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Výlet Nový Jičín 
Pustevny 

Z Nového Jičína se vydáme do cíle našeho  
výletu, na Pustevny.

Pustevny patří k hojně navštěvovaným místům 
a jsou významným turistickým střediskem. Jsou 
pojmenované po poustevnících, kteří zde žili. 

Dominantou Pusteven jsou dřevěné stavby post-
avené v lidovém slohu významným slovenským 
architektem Dušanem Jurkovičem.

 Jsou to Národní kulturní památky Maměnka  
a Libušín, které byly postaveny v roce 1898 členy 
turistického spolku Pohorské jednoty Radhošť. 
Byly postaveny v secesním stylu s bohatým 
stylizovaným dekorem. V současné době se zde 
nachází Hotel Maměnka a restaurace Libušín.
Mezi další dřevěné stavby, které na Pustevnách 
projektoval architekt Dušan Jurkovič, patří 
dřevěná zvonička. Zdobí ji barevné ornamenty, 
které vyhotovili brněnští restaurátoři František 
Procházka a Ivan Popov. Barevná výzdoba 
navržená Jurkovičem se nedochovala. Proto 
podle původních plánů tohoto architekta byla 
zvonička v roce 1997 zrekonstruována.

Pustevny jsou významnou křižovatkou turistick-
ých cest - východiskem pro túry, či alespoň  
k vycházce po hřebeni na Radhošť. 

Na Pustevny se dostaneme pěšky po turistických 
značkách z mnoha míst nebo lanovou dráhou 
Pustevny z Ráztoky v Trojanovicích.. Můžeme 
také využít autobusovou dopravu z Rožnova 
pod Radhoštěm a Prostřední Bečvy popř. se na 
Pustevny můžeme dostat také autem. 

Na cestě z Pusteven na Radhošť jdete okolo so-
chy Radegasta – pohanského boha úrody, který 
zde stojí od roku 1931. 

Její autor frenštátský rodák Albín Polášek ji vytvořil 
z betonu a žulové drti.
V současné době je v nadmořské výšce přes 
1000 m umístěna kopie sochy, vytesaná ze žuly 
o váze několika tun, která lépe odolává místním 
drsným povětrnostním podmínkám.. 
Tato 3,2 m vysoká, 1,4 tuny vážící socha bojo-
vného vzhledu má mužské tělo, tvář lví podoby, 
hlavu ozdobenou přilbicí v podobě býčí hlavy  
s rohy, v pravé ruce drží roh hojnosti a v levé 
sekeru, oděna do mohutného pásu, suknice s or-
namenty a nohy má obuté do valašských krpců.

Na vrcholu Radhoště (1129m) stojí poutní kaple 
z roku 1898 a sousoší Cyrila a Metoděje. Z vr-
cholu můžeme vidět Vsetínské vrchy, Javorníky, 
Strážovské vrchy a Malou Fatru, Jeseníky, 
Frenštát a Ondřejník, Kněhyni, Smrk a Lysou 
horu. Radhošť je turisticky hojně navštěvován, 
vede přes něj spousta turistických stezek.

V zimě jsou Pustevny vyhledávaným lyžařským 
střediskem s 11 lyžařskými vleky a 9 sjezdovkami.




