
 KONZERVÁ TORŮ -RESTÁŮRÁ TORŮ  V ROZ NOVE  POD RÁDHOS TE M 

PROGRAM ODBORNÉ EXKURZE, 11. 9. 2019 

V letošním roce bude odborná exkurze odehrávat v areálu Národního muzea v přírodě - Valašského muzea v přírodě. K 

vybraným lokalitám patří Pustevny s komentovanou prohlídkou Libušína, Mlýnská dolina, expozice Městečko pod 

Radhoštěm a Jak jde kroj, tak se stroj. 

 

 Časový harmonogram + rozpis skupin 

 Popis lokalit 

KONFERENCE   2019 

 



ČASOVÝ HARMONOGRAM 

SKUPINA A 

13:00  sraz na STARTU 

13:00 - 13:45 přejezd na Pustevny 

13:45 - 14:30 Pustevny - Libušín 

14:30 - 15:15 přejezd 

15:15 - 16:00 Mlýnská dolina 

16:00 - 16:45 Městečko pod Radhoštěm 

16:45 - 17:30 Jak jde kroj, tak se stroj 

SKUPINA B 

13:00  sraz na STARTU 

13:00 - 13:45 Jak jde kroj, tak se stroj 

13:45 - 14:30 přejezd na Pustevny 

14:30 - 15:15 Pustevny - Libušín 

15:15 - 16:00 přejezd 

16:00 - 16:45 Mlýnská dolina 

16:45 - 17:30 Městečko pod Radhoštěm 

SKUPINA C 

13:00  sraz na STARTU 

13:00 - 13:45 Městečko pod Radhoštěm 

13:45 - 14:30 Jak jde kroj, tak se stroj 

14:30 - 15:15 přejezd na Pustevny 

15:15 - 16:00 Pustevny - Libušín 

16:00 - 16:45 přejezd 

16:45 - 17:30 Mlýnská dolina 

SKUPINA D 

13:00  sraz na STARTU 

13:00 - 13:45 Mlýnská dolina 

13:45 - 14:30 Městečko pod Radhoštěm 

14:30 - 15:15 Jak jde kroj, tak se stroj 

15:15 - 16:00 přejezd na Pustevny  

16:00 - 16:45 Pustevny - Libušín 

16:45 - 17:30 přejezd 

SKUPINA E 

13:45  sraz na STARTU 

13:45 - 14:30 Mlýnská dolina 

14:30 - 15:15 Městečko pod Radhoštěm 

15:15 - 16:00 Jak jde kroj, tak se stroj 

16:00 - 16:45 přejezd na Pustevny  

16:45 - 17:30 Pustevny - Libušín 

17:30 - 18:15 přejezd 

POPIS LOKALIT 
 

Pustevny - Libušín 
 
V polovině 18. století byla nedaleko první dřevěné radhošťské kaple zřízena pous-
tevna pro jednoho poustevníka. Přestože byli už v roce 1782 císařským výnosem 
poustevníci zrušeni, začalo se místu s opuštěnou poustevnou v katastru obce Pro-
střední Bečva až dodnes říkat Pustevny. Až v souvislosti s rozmachem turistického 
ruchu v závěru 19. století se na Pustevnách začalo se stavební činností. Atraktivnos-
ti Pusteven v blízkosti hory Radhošť si byli velice dobře vědomi členové frenštátské-
ho spolku "Pohorská jednota Radhošť", nejstaršího českého turistického spolku, 
kteří si dali za cíl zpřístupňovat odlehlá místa beskydských hor, značit turistické 

trasy a zřizovat síť horských hotelů a ubytoven. Členové Pohorské jednoty se obrátili na vsetínskou stavební kancelář Michala  
Urbánka, jehož tehdejší zaměstnanec, slovenský architekt Dušan Jurkovič, projektoval ve slohu tzv. lidové secese postupně dvě 
další útulny, Libušín a Maměnku, které byly zpřístupněny v roce 1899.Na výzdobě interiéru Libušína se podílel český malíř Miku-
láš Aleš, který si zájem o Valašsko odnesl již z Národopisné výstavy Českoslovanské, konané v Praze roku 1895, na níž byla insta-
lována mimo jiné Valašská dědina s hospodou "Na posledním groši". Podle Alšových kreseb zbojníků Ondráše a Juráše, portáše 
Stavinohy a boha Radegasta vymaloval interiéry Libušína akad. malíř Karel Štapfer. Architektonické prvky exteriérů použil Jur-
kovič z lidových staveb řady valašských, ale i kysuckých vesnic. V noci z 2. na 3. března 2014 byl Libušín výrazně zasažen požá-
rem. Oborná exkurze bude věnována  obnově objektu a novému systému požární ochrany. 



Mlýnská dolina 
 
Mlýnská dolina je unikátním souborem živých staveb a zařízení, která jsou v 
provozu díky síle horské vody, ale i lidských rukou. Rozkládá se na rovině údolní 
louky u starého vodního náhonu, kde byly postupně od 70. let. 20. století po-
staveny technické objekty dokumentující rozvoj a specializaci hospodářství na 
vesnici od druhé poloviny 17. do 19. století. Návštěva Mlýnské doliny, zpřístup-
něné od roku 1983, nabízí jedinečnou možnost spatřit v pohybu vodní mlýn, 
pilu a valchu. V hamru uvidíte, jak pracoval kovář. Těžká kladiva bývají spouště-

na mimořádně. Také lisování oleje probíhá s ohledem na stáří stroje jen při tematických pořadech. Na začátku prohlídky ve 
vozovně z Ostravice se seznámíte se starými dopravními prostředky a zemědělskou technikou z konce 19. a první poloviny 
20. století. 
 

 
 

Městečko pod Radhoštěm 
 
Prostřednictvím expozice nahlédněte do historie i běžného života východomoravského 
městečka Rožnov pod Radhoštěm a sledujte jeho proměny v průběhu více než sedmi 
staletí. Svou pouť začnete u výstavby středověkého hradu, který býval sídlem rožnov-
ských pánů, později se stal úkrytem lapků a nakonec jeho zdivo posloužilo k výstavbě 
mnoha rožnovských domů. Nahlédnete do starého dřevěného kostela, který už dávno 
v Rožnově nestojí, jeho unikátní barokní malovaný Boží Hrob je však chloubou muzejní 
sbírky. Poznáte důležitá řemesla a průmyslová odvětví, na nichž byla založena ekono-
mika Rožnova, seznámíte se s významnými místními vzdělávacími institucemi, včetně 

vyhlášené rožnovské košíkářské školy. 
Pochopitelně nevynecháte ani kulturní a společenský život, jemuž ještě v první polovině 20. století vévodily klimatické láz-
ně – ostatně svěží horský vzduch si v Rožnově a jeho okolí můžete užít i dnes. Zákoutí výstavního sálu odhalují také každo-
denní život města – takže nechybí lázeňská promenáda, cukrárna, lékárna, fotoateliér, ale i pohled do běžné městské do-
mácnosti z 30. a 50. let minulého století. 
 
 

 

Jak jde kroj, tak se stroj 
 
Expozice představuje vývoj tradičního oděvu na Valašsku. Dozvíte se, z jakých 
součástek se tradiční oděv skládal, jakých materiálů bylo potřeba k jeho výrobě, 
jeho proměny v závislosti na změnách dobového vkusu a dostupných materiálů. 
Každá žena chtěla být originální, proto se přesvědčíte o rozmanitosti barev, výši-
vek a materiálů, které se v lidovém oděvu na Valašku uplatňovaly – vždy ale v 
souladu s tradicí a všeobecnými zvyklostmi, hlavně co se týká střihu ošacení.  
Od druhé poloviny 19. století tradičnímu způsobu odívání pomalu začala zvonit 

hrana – nahradil ho civilní oděv nošený ve městech. Nebýt osobností, kterým záleželo na jeho zachování, valašský kroj by 
byl možná minulostí uzavřenou v muzejních vitrínách. Díky snaze Marie Schoberové, Hermíny Strohschneiderové, Josefa 
Orsága Vraneckého a dalších lidí, s nimiž se na výstavě seznámíte, byl kroj obnoven a získal nový význam – už ne jako kaž-
dodenní oděv lidí na venkově, ale jako symbol identity svých nositelů, jako pokračování pomalu se vytrácející tradice.  


