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Historie výstavby

1.1 Dušan Jurkovič
Architekt Dušan Jurkovič se narodil 23. 8. 1868 ve Staré Turé na Slovensku. Od mládí byl spjat s
Valašskem. Po studiích na umělecko průmyslové škole ve Vídni v r. 1889 nastoupil jako asistent u
stavitele Michala Urbánka ve Vsetíně. Pobytem na Valašsku se seznámil s valašskou architekturou
a jejich prvků použil ke svým návrhům soukromých i veřejných staveb. Podílel se na přípravách
Národopisné výstavy v Praze v r. 1891 a ve Vsetíně v r. 1892. Pro Národopisnou výstavu v Praze v
r. 1895 navrhl známou „Valašskou izbu“. Je také spoluautorem Občanské záložny ve Vsetíně se
sgrafity Mikoláše Alše. Stavby podle jeho plánů a návrhů jsou rozsety po celém území našeho státu,
např. Brno, Žabovřesky u Brna, Luhačovice, Uherská Skalice, Náchod, křížová cesta na Hostýně,
sušárna ovoce ve Frenštátě p. R. a další. Snad nejvíce popularity po celé Moravě mu přinesl návrh
útulen Maměnka a Libušin na Pustevnách na Radhošti (1897 – 99). Publikoval v českých i zahraničních časopisech a vydal několik odborných publikací. Zemřel 21. 12. 1947 v Bratislavě.
Slovenský architekt narozený jako páté ze šesti dětí notáře Juraje Jurkoviče a jeho manželky Emílie
v Turej Lúke, vystudoval gymnázium v Šoprone a Státní průmyslovou školu ve Vídni. V roce 1903
se oženil s Boženou Bartelmusovou a v tomto manželství se jim narodili tři synové (Juraj, Ján, Pavel).
Společně s Michalem Urbánkem připravil kompozici valašské dědiny pro Národopisnou výstavu
českoslovanskou v Praze. V tomto období se intenzivně zabýval dřevěnou srubovou architekturou
Valašska. Díky tomu začal být známým a přišly první zakázky na turistické stavby ve volné krajině
(Rozhledna na vrchu Brňov (1896)), stavby na Pustevnách (Maměnka, Libušín, zvonice, orientační
tabule, tělocvična Sokola). Po realizaci těchto, na svou dobu neobvyklých staveb, začíná být nazýván básníkem dřeva, získal nové objednávky, kvůli kterým odchází v roce 1899 do Brna, kde zapadl
do tamějšího uměleckého prostředí a navázal kontakty s představiteli národnostně orientované kultury.
Zde získává zakázky na přestavbu lázní Luhačovice ve slovanském duchu. Projektováním jednotlivých staveb, ale i celkovým urbanistickým řešením lázní Luhačovice se Dušan Jurkovič zabýval
v letech 1902–1914. V roce 1902 uskutečnil adaptaci dvou budov, které spojil do celku Janův dům
(dnes Dům Dušana Jurkoviče), kde dokázal zkombinovat různorodé materiály, například starodávné
sušené hliněné cihly a moderní betonové pilíře. Také při další úpravě budovy vodoléčby, dokázal
využít stávající kamenné přízemí a poschodí ze sušených cihel. Z roku 1902 pochází i jeho adaptace
bývalého kuchyňského domu na obytnou vilku nazvanou Chaloupka. V roce 1903 postavil novostavby vily Jestřabí a lázeňské restaurace (dnes již nezachované). V blízkosti budovy vodoléčby
postavil komplex koupaliště se vstupní budovou a šatnovými kabinami po stranách bazénu.
Z tohoto roku pochází i drobná dřevěná stavba hudebního pavilónu a nerealizovaný projekt kavárny
Adolfa Polenky.
Je určitě velkou škodou nejenom pro Luhačovice, že řada projektů tohoto světového architekta zůstala na papíře. Především jeho soutěžní návrh na úpravu Lázeňského náměstí, vycházející ze záměru uvolnit náměstí zbouráním některých starých budov a situováním nových budov blíže ke svahu.
Nejvýznamnější měl být lázeňský dům, který měl být společenským střediskem lázní (nechybělo tu
ani kasino). Součástí celého programu byly i pavilónky nad jednotlivými prameny spojené vzájemně kolonádou a další stavby tvořící jednotný celek lázeňského středu. V roce 1906 byla postavena
Slovácká búda a z tohoto období pochází i návrhy na letní divadlo a hotel Slovenský dům (Slovanský dům). V té době se začíná zabývat výstavbou a přestavbou menších rodinných objektů (vlastní
vila v Brně). V roce 1907 postavil v Luhačovicích vilu pro F. Nováka. V roce 1908 byl zrealizován
1

jeho návrh na typové domky v Brně – Lískovci, začal realizovat výstavbu zámku v Novém Městě
nad Metují. V roce 1912 vytvořil návrh na stavbu chaty s rozhlednou na vrchu Dobrošov.
V roce 1913 započal s pracemi na křížové cestě a shromažďovací síni na Svatém Hostýně.
V Luhačovicích v letech 1907–1914 neustále předkládal své návrhy (léčebný dům, čítárna, kolonáda, přestavba Slovácké búdy), ale pro své smělé projekty již nenašel realizátory.
A v dalších letech začíná působit spíš na Slovensku. (Mohyla na Bradle, Slovensko – americké
rychlostavby v Bratislavě, Družstevní domy československých legionářů v Bratislavě, přestavba
zámku ve Zvolenu, stanice lanové dráhy na Lomnický štít, budova spořitelny ve Spišské Nové vsi).
(Zpracováno podle knihy Dušan Samo Jurkovič, autorky Dany Bořutové – Debnárové)

1.2 Historie výstavby na Pustevnách
1.2.1 Výstavba Krčmy
Pozemek, na němž jsme se dnes shromáždili, zakoupen byl od manželů Malinových kupní
smlouvou dne 14. srpna 1886. Od tohoto dne směřovalo všechno naše úsilí jen ke zbudování turistického domku. Pan Antonín Tebich, stavitel v Brně, zhotovil nám nákresy na velkolepý turistický
domek. Dne 16. prosince 1886 usneseno za všeobecného nadšení, aby Pohorská jednota vystavila
turistický domek dle těchto nákresů. Od tohoto dne starali jsme se jen o stavební fond. Pořádány
plesy, které nám vynesly pěkný výtěžek, národní slavnost na Horečkách, při které vybráno na 300
zl.; dne 12. srpna 1888 veliká národní slavnost na Střelnici vynesla nám na 400 zl., subskripce na
700 zl. Tak stavební fond dostoupil výše asi 4000 zl.
PJR by nejraději postavila budovu vybavenou vším přepychovým tehdejší doby, ale pro finanční nedostatek se členové dohodli, že postaví dřevěnou útulnu 13 m dlouhou a 7 m širokou,
podle nákresu stavitele Parmy. Z jara 1891 začaly přípravy. Stavbu začali 20. 5. 1891 a pokračovalo
se tak rychle, že dne 9. 8. 1891 byla útulna dokončena a zahájen v ní provoz.
Říkalo se jí KRČMA. Vybudováním této útulny bylo Moravské Valašsko otevřeno ostatnímu světu. Návštěva našich hor vzrůstala, Pustevny navštívilo i několik významných osobností,
např. básník Julius Zeyer, František Táborský a jiní.

1.2.2 Výstavba Šumné
Jednota rostla, přibývalo příspěvků a darů. V roce 1893 se konala ve Frenštátě p. R. první
národopisná, umělecká, průmyslová a školská výstava a jednota měla na ní první velmi pěknou expozici. Na výborové schůzi sedmého listopadu 1892 se hovořilo o nutné stavbě druhé útulny na
Pustevnách. Tato stavba byla schválena valnou hromadou dne 27. prosince 1892.
Do stavby druhé útulny se dali členové koncem prázdnin 1893 a 5. srpna 1894 byla podle
návrhu místního stavitele Alfréda Parmy dokončena. Provedl ji Ital Giovani Bertin z Castelnovo, s
valašskými dělníky a v režii spolku. Byla z kamene a z horského materiálu (z místních zdrojů) a
stála 21 000 [K]. Malbami ji vyzdobil malíř Jan Bartoš, otec Břetislava Bartoše. Členové a turisté
byli s ní tak spokojení, že ji nazvali ŠUMNÁ.

1.2.3 Chodníky, Mořské oko, rozhledny Cyrilka a Metodějka
Ani po vybudování druhé útulny nesložili členové ruce v klín, ale upravovali okolí, zřizovali
nové chodníky, upravili Mořské oko na Pustevnách, v roce 1894 postavili na "Stupních", 15 min od
Pusteven vzdálených, rozhlednu tzv. CYRILKU a na Okruhlém roku 1897 druhou rozhlednu METODĚJKU, která se po zalesnění hory rozpadla, protože nebyla schopna sloužit svému účelu.
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1.2.4 Jídelna Libušin, útulna Maměnka
Mezitím o prázdninách roku 1895 navštívili PJR turisté z KČT. Byla to první oficiální
schůzka obou spolků.
V této době PJR byla nucena uvažovat opět o stavbě nových útulen, protože turistika se rozvíjela. K tomu účelu bylo zakoupeno další území, bylo to 12. listopadu 1896. Již předtím 29. června
1896 byl schválen plán stavitele Michala Urbánka a jeho pomocníka Dušana Jurkoviče na stavbu
třetí útulny. Bylo dohodnuto, že stavba bude provedena v lidovém slohu, aby návštěvníci viděli,
jaký obrovský, nepřeberný fond a tvůrčí síla je ukryta v našem lidu. Nákresy třetí útulny i jídelny
provedl a stavbu později také řídil mladý Dušan Jurkovič. Se stavbou třetí útulny i jídelny se začalo
v létě 1897. Tyto dvě budovy byly již téměř dokončeny v létě 1898. Tohoto léta byly také poprvé
částečně využity. Bylo to u příležitosti 100 – letého výročí narození otce vlasti, Františka Palackého, a slavnosti svěcení Cyrilo – metodějské kaple na Radhošti.
Jídelna byla nazvána Libušin1, podle naší bájné kněžny Libuše a útulna Maměnka, podle
jména každému nejdražšího.
K vybudování těchto budov bylo potřeba velikého úsilí, nadšení, mnoha sbírek a darů. Tyto
stavby, na tehdejší dobu veliké, byly postaveny na místě ještě pořád bez přístupu.
Stavby prováděl spolek ve vlastní režii. Byly ze dřeva a byly nákladné. Vyžadovaly řemeslné dovednosti a zručnosti tesařů. Práce obou staveb vedl obětavě Dušan Jurkovič. Budovy jsou
vhodně umístěny na konci rozlehlého palouku a za nimi je krásná kulisa stromů na stoupajícím terénu. Počátkem léta 1899 začala se zařizovat vnitřní úprava. Nábytek a interiér navrhl Dušan Jurkovič. V jídelně byli umístění čtyři dřevění velicí pávi, které vyřezali místní tesaři. V roce 1899 byla
dokončena vnitřní výzdoba místností, hlavně jídelny. Pro apsidu jídelny nakreslil Mikuláš Aleš
známé vzácné obrazy boha Radhoště, svatého Václava, pohanskou a naši křesťanskou bohoslužbu a
pro prostřední vyšší místnost Ondráše a Juráše, Jánošíka a Stavinohu. Obrazy nakreslil zdarma.
Později kresby Mikuláše Alše vymaloval akademický malíř prof. Stampler z Prahy, přítel Jurkovičův. Ostatní malby v jídelně i nápisy volené Eduardem Parmou provedli malíři frenštátští. Nápisy
jsou vybrány z lidové poezie, hlavní nápis je od Karla Kollára. O nábytku a výzdobě jídelny a třetí
útulny se je možné dočíst v díle "Pustevně na Radhošti", od Dušana Jurkoviče. Panoráma budov
bylo uzavřeno kuželnou, letní tělocvičnou (které později zanikly) a zvoničkou.
Nebylo náhodou, že budovy byly provedeny v národním slohu, poněvadž činnost PJR nebyla jenom turistická, ale také národní. Náklady na stavbu těchto budov a zároveň na opravu první
útulny, na zvonici, kuželnu, tělocvičnu a nový sklep činily 82 435 [K] a všechny stavby byly provedeny ve vlastní režii, což PJR vyčerpalo, a musela se proto omezit jen na nejnutnější vydání. Budovy byly zahájeny oficiálně dne 6. srpna 1899 mší svatou v kapli na Radhošti. Měly vliv na další
zvýšení turistického ruchu a Frenštát p. R. se stal vstupní bránou do Beskyd.

1.2.5 Telefonní spojení a doprava
Bylo nutno postavit telefonní spojení z Frenštátu na Pustevny (bylo dokončeno r. 1902).
Dne 19. června 1900 byla též dojednána s povozníky doprava pod hory a byla podána žádost
na opravu silnice z Frenštátu p. R. do Trojanovic.

1.2.6 Silnice
V roce 1905 bylo vymoženo povolení zemského sněmu ke zřízení okresní silnice z Frenštátu p. R. přes Trojanovice do Ráztoky a dále až k Bílému kříži pod Pustevnami. 8. března 1906 povolen obnos 3 000 K na přestavbu silnice pod hory na silnici II. třídy pod Pustevně (prostor dolní
1

Dušan Jurkovič měl ve vrcholové části vyhrazen pokoj, ke kterému je přístup vnějším schodištěm,
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stanice staré lanovky), stavbu vedl Ing. Hinisch. Náklady činily 17 600 K, tato cesta byla zřízena
roku 1906. Dne 10. srpna 1906 navštívil útulny na Pustevnách a Radhošti kníže arcibiskup Dr.
Bauer. Bylo s ním úspěšně jednáno o vybudování řádné cesty na Pustevny. Byla postavena v létech
1910 – 1911 a byla to na tehdejší dobu krásná horská silnice s výhledy, 6 km dlouhá. Začíná u radhoštského chodníku, vine se 8% stoupáním přes Mjaši nad myslivnu, odtud se obrací na východ,
až dospěje "k černému klínku" a Pustevnám. Po dohotovené silnici jezdily až na Pustevny tzv. dostavníky. Byly to větší kočáry, kryté plachtou, byly pro více osob a byly taženy koňmi. Tímto dopravním prostředkem byly otevřeny Pustevny i pohodlnějším a starším turistům, aby se mohli obdivovat krásám našich hor.

1.2.7 Zimní sporty
Péče PJR byla věnována rovněž zimnímu sportu. Výborová schůze ze dne 21. listopadu
1911 se zabývala téměř výhradně otázkou zimního sportu. Dne 25. února 1912 byl tak založen "Východomoravský svaz lyžařů beskydských" Předsedou byl zvolen Dr. Hübner, učitel z Hutiska pod
Soláněm, Cyril Mach byl jednatelem. Jeho jméno stejně tak jako bratů Šrubařových bylo spjato s
PJR.

1.2.8 Tanečnica
V jubilejním roce 1924 byla uspořádána turistická a umělecká výstava, na Radhošti byl tábor lidu a byl položen základní kámen nové útulny na Pustevnách. V roce 1925 bylo s touto stavbou
započato a byla situována tak, aby nerušila ucelený obraz starých útulen. Nebyla vystavěna v lidovém slohu, ale bylo pamatováno na všechny tehdejší, moderní vymoženosti a pohodlí návštěvníků.
Tato poslední útulna na Pustevnách byla dokončena v roce 1926 a pojmenována podle hory nad
touto budovou – Tanečnica. Byla postavena podle plánu Koláře a Rubého z Ostravy, měla 60 pokojů dvoulůžkových, 21 pokojů jednolůžkových, 2 společné noclehárny. Od severu je chráněna lesem,
západně od hotelu je planina se zvoničkou a dalšími turistickými budovami. Hlavní hotelová budova je smíšená stavba mající vedle suterénu zvýšené přízemí, dvě patra a podkroví. Na jihozápadním
boku je upravena terasa s vyhlídkou. Přechod mezi terasou a budovou tvoří zasklená veranda, která
je architektonicky spojena s vlastní budovou společnou střechou. Tato stavba si vyžádala nákladu
4 mil. Kčs. Hlavní zásluhu na jejím vybudování měl ostravský odbor. Vedle hotelu byly přistavěny
garáže a tenisové hříště. Postavením této budovy se staly Pustevny nejen turistickým místem, ale i
vyhledávaným letoviskem a velmi pěkným prostředím k provozování zimních sportů.
V roce 1926 byla upravena rovněž studánka pod Pustevnami a nazvali ji Samaritánkou.

1.2.9 Lyžařský skokanský můstek
Rozvoj lyžařství si vynutil v roce 1928 postavení lyžařského můstku u Pusteven, a tak mohly byt na Pustevnách v roce 1928 uskutečněny první mezinárodní lyžařské závody.
Majetek jednoty rostl a jeho spravování se stávalo stále těžší. Bylo nutno provádět neustále
opravy budov, vodovodu. PJR organizovala také několik větších slavností, které vyžadovaly mnoho
organizačních schopností a zkušeností. Tak v roce 1931 byla obrovská "Slovanská pouť" na Radhošti. Byla spojena s odhalením sochy slovanského boha Radegasta a našich slovanských věrozvěstu Cyrila a Metoděje. Tyto sochy věnoval Pohorské jednotě Radhošť a Matici Radhošťské frenštátský rodák, sochař Albín Polášek, žijící v Americe. Této slavnosti se zúčastnily desetitisícové davy
lidi z celé republiky (140 000 lidí).

1.3 Výstavba na Radhošti
PJR netušila, jaký nový úkol ji očekává. Když začala na Radhošti stavba kaple, postavili pod
vrcholem tři občané ze špekulačního důvodu útulnu. Tuto pak chtěl uchvátit neúnavný Bekidenve4

rein, aby vrazil klín do českého díla a tím ho rozvrátil. Dr. Parma tehdy pronesl heslo: "My nesmíme dopustit, aby též Němci našeho Radhoště se zmocnili". Za velkých oběti koupila pak PJR v letech 1903 až 1906 všechny tři podíly radhošťské útulny a po zakoupení hřbetu Tanečnice až po
Cyrilku vyvrátila nebezpečí umístění německé útulny v této oblasti Beskyd.

1.4 Výstavba chaty Velký Javorník
V roce 1934 slavila PJR v rámci Krajinské výstavy ve Frenštátě p. R. 50 leté jubileum své
činnosti. I později se zúčastňovala vhodnými expozicemi krajinských výstav a zakládala odbory,
které byly založeny např. ve Val. Meziříčí, v Praze, Opavě, Petřkovicích, Frýdlantu n. O., Olomouci, Uherském Hradišti, Kopřivnici, Rožnově p. R., Příboře, Bratislavě a Brodku.
Místní odbor ve Frenštátě p. R. začal znovu uvažovat o stavbě chaty na Javorníku, který se
stával oblíbeným dostaveníčkem pravých turistů. V roce 1932 byly proto zde zakoupeny pozemky,
téměř 5 ha. S námahou byly zajištěny nejnutnější prostředky a v roce 1934 byl za veliké účasti položen základní kámen a v roce 1935 byla postavena podle plánů Aleše Parmy chata, které říkali
členové Benjamínek, nebo "Malá, ale naše". Mnozí členové skutečně pracovali s takovou obětavostí
a neúnavností, která byla příznačná v prvních desetiletích činnosti PJR. Tato útulna, východně od
vrcholu Velkého Javorníku, byla dokončena v roce 1935. Je to stavba částečně podsklepená, má
přízemí a podkroví. Stavba je dřevná na kamenné podezdívce. K útulně náleži dřevěná hospodářská
budova, kde je prádelna s komorou a dále k ní patří otevřená kuželna.
Byla upravena příjezdová cesta, studánka a serpentiny z Horeček. To byla poslední stavba
PJR. Plány měla sice veliké, ale nemohla je uskutečnit pro finanční tíseň.
V roce 1936 byla útulna na Javorníku dokonaleji vybavena, byla zřízena cesta ke studánce
na Javorníku a rozšířena vozová cesta přes Rokytnou na Javorník.

1.5 Válečné období
Když odstoupil v roce 1937 předseda Jan Kaděrka, byl na jeho místo zvolen Dr. Božetěch
Parma, syn spoluzakladatele. Dne 1. června 1937 byla otevřena turistická noclehárna PJR ve Frenštátě p. R. u nádraží v pronajatých místnostech Oty Krmáška, při záboru pohraničí a přesunu posádky z Opavy do Frenštátu sloužila jako důstojnická ubytovna.
V roce 1938 byla činnost jednoty vlivem politických a později územních poměrů našeho státu oslabena. V roce 1938 po Mnichovské zradě, kdy nacisté obsadili část naší vlasti, se staly Beskydy letoviskem, kde se mimo opravdových turistů scházela i společnost, kterou krásy hor a turistika
nezajímaly.
Aleš Parma vzpomíná "jen 6 km nás dělila hranice od tzv. pohraničí". Ztratili jsme styk
s Příborem, Štramberkem. V prvních rozhlasových relacích se hlásilo i o zabrání Hodslavic. Pod
tímto dojmem požádala Občanská záložna v Karlíně, jako majitelka rodného domku Fr. Palackého,
aby PJR vystěhovala jeho památky do Frenštátu p. R. Po konečném řízení zůstaly ale Hodslavice
naše a památky si z Frenštátu p. R. odvezli sedláci z Hodslavic zase zpět.
V roce 1938 se konala veliká pouť na Radhošti, která byla projevem odporu a na kterou přerovský odbor vydal velmi smělé a pěkné letáčky. Na tuto pouť vzpomíná rovněž Aleš Parma: "po
pouti jsme seděli odpoledne na Pustevnách a najednou bez dirigenta, bez povelu, všichni začali zpívat národní písně. Když pak všichni zazpívali "Hej Slované", nesla se tato píseň celým paloukem
jako mohutný husitský chorál. Odrážela se od svahů, bylo v ní cítit zoufalství, odpor i naději. Zaťaté
pěsti šly vzhůru, zatím co kolem bezmocně přihlížely černé stíny gestapa.
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V roce 1939 začala doba utrpení, útisku a násilí. I v tomto roce se konala pod záštitou PJR
veliká pout na Radhošti. I tenkráte se stala projevem odporu.
V září 1939 byl zatčen předseda Dr. Božetěch Parma, spolu s jinými 21 rukojmími, z nichž
se jich jen 16 vrátilo. Ostatní, mezi nimi i B. Parma, byli vláčeni po koncentračních táborech a věznicích, kde našli smrt. Dr. B. Parma pracoval v lomu u Flossenbürku, zeslábl a zemřel na zápal plic.
Po zatčení B. Parmy valná hromada pověřila prof. Zbavitele, aby v této neklidné době vedl
PJR. PJR ještě před válkou dosáhla půjčky 850 000 Kčs, aby vybavila a zdokonalila Tanečnici a
staré útulny. Vše se ale dokončit nepodařilo.
Partyzáni obsadili Pustevny 15. dubna 1945 a odešli 22. září 1945. Byl tam útvar „Za naši
rodinu“ později nazýván „II. partyzánská brigáda Milana Rastislava Štefánika“ a velel mu major
Popov. Oddíl měl 500 mužů. Asi dvakrát byli partyzáni z Pusteven vytlačeni jen na několik hodin
od německých vojáků.
Po válce se na Pustevny, které nebyly prakticky obyvatelné, vrátil znovu nájemce. Ústřední
topení v Tanečnici bylo prostříleno, veškerý nábytek byl zničen, dveře a okna velmi poškozeny,
vnitřní hotelové zařízení, jako koberce, noční lampy, umyvadla, záclony, signalizační zařízení, nebylo vůbec nalezeno. Rovněž střechy byly vážně poškozeny (na Maměnce byla od signalizační rakety vypálená díra o průměru 2 m).
V tomto stavu pořádal svaz české mládeže celostátní sjezd ve dnech 5. - 6. července 1945. V
tomto stavu použili útulen na Pustevnách a tím přispěli ještě k dalšímu nepořádku na Pustevnách
(napadl sníh, rozdělány ohně na podlahách a topilo se vnitřním vybavením).
PJR v té době byla zcela bez prostředků, kterých by mohla použít na opravu budov. V roce
1946 byl zvolen předsedou Stanislav Nop, předposlední předseda PJR. Jednota měla asi 6 000 členů. Úsilí všech členů směřovalo k obnově budov, k opatření finančních prostředků.
Ministerstvo vnitřního obchodu vyzvalo PJR k bezodkladnému zahájení obnovy a dopomohlo k úvěru půl milionu korun. Tato částka však zdaleka nestačila. PJR věnovala velké částky z
vlastních prostředků, které ubírala vlastní turistice a dovolávala se pomoci širší veřejnosti.
Došlo k rozporu i uvnitř samotné PJR. Vytvořily se tří skupiny, které zastávaly tři návrhy
ohledně opravy Tanečnice. Jedni chtěli zcela demolovat tento velký hotel. Druhá skupina navrhovala hotel opravit, a třetí skupina chtěla hotel nechat na dožití a postavit zatím nový vedle.
Do těchto sporů zasáhl potom Jurkovič, vymohl na ministerstvu další finanční podporu a
útulny byly opraveny tak, že venkovní část budov byla ponechána v lidovém slohu, ve své původní
podobě, a vnitřní zařízeni budov bylo zmodernizováno.

1.6 Činnost PJR
PJR byla prvním turistickým spolkem v českých zemích. Byla na svou dobu velmi pokroková, měla rozhled a hlavně zápal k obětavé kolektivní nezištné práci.
Činnost tohoto spolku, který působil na poli kulturním, hospodářském, sportovním, vzdělávacím a vlastně i politickém, byla pro náš kraj velikým přínosem. Hodnoty vytvořené PJR nám
slouží dodnes, přičemž měly mezinárodní úroveň.
Také naši velcí spisovatelé a básníci, jako Julius Zeyer, Otakar Březina, František Táborský,
Svatopluk Čech, Vlasta Havelková a jiní přišli se poklonit kráse našich hor. Kolem PJR se v té době
soustřeďovalo mnoho umělců, kteří svými pracemi ji propagovali a mnozí z nich čerpali v našich
horách inspiraci, zpodobňovali jejich krásu, nebo v jejich velebném klidu nalézali odpočinek dalšímu tvoření. Dovolte mi, abych je aspoň ve stručnosti vyjmenoval, neboť se o náš kraj velmi zasloužili. Byli to: Adolf Liebscher, Julius Mařák, Adolf Kašpar, Lindauer, Břetislav Bartoš, Jan Knebl,
Franta Úprka, Mikuláš Aleš, Antonín, Bohuš a Josef Strnadlové, bratři Hlavicové, Marie Parmová6

Knězková, bratři Jaroňkové, Sedláček, Zdeňka Vorlová, O. Blažíček, Jaroslav Panuška, Augustin
Merwart, Stanislav Lolek, O. Lasák, Alois Schneiderka, Jaroslav Kučera, Ferdiš Duša, Leopold
Parma, Votruba, Josef Sudek, Leoš Janáček, Metoděj Jahn, J. M. Polášek, Petr Křička, Milan Balcar, Nešvara, Met. Kulda, Petr Bezruč, Josef Kalus, Růžena Svobodová, Marie Majerová, Jarmila
Glazarová, Kopta, Piskoř, František Horečka, Jiří Felix aj., kteří přišli bránou otevřenou PJR, nebo
byli našimi rodáky.
Naproti tomu také PJR přála si rovněž většího rozmachu, ale byla toho názoru, že rozvoji
české turistiky nejvíce škodí, že mezi již existujícími českými spolky není žádné součinnosti a vzájemné podpory. Již 13. srpna 1916 byla tato otázka předložena valné schůzi odborů a delegátu a
bylo rozhodnuto jmenovat korporativními členy PJR tyto spolky: Klub českých turistů v Praze,
Klub českých turistů ve Vídni, Turistickou jednotu v Brně, Spolek turistů v Jičíně, Slovinsko planinsko družstvo v Lublani, Musejní společnost ve Valašském Meziříčí a Krajinskou musejní společnost v Litovli.
Brzy se ukázalo, že stanovisko PJR bylo předvídavější. Protože ani v poválečném období
Československé republiky, myšlenka Ústředního vedení nenašla ohlasu a naopak vznikly nové turistické organizace usilující o rozvoj české i slovenské turistiky. PJR i když byla plně zaměstnána
ve své oblasti, sledovala bedlivě toto úsilí a brzy jmenovala korporativními členy PJR: Dělnické
turistické sdružení v Praze, Klub turistů v Sobotce a Turistický spolek Tatranský v Liptovském Svatém Mikoláši.

Ing. Jan Šrubař, CSc.
předseda PJR
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Obrázek 1-1 Libušin
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Obrázek 1-2 Libušin
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Obrázek 1-3 Maměnka
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Obrázek 1-4 Pustevny

Obrázek 1-5 Letní tělocvična s kuželnou
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Obrázek 1-6 V popředí Dušan Jurkovič a JUDr. Eduard Parma

Obrázek 1-7 Otevření Krčmy v roce 1891, JUDr. Eduard Parma vzadu vpravo
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Obrázek 1-8 Interiér, lustr, kamna
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Obrázek 1-10 Interiér, lustr

Obrázek 1-11 Interiér, strop
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Obrázek 1-12 Interiér, obraz
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