
SKANZEN ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

Bratři Jaroňkové, kteří muzeum v přírodě založili se 

usadili v Rožnově pod Radhoštěm v roce 1909. 

Mladší z bratrů 

rád cestoval a při 

své návštěvě 

Dánska narazil 

v druhém 

největším městě 

Aarthus na nově 

vzniklé muzeum 

v přírodě. Tento koncept muzea ho natolik nadchl, že 

o pár let později přichází spolu s bratrem s prvním 

projektem muzea v přírodě u nás. 

Otevření a realizace muzea se z důvodu 1. světové války 

odložila až na rok 1925. 

Hlavním přáním zakladatelů bylo, aby skanzen nebyl jen 

mrtvým skladištěm budov a předmětů, ale živé 

muzeum, kde tradice zděděné po předešlých 

generacích budou udržovány při životě jak prací, 

tancem, ale i zpěvem a obřady. Tento záměr se 

zakladatelům a jejich následníkům daří naplnit 

a Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm je skvělý 

pořadatel mnoho folklorních akcí po celý rok. 



Skanzen tvoří 4 části: Dřevěné městečko 

 Mlýnská dolina 

 Valašská dědina 

Pustevny 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nejnavštěvovanější části skanzenu je Dřevěné 

městečko, které vzniklo přenesením původních 

valašských staveb z rožnovského náměstí. 

 

Nejrozsáhlejší je Valašská dědina, která se skládá z více 

než 30 objektů.

 

 



Rožnov pod Radhoštěm je město o celkové rozloze 

3,948,22 ha, rozsahem poloh přibližně 360-950 m n m, 

většinou plochy v krajinné oblasti Rožnovská brázda, 

součástí západních Beskyd v rámci administrativně 

správním v okrese Vsetín ve Zlínském kraji na území 

České republiky. 

 

Každý rok o letních prázdninách rodiče s námi vybírají 

výlet, kam se pojedeme podívat. 

Velice se mi líbil nápad, se jet podívat do Skanzenu 

v Rožnově pod Radhoštěm. 



  

 

 

Byl to výlet na celý den a všichni jsme si ho parádně 

užili. 



Zjistila jsem, že v Dřevěném městečku byla uložena 

urna našeho slavného atleta Emila Zátopka. Urna byla 

uložena 24. 6. 2001. 

Viděla jsem, jak kdysi vypadaly chaloupky, jaké měly 

podlahy, někde byla jen hlína, taky jak dříve vypadaly 

školy a jaké měli žáci oblečení a čím psali. 

Neměli žádné propisky, pera, tužky, jako my, ale na 

každé lavici byla dřevěná díra a v ní byl uložen kalamář 

s inkoustem a psali brkem. 

 

 

Jaké měli nádobí, jak vařili. Povozili jsme se i na 

starodávném kolotoči a navštívili jsme poštu a obchod. 



Vše bylo jako v pohádce. Moc se mi tam líbilo a ještě se 

tam zajedu určitě někdy s rodiči podívat.





 

 

 

NETUKOVÁ ADÉLKA 7. TŘÍDA 


