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HOTELY A RESTAURACE 
 
 

Britannia 
Žerotínova 923 

tel.: 571 412 130 
http://www.hotelbritannia.cz 

 
Hotel s restaurací se nachází v blízkosti vlakového nádraží.Možnost parkování u hotelu. 
Kapacita hotelu je 23 míst v deseti pokojích. Hotel není bezbariérově řešen. Z recepce na 
pokoje vedou schody, k recepci a do restaurace rovněž. Sociální zázemí není bezbariérové.  
 
 
 

Magistr 
Dolní náměstí 345 
tel.:  571 411 777 

http://www.hotelmagistr.cz/ 
 
Hotel se  nachází v historickém centru Vsetína. Jeho kapacita je 28 lůžek v 17 pokojů.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o památkový objekt, nebyla povolena montáž výtahu ani 
plošiny.  
Restaurace je řešena bezbariérově. Bezbariérový vstup není z Dolního náměstí nýbrž od 
hlavní pošty, kde je i vlastní parkování. Restaurace má bezbariérové sociální zázemí.  
 
 
 

Nová radnice 
Horní náměstí 29 
tel.: 571 410 175 

http://www.hotel-novaradnice.com/ 
 

Hotel s restaurací se nachází na Horním náměstí v blízkosti zámku, soudu a staré radnice. 
Komplex je zrekonstruovaný a osoba s hendikepem ze najde i bezbariérově upravený pokoj – 
jeden jednolůžkový.  
Parkování je přímo u hotelu, bezbariérový přístup a výtah je ze zadní strany hotelu.  
U hlavního vchodu by byl občan na invalidním vozíku nemile zaskočen schody, recepce je 
v I.patře.  
Kromě bezbariérově upraveného pokoje má hotel k dispozici 15 dalších pokojů a tři 
apartmány.  
 

     
 



 

 
 

Vsacan 
Žerotínova 1114 
tel.: 571 477 111 

http://www.hotelvsacan.cz/ 
 
Hotel se nachází v centru Vsetína. Kapacita hotelu je 72 lůžek ve skladbě jednolůžkových, 
dvoulůžkových a apartmánových pokojů. 
Bezbariérový přístup je možný od náměstí Svobody po rampě. Pokoje nejsou upraveny 
bezbariérově. Do pokojů jež jsou v patrech je možné se dostat jak osobním výtahem, tak 
nákladním výtahem. Recepci najdete v přízemí.  
Restaurace je rovněž v přízemí. Sociální zázemí však není řešeno bezbariérově.  
Parkování je možné u hotelu, vyhrazení stání pro osoby s hendikepem se zde nenachází 
    
 
 

   Hotel a restaurace U Vychopňů 
Jasenice 296 

tel.: 571 432 039 
http://www.uvychopnu.com 

 
Hotel s restaurací leží dále od středu města a to v části Vsetína zvané Jasenice. Hotel nabízí 
15 míst a to v jedno, dvou lůžkových pokojích či apartmánech. Pokoje nejsou řešeny 
bezbariérově, nicméně přístup k přízemním pokojům je možný přes restauraci. 
Přístup do restaurace je bezbariérový, sociální zázemí rovněž. Parkování na místě je možné, 
vyhrazené parkování zde není.  
 
 
 

Hotel Kamu*** Garni 
Matouše Václavka 1432 

tel.: 571 412 084 
www.kamu.cz 

 
Hotel se nachází v klidné lokalitě Trávníky, 10 minut pěší chůze od centra Vsetína. Nabízí 
více jak 150 lůžek situovaných ve dvou až čtyřlůžkových standardně zařízených pokojích. 
Hotel není vhodný pro pohybově hendikepované hosty, je čtyřpatrový a bez výtahu.  
 

 
 
 

VKCI  Vsetín o.p.s. – Koordinační a informační centrum 
Jiráskova 419 

Tel: 571 410 231 
www.vkci.cz/index.php?page=ubytovaci-sluzby 

 
Zařízení penzionového typu v klidné části města Vsetína – Trávníky, 10 minut pěší chůze od 
centra města. Nabízí 20 lůžek v plně bezbariérovém zařízení vybaveném výtahem, 



 

bezbariérové pokoje včetně sociálních zařízení ve dvou úrovních kvality. Čtyři vícelůžkové 
pokoje  3 -5 osob se společným sociálním zařízením na chodbě, 2 pokoje apartmánového typu 
pro 2 osoby s vlastním bezbariérovým sociálním zařízením. Možnost snídaní. Možnost využití 
kulturních programů, které organizace pořádá každou středu.  
 
 
 
POUZE RESTAURACE BEZ UBYTOVÁNÍ 
 
 
Restaurace Dům kultury 
Svárov 1055 
tel.: 571 417 987 
 
Restaurace se nachází v centru města.  
Bezbariérový vstup do restaurace není z hlavního vchodu do domu kultury, kde je schodiště 
nýbrž z bočního, z ul. Hlásenky. Z přízemí – pod schody je k dispozici osobní výtah. 
Nákladní výtah je v budově rovněž, nicméně vám jej musí zpřístupnit vrátný, který je v patře 
na vrátnici. 
Restaurace má bezbariérové toalety.  
 
 
Restaurace Náhon 
U Křivačkárny 859 
tel.: 571 410 990 
http://www.nahon.cz 
 
Restaurace se nachází několik minut pěší chůze od vlakového nádraží v místě bývalého 
mlýna, na velice příjemném a klidném místě. Parkování u restaurace možné není. Restaurace 
je přízemní, bez schodů a vysokých prahů. Sociální zařízení je rovněž bezbariérové.  
 
 
Pizzerie Karibic 
Smetanova 841 
tel.: 604611371 
 
Restaurace se nachází ve vjezdu budovy VZP. Jedná se o přízemní restauraci s dobrým 
přístupem. Parkování vlastní nemá, ale v blízkosti restaurace parkování možné je. Vstup je 
bez schodů. Toalety bohužel nevyhovují bezbariérovému vstupu, jsou příliš úzké.  
 
Restaurace Snaha 
Palackého 167 
tel.: 571 419 562 
 
Restaurace se nachází u řeky Bečvy, v blízkosti centra města. Přístup do restaurace, do její 
přízemní části je pro osoby, pohybující se na vozíku možný. Toalety nejsou řešeny 
bezbariérově, nicméně se nachází v přízemí a jsou dosti široké.  
 
 



 

 
 
POUZE RESTAURACE BEZ UBYTOVÁNÍ 
 
 
Caffé bar Pohoda 
Na Příkopě 797 
tel.: 571 420 190 
 
Kavárna se nachází v centru města, je dobře přístupná a to i pro osoby pohybující se na 
vozíku. Sociální zařízení je řešeno bezbariérově, nenachází se přímo v kavárně, ale hned 
vedle v prostorách obchodu Děťátko; Koření a čaj. 
 
Restaurace U Trpaslíka 
Pod Zakopaniců 269 
tel.: 775 333 970 
 
Restaurace se nachází u řeky Bečvy, v blízkosti centra města. Vstup do restaurace je možný, 
restaurace je přízemní bez schodů. Toalety nejsou řešeny bezbariérově a jsou poměrně úzké. 
Parkování vlastní pouze pro personál, nejbližší u Městských lázní.  
 
 
Restaurace U Tří slunečnic 
Dolní náměstí 307 
tel.: 571 411 992 
http://www.utrislunecnic.cz/ 
 
Restaurace se nachází v centru města.  
Vstup do restaurace není uzpůsoben pro osoby pohybující se na vozíku. Do restaurace vedou 
schody bez plošiny. K toaletám opět vedou schody. Parkování u restaurace je možné.  

  
Zpracováno na podzim 2011 


