
V rámci 120. výročí založení 
Klubu českých turistů v Rožnově pod Radhoštěm 

pořádá KČT, odbor Camping club Rožnov p. R. 

narozeninový víkend 
15. – 17. srpna 2014 

 
MÍSTO KONÁNÍ: 

• Camp SPORT v Rožnově pod Radhoštěm, Pod strání 2268 
GPS: N49°27'55.662", E18°9'41.056" 

 
JAK SE K NÁM DOSTANETE: 

• Z nádraží ČSAD a ČD autobusem do zastávky Rožnov p. R., restaurace U 
Eroplánu; odtud pokračujte ve směru jízdy kolem koupaliště, za kterým 
se nachází recepce campu Sport; cca 200 m. 

• Z nádraží ČSAD a ČD pěšky po nábřeží Dukelských hrdinů po pravém 
břehu řeky Bečvy směr Žilina. Světelnou křižovatku u hotelu Eroplán 
přejdete rovně a dále kolem koupaliště, za kterým se nachází recepce 
campu Sport; cca 2 km. 

 
UBYTOVACÍ POPLATKY (ceny platí již od 13. 8. 2014) 

� Hotel Stadion          180,- Kč/noc/lůžko 
� Camp Sport chatky         180,- Kč/noc/lůžko 
� Camp Sport vlastní zařízení 

o Posádka (osoby, auto, karavan; obytné auto, elektrika)  200,- Kč 
o Posádka (osoby, auto, stan, elektrika)     150,- Kč 

 
ÚČASTNICKÉ POPLATKY 

� Startovné pro neubytované – sobota 16. 8. 2014      30,- Kč 
� Cena autokarového výletu včetně vstupenek     130,- Kč 

 
Každý účastník obdrží mapy, účastenský list, příležitostné razítko, dárek na 
památku a propagační materiály. 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM 
 

� PÁTEK 15. 8. 2014 
o Prezentace a ubytování v recepci campu Sport a hotelu Stadion. 
o Individuální program; viz doporučené aktivity. 

 
� SOBOTA 16. 8. 2014 

o 800 – 1000 Prezentace a ubytování v recepci campu Sport. 
o Pěší výlet A bez průvodce: camp Sport – Bučiska (výchozí bod naučná 

stezka Hradisko) – okruh naučné stezky – camp Sport; cca 10 km. 
o Pěší výlet B bez průvodce: camp Sport – Jurkovičova rozhledna na 

Karlově kopci – Dolní Bečva – Na Kamenném – Radhošť – Černá hora 
– camp Sport; cca 20 km. 

 
 

o 1000 Cykloturistický výlet s průvodcem z Rožnova p. R. do Zubří, 
Zašové, Veselé, Valašského Meziříčí a zpět přes Hrachovec 
cyklostezkou Bečva podél Rožnovské Bečvy do Rožnova p. R. 
V Hrachovci krátká zastávka s návštěvou Cyrilova pekařství – pekárna 
frgálů s možností posezení v kavárně s občerstvením a nákupem 
tradičních nejen cukrářských výrobků. 
Délka cca 30 km – náročnost lehká, povrch asfalt. 
Výškový profil: 

 
 

o 1000 Autokarový výlet s průvodcem z Rožnova p. R. na vrchol Soláň 
s procházkou k rázovité zvoničce, dále autokarem do Velkých Karlovic 
s prohlídkou muzea a historického dřevěného kostelíku, autokarem na 
Bumbálku s procházkou k rozhledně Súkenická s výhledy na Beskydy 
a Javorníky, autokarem kolem údolní přehrady Horní Bečva zpět do 
Rožnova p. R. Pěší procházka cca 4 km. Uskuteční se při minimálním 
počtu 35 lidí. 

 
� NEDĚLE 17. 8. 2014 

o Individuální program; viz doporučené aktivity. 
 
 



DOPORUČENÉ AKTIVITY 
o Jurkovičova rozhledna 

www.roznov.cz/nove-otevrena-jurkovicova-rozhledna 
� Plnění podmínek akce Vystup na svůj vrchol. 
� Otevírací doba: 900 – 1900 hodin. 
� Na základě útraty v Rožnovském pivovaru sleva 50 % na vstupném. 

o Rozhledna Velký Javorník 
www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1944&p1=9
605 
� Volně přístupná. 

o Naučná stezka Hradisko 
www.roznov.cz/naucna-stezka-hradisko 
Výchozí bod na levém břehu řeky Bečvy v místní části Bučiska. Délka cca 
3 km. 

o Pustevny, Radhošť 
Možnost pěší túry přes Radhošť po červené turistické značce až do 
campu Sport v Rožnově p. R.. 
� Autobus na Pustevny z Rožnova p. R., restaurace U Eroplánu 

15. 8.    818, 1008, 1219, 1424 
16. 8., 17. 8.   818, 819, 1008, 1219, 1423, 1424 

� Autobus z Pusteven do Rožnova p. R., restaurace U Eroplánu 
15. 8.    1258, 1545 
16. 8., 17. 8.   1046, 1522, 1630 

o Cyklobusy 
� Rožnov p. R., restaurace U Eroplánu - Pustevny 

16. 8., 17. 8.   819, 1219, 1424 
� Rožnov p. R., restaurace U Eroplánu - Bumbálka 

16. 8., 17. 8.   819, 1219 
� Rožnov p. R., restaurace U Eroplánu – Soláň - Velké Karlovice 

15. 8., 16. 8., 17. 8. 907 
o Gibon park 

www.gibon-park.cz  
Opičí dráha mezi stromy, minigolf, trampolíny, obří houpačka, 
prolézačky, skluzavky, restaurace a jiné atrakce. 

o Krytý bazén 
www.krytybazen.cz 
Bazén s ohřívanou vodou, tobogánem, saunou a jinými atrakcemi můžete 
navštívit nejenom v případě nepříznivého pořadí. 

o Rožnovský pivovar a Rožnovské pivní lázně 
www.roznovskepivo.cz 
Rožnovský pivovar má ve svém bezprostředním okolí vyznačenou vlastní 
lázeňskou stezku. Při jejím absolvování a opsání určitých symbolů 
z každého zastavení, obdržíte v pivovarské hospůdce zdarma 0,3 l piva 
dle vlastního výběru. Délka stezky 883 m. 
� Otevírací doba pivovarské hospůdky: 

pátek, sobota 1300 – 2300 hodin, 
neděle  1300 – 2000 hodin. 

� Otevírací doba pivní kavárny: 
pátek, sobota 1000 – 2200 hodin, 
neděle  1000 – 2000 hodin. 



o Svět kamenů 
www.svetkamenu.cz 
� Otevírací doba: pátek  900 – 1700 hodin, 

sobota 900 – 1300 hodin. 
o UNIPAR, výroba, galerie a prodejna svíček 

www.unipar.cz 
� Otevírací doba: pátek    900 – 1730 hodin, 

sobota 1000 – 1300 hodin. 
o Valašské muzeum v přírodě 

www.vmp.cz  
� Otevírací doba Dřevěné městečko 900 – 1900 hodin. 
� Otevírací doba Mlýnská dolina  900 – 1800 hodin. 
� Otevírací doba Valašská dědina  900 – 1800 hodin. 
� Na základě útraty v Rožnovském pivovaru sleva 50 % na vstupném 

do všech částí. 
o Vláček Rožnováček 

www.roznov.cz/vyletni-silnicni-vlacek-roznovacek   
Odjíždí několikrát za den přímo z parkoviště u campu Sport a během 
4,7 km dlouhé jízdy shlédnete zajímavosti Rožnova p. R. 

 

MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ 
Přímo v campu Sport je bufet. Do 300 m od campu Sport se nachází 
motorest Horal, restaurace v Gibon parku, restaurace Kuželna a hotel 
Eroplán. 

 

PŘIHLÁŠKY 
Přihlášky na ubytování ve vlastním zařízení nebo v chatkách campu Sport, 
hotelu Stadion a na autokarový výlet zasílejte do 3. srpna 2014 na e-mail: 
campingclubroznov@seznam.cz nebo písemně na adresu: Jan Kubáček, 5. 
května 1343, Rožnov p. R. Upřesňující informace budou postupně 
zveřejňovány na klubových webových stránkách: 
www.campingclubroznov.cz 
 

Pořadatel je zbaven jakékoliv odpovědnosti v případě nemoci, úrazu, 
krádeže a vyšší moci. 

 
ORGANIZACE A SPONZOŘI, KTEŘÍ SE NA SETKÁNÍ PODÍLÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Rožnov pod Radhoštěm 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


