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VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

1. OKRUH – DŘEVĚNÉ MĚSTEČKO
 Dřevěné městečko je nejstarší částí Valašského muzea
v přírodě. Rozkládá se v rovinatém terénu městského parku.
Veřejnosti bylo zpřístupněno v roce 1925 a od tohoto roku se
postupně rozvíjí dodnes. Návštěvníkům ukazuje podobu
historického náměstí tvořeného souborem originálních
dřevěných staveb přenesených především z rožnovského
náměstí a širšího okolí. Několik roubených objektů zde bylo
postaveno podle existujících i zaniklých předloh. Nahlédnete
zde do způsobu bydlení a života v malém městě v období od
poloviny 19. až po první čtvrtinu 20. století.
 Okruh otevřen od 9:00 do 16:00.

2. OKRUH – VALAŠSKÁ DĚDINA
 Valašská dědina je nejrozsáhlejším areálem Valašského
muzea v přírodě. Svou členitostí připomíná podobu
mnohých skutečných vesnic, rozkládajících se na úbočích
Beskyd, jak je známe ještě z počátku 20. století. Soubor
dřevěných staveb nechává návštěvníka nahlédnout do
každodenního života lidí valašské vesnice v období od konce
18. století do 50. let 20. století. Většina staveb, které zde
uvidíte, jsou originály převezené z původních míst. Naleznete
tady také kopie nebo vědecké rekonstrukce objektů,
postavené na základě historicky doložených faktů.
Uspořádání zemědělských dvorů a situace v interiérech jsou
vytvořené podle historických událostí a skutečných příběhů
konkrétních rodin, zjištěných při archivních a terénních
výzkumech.
 Okruh otevřen od 9:00 do 16:00.

3. OKRUH – 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 postaveny technické objekty dokumentující rozvoj a
specializaci hospodářství na vesnici od druhé poloviny 17.
do 19. století.
Návštěva Mlýnské doliny, zpřístupněné od roku 1983, nabízí
jedinečnou možnost spatřit v pohybu vodní mlýn, pilu a
valchu. V hamru uvidíte, jak pracoval kovář. Těžká kladiva
bývají spouštěna 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.
 Okruh otevřen od 9:00 do 16:00.

PUSTEVNY
V polovině 18. století byla nedaleko první dřevěné radhošťské
kaple zřízena poustevna pro jednoho poustevníka. Přestože byli
už v roce 1782 císařským výnosem poustevníci zrušeni, začalo se
místu s opuštěnou poustevnou v katastru obce Prostřední Bečva
až dodnes říkat Pustevny. Posledním poustevníkem byl údajně
pověstný Felix, který ve svém útočišti zemřel snad roku 1784. Až
v souvislosti s rozmachem turistického ruchu v závěru 19. století
se na Pustevnách začalo se stavební činností.
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