
Vydejte se po stopách původního toku Rožnovské struhy a poz-
nejte při tom zákoutí města, která by vám jinak unikla.

Délka trasy: 2 km, zabere přibližně 2 hodiny

Doporučené vybavení: papír, tužka pohodlné boty

Začátek hledačky: od křižovatky u Eroplánu se vydejte směrem 
k Valašskéhmu muzeu. Za mostem vlevo je odbočka z cyklostezky 
směrem na Dolní Bečvu před lávkou, podél řeky ke splavu.

O hledačce: cestou budete na jednotlivých zastaveních hledat 
příběhy a indicie, které doplníte do tajenky.

Co vás čeká: poutavé příběhy z historie již zaniklého vodního díla 
s pokladem na konci!

Tajenka
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Pro otevření pokladu budete muset vyluštit kód k zámku a tajen-
ku pro získání odměny. Pozorně sledujte text! Hledané slovo do-
plňte do řádku s příslušným písmenem.
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O projektu

Hledačku připravila a udržuje Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci 

s tvůrčí skupinou seniorů, pracující pod hlavičkou projektu „Město v mé paměti“ v roce 

2015. Ve spolupráci s Informačním centrem Rožnov pod Radhoštěm. Finančně podpořilo 

Město Rožnov pod Radhoštěm.

Tajenka: kód zámku

Tajenka: heslo

Questing Rožnovská struha
Hledačka po stopách jedinečného vodního díla a jeho historie

Dolní mlýn

Místo, kde se struha vlévá do Hážovky je zároveň místem, kde 
stával Dolní nebo též panský mlýn, kterému voda ze struhy 
napomáhala při nízkém a nestálém vodním toku …

Tajenka: Za písmeno A doplňte na co byl dolní mlýn přestavěn.
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Horní splav

Když struha patrně začátkem 16. století vznikala, bylo toto místo 
daleko za hranicemi obce. V místě existoval splav, který byl až do 
počátku 20. století dřevěný. Povodeň v roce …

Tajenka: Za číslo 1 doplňte letopočet povodně.

Mlýnská dolina

Z původního náhonu zůstala zachována pouze část dlouhá asi 
750 m, z nichž přibližně 360 m je i dnes veřejně přístupných. Ke 
stejnému účelu však překvapivě slouží i ve 21. století, neboť …

Tajenka: Za písmeno D doplňte které zvíře již ve struze nežĳe.

Sušák
Budova dnešních pokladen Valašského muzea má zajímavou his-
torii úzce spjatou právě se struhou. Bývalý rožnovský starosta 
Čeněk Janík ji v druhé polovině 19. století nechal postavit … 

Tajenka: Za písmeno E doplňte odkud pocházel majitel tkalcovny.

Ulice Čechova
Rožnovské klimatické lázně navštěvoval také vídeňský klenotník 
i se svou náročnou milenkou, pro kterou koupil dům, aby byl dos-
tatečně reprezentativní, dostavěl ještě patro s balkónem … 

Tajenka: Za číslo 2 doplňte číslo Mazáčovy vily.

Horní mlýn

Horní mlýn je zmiňován od roku 1507. Později byla přistavěna pila 
a budovy časem vyzděny. Mlýn byl postaven na suchu mimo 
jakýkoliv vodní tok a byl tak odkázán jen … 

Tajenka: Za písmeno C doplňte název dřevěné konstrukce.

Ulice Na Zahradách

Struha – tato tepna Rožnova měla víc mostů než Praha přes 
Vltavu. Největší byl u Žingorů, protože přes něj jezdili povozníci 
Bajer a Jahn koňmi taženým platoňákem, ve kterém vozili …

Tajenka: Za písmeno B doplňte čím končily zahrady.

Kostel Všech svatých

Kolem kostela byl původně hřbitov, který byl však v 2. polovině 
19. století již téměř plný a proto byl vybudován hřbitov nový 
a původní v roce 1886 uzavřen …

Tajenka: K číslu 3 doplňte rok letecké nehody na kostelní zahradě.

Ulice Pivovarská
Zde se nachází nejstarší osídlení města. Začíná u kostela Všech 
svatých, v přilehlé faře zřídil roku 1872 kaplan František Koželuha 
první veřejnou knihovnu v Rožnově …

Tajenka: Za písmeno F doplňte, co bylo ještě donedávna na štítu 
domu č. 27.

Kam dál: Podél struhy pokračujte až k plotu muzea, druhá infor-

mační tabule od cesty, sáhněte za tabuli a zatáhněte.

Kam dál: Pokračujte podél plotu, až dojdete k pokladnám VMP. 

Vlevo odklopte ceduli PROSTOR PRO KOLA.

Kam dál: Pokračujte ke křižovatce, kde odbočte vlevo a následně  

do první ulice vpravo. Hledejte bílou rozvodnou skříň.

Kam dál: Pokračujte po ulici až k dětskému hřišti po pravé straně. 

V uličce za ním hledejte na zábradlí u obchodu s hudebninami.

Kam dál: Pokračujte ulicí přes cestu a vlevo od žlutého domu ulicí 

Na Zahradách. Hledejte pokračování na domě s cihlovou fasádou.

Kam dál: Najděte A-stojan u poštovní schránky před kostelem.

Kam dál: Jděte vpravo kolem fary a Charity přes cestu k parkoviš-

ti a hledejte vlevo betonový sloupek s pokračováním.

Kam dál: Pokračujte ulicí, na konci je po levé straně parkoviště. Na 

značce u parkoviště je poslední zastavení.


