěm, nahoru do kopce po zelené turistické značce, cca 30 minut, 

nebo z areálu Valašské dědiny) 

 

Stručný popis rozhledny říká, že se zde kombinují dva 
základní materiály – kámen tvořící fundament stavby 

a dřevo zpracované tradičními tesařskými 
technologiemi. Základnu stavby tak tvoří vysoká 
kamenná podezdívka skládaná z opracovaného 
kamene rozličné velikosti.  Dřevěná konstrukce 

je tvořena dvěma segmenty – roubením „chaloupky“ 
a z ní vycházející věžovité osmistěnné nástavby.  
Dominujícím prvkem středové části „chaloupky“  

je čtveřice štítů zakončených kabřincem a dřevěnou 
makovicí.    Věžovitá část rozhledny s vyhlídkovou 

plošinou ve výšce 18,8 m je zakončena jehlancovitou 
střechou s čtveřicí drobných vikýřků a makovicí u vrcholu. 

 

Orientační vstupné: děti do 6 let zdarma, 6 až 18 let 20,- Kč, dospělí 40,- Kč, 
senioři nad 60 let 20,- Kč. Rodinné vstupné 80 Kč (rodiče a max. 4 děti)  

 

Pustevny 

 

 
 

Pustevny - vyhledávané středisko v létě i v zimě (1018 m n. m.) je důležitou 
křižovatkou turistických cest, jedním z výchozích bodů na horu Radhošť a také 



nástupním místem na naučné stezky Radegast a Čertův mlýn. Pro dopravu 
můžete využít i lanovku z Trojanovic. Areál staveb na Pustevnách je národní 
kulturní památka, zahrnuje tzv. útulny - turistické chaty Libušín (restaurace,  

po požáru v rekonstrukci) a Maměnku (hotel), Pustevenku, dále zvonici  
a vyhlídkový altán Cyrilku. Libušín a Maměnka byly postaveny koncem 19. stol. 

dle návrhů Dušana Jurkoviče a interiéry Libušína byly vyzdobeny freskami  
dle návrhů Mikoláše Alše. V zimě sjezdové lyžování a běžecké trasy, 

nejoblíbenější je trať z Pusteven na Martiňák nebo na vrchol Radhoště. 
 

 

 

 

Hora Radhošť (z Pusteven vede na vrchol hory Naučná stezka, 

její délka je 8 km – celkem tam i zpět) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pověstmi opředená hora Radhošť (1129 m), sídlo boha Radegasta - boha války, 

vítězství, slunce a hojnosti, vévodí západní části Moravskoslezských Beskyd.  

Na vrcholu hory stojí dřevěná poutní kaple Cyrila a Metoděje s kopií obrazu 

Valašské madony z roku 1898 a kříž se sousoším Cyrila a Metoděje z roku 1931. 

Z vrcholu Radhoště se naskýtá jedno z nejkrásnějších beskydských panoramat.  

Asi 2 km východně od vrcholu směrem na Pustevny je umístěna socha 

pohanského boha Radegasta, která je dílem sochaře Albína Poláška. Socha 



Boha je ztvárněna s býčí hlavou, rohem hojnosti a s valašskými krpci. Nedaleko 

vrcholu stojí také rozhledna Cyrilka, z které je krásný výhled do údolí města 

Frenštát pod Radhoštěm, na Pustevny a za dobré viditelnosti také na Lysou 

horu a slovenskou stranu - Malou Fatru a Západní Tatry.  

Celá hora je protkána podzemními chodbami a jeskyněmi. Nejznámější jeskyní 

Volařka ležící na svahu hřebenu asi 200 metrů jižně od vrcholu.  
 

   

Zdroj a bližší informace: http://www.visitroznov.cz 

 

Vyhlídková stezka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je umístěna cca 400 metrů od parkoviště Pustevny ze směru od Prostřední 

Bečvy nebo 200 metrů od horní stanice lanové dráhy Trojanovice  

Ráztoka-Pustevny po červené turistické značce směrem k vrcholu Tanečnice. 

Vrcholem stezky je 22 metrů vysoká věž, na které se můžete těšit také  

na skleněnou vyhlídku. Na věž samotnou Vás dovede přibližně 600m dlouhý 

chodník, vedoucí ve výšce 4-15 metrů mezi stromy. Pozvolně stoupající chodník 

bude mít také řadu zastavení, na kterých se dozvíte mnoho zajímavostí nejen  

o přírodě Beskyd, ale i blízkém okolí. Pro výstup můžete zvolit také unikátní  

150 metrů dlouhý lanový chodník, který nenajdete nikde jinde v republice. 

 

 

Zdroj a více informaci: https://stezkavalaska.cz 

http://www.visitroznov.cz/
https://stezkavalaska.cz/

