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MUZEUM
Frenštátské muzeum sídlí v historické budově 
z roku 1876. Původně zde byla měšťanská 
chlapecká škola, druhá česká škola na Moravě. 
Muzejní expozice jsou věnovány historii města, 
sportu, Pohorské jednotě Radhošť, vystěhovalectví 
do Texasu, tkalcovství, přírodě Beskyd a 
Střeleckému spolku.

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
Horní kostel postavený 
v 17. století je zasvěcen 
sv. Janu Křtiteli. Původní 
barokní interiér byl v roce 
1891 přestavěn do gotic-
kého slohu. Stěny kostela 
zdobí malířský soubor 
čtrnácti zastavení křížové 

cesty. Byl to dar světoznámého frenštátského 
rodáka sochaře Albína Poláška. Před kostelem 
stojí barokní kříž z roku 1753 a socha Panny Marie.

KOSTEL SV. MARTINA
V dolním rohu náměstí se nachází „Dolní kostel“ 
zasvěcený svatému Martinovi, patronu města. 
Kostel byl spálen a vydrancován nájezdy kuruců 
v roce 1680. Součástí interiéru je závěsný triptych 
Valašské Madony od Adolfa 
Liebschera. Kopie díla je 
umístěna v kapli sv. Cyrila 
a Metoděje na Radhošti. 
Boční kaple sv. Barbory 
a sv. Jana Nepomuckého 
byly přistavěny v roce 1740.
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NÁMĚSTÍ MÍRU
Centru města dominuje náměstí s kašnou. 
Je lemováno měšťanskými domy, z nichž je 
nejpůsobivější novorenesanční budova radnice 
z roku 1891, na které je umístěna pamětní deska 
skokana na lyžích Jiřího Rašky. Pod podloubím je 
částečně zachována původní dlažba z oblázků.

RADNIČNÍ VĚŽ
Po výstupu na 27 m vysokou Radniční věž se nabízí 
výhled na Moravskoslezské Beskydy a Frenštát pod 
Radhoštěm.

Na prohlídkové trase zahlédnete 
nejen sochy Albína Poláška a dalších 
místních umělců, ale také historické 
fotografie města. Prohlídky se konají 
od května do září.

HOREČKY
Pokud chcete poznat tuto oblast, doporučujeme 
vydat se po naučné stezce Beskydské nebe. Tato 
tříkilometrová stezka vás seznámí s atraktivními 
místy na Horečkách. Procházka začíná v Areálu 
skokanských můstků Jiřího Rašky. Provede vás 
kvízem maskota zdejších skokanů - lvíčka Fittyho, 
85 metrů dlouhým bezbariérovým chodníkem Život 
v korunách stromů, dovede vás ke Zvoničce 
Strážkyni Beskyd a bosému chodníčku a pak dál ke 
kapli Panny Marie Lurdské, k Bartošově vyhlídce 
a Mařenčině studánce. Stezka byla otevřena na 
podzim 2015. Na své si na Horečkách přijdou i 
cyklisté. Ti si zde mohou vyzkoušet Beskydské 
traily - pilotní tříkilometrový okruh jednosměrné 
cyklistické stezky.

ROZHLEDNA NA VELKÉM 
JAVORNÍKU
Velký Javorník je nejnavštěvovanějším, nejoblíbe-
nějším a nejvyšším vrcholem Veřovických vrchů 
(918 m. n. m). V roce 2013 byla na jeho vrcholu 
vybudována rozhledna vysoká 26 metrů.
Z Frenštátu pod Radhoštěm se na Velký Javorník 
dostanete po zelené nebo modré turistické 
značce. Zelenou trasu kopíruje naučná stezka 
Velký Javorník.


