Dušan Samo Jurkovič
Básník dřeva - tak bývá nazýván slovenský
architekt Dušan Jurkovič (1868 – 1947).
Životní inspirací v tomto směru mu byla
lidová tvorba Valašska a Slovenska, kterou dokázal skrze umělecký směr secese dovést k dokonalosti. Jurkovič proslul
především svými originálními stavbami na
beskydských Pustevnách a Hostýně, lázeňskými objekty v Luhačovicích, domy
Praze, Brně a dalších městech. Podílel se
na rekonstrukcích hradů a zámků v Čechách a na Slovensku, navrhoval
také pomníky a vojenské hřbitovy. Byl to génius, který dokázal postavit
obytné stavby stejně jako průmyslové objekty, navrhnout dokonalý interiér stejně jako mohylu či památník. Při tom všem stačil ještě publikovat,
věnovat se rodině a aktivně se zajímat o ochranu přírody a společenský
život. Byl také zakladatelem několika institucí a držitelem mnoha mezinárodních ocenění. Mnohdy se stává – a nejen v architektuře - že díla,
kterých si cení odborníci, nemusí vždy najít odezvu u veřejnosti a naopak. Tohle u Jurkovičových staveb neplatí – obdivují je všichni stejně…
D. Jurkoviče známe především jako autora pohádkových staveb na
beskydských Pustevnách nebo půvabných lázeňských domů v Luhačovicích. Ovšem jeho tvorba je daleko rozsáhlejší – je autorem téměř
400 architektonických návrhů, které všechny bez rozdílu uchvacují
svou dokonalostí, propracovaností každičkého detailu a hlavně úctou
k lidovým tradicím. Mnohé z výkresů dnes leží zapomenuty v šeru archívů. Možná tam tiše čekají na někoho, komu mohou znovu dát inspiraci…

Zimní sporty na Pustevnách, 1905

Na Východní Moravu
ZA DUŠANEM JURKOVIČEM – BÁSNÍKEM DŘEVA
1. den

Luhačovice

Buchlovice – Velehrad – Luhačovice
Návštěva pohádkového zámku Buchlovice; baziliky
a lapidária na Velehradě. Příjezd a přespání v Luhačovicích – prohlídka nejvýznamnějších objektů architekta
Dušana Jurkoviče - hotelové domy.

LETOS SE
JEZDÍ K NÁM!

Kde složit hlavu: Lázeňský hotel Jurkovičův dům ****
/www.lazneluhacovice.cz/, Vila Alpská růže ****
/www.lazneluhacovice.cz/, Vila Chaloupka ****
/www.lazneluhacovice.cz/, Garni hotel Jestřabí ****
/www.lazneluhacovice.cz/, Penzion Bellevue *** /
www.penzionluhacovice.cz/, Vila Vyšehrad *** /www.vilavysehrad.cz/
Kde nasytit hladové břicho: Hotel a Valašský šenk OGAR Luhačovice - Pozlovice
/www.ogar.cz/, Restaurace Racek Luhačovice /www.racek.luhacovice.cz/

2. den

Pustevny

Luhačovice – Vizovice – Pustevny
Návštěva zámku a palírny Rudolfa Jelínka ve Vizovicích.
Výjezd na Pustevny – stylová restaurace a ubytování
v Jurkovičově duchu, procházka k soše Radegasta
a dřevěnému kostelíku Sv.Cyrila a Metoděje.
Kde složit hlavu: malebná dobová útulna Maměnka
/www.libusin-mamenka.cz/, Hotel Radegast Radhošť
/http://www.hotel-radegast.cs-ubytovani.com/DolniBecva.htm/
Kde nasytit hladové břicho: Valašský šenk Vizovice
/www.senkvizovice.cz/, Restaurace Libušín /www.libusin-mamenka.cz/

3. den

Sv. Hostýn

Pustevny - Rožnov pod Radhoštěm - Sv. Hostýn
Návštěva rožnovského skanzenu. Návštěva poutního
místa a křížové cesty na Sv. Hostýně u Bystřice pod
Hostýnem. Návrat domů.
Kde nasytit hladové břicho: Restaurace Na posledním groši Rožnov pod Radhoštěm /www.vmp.cz/,
Rožnovský Rynek /www.spolak-roznov.cz/, Penzion
a restaurace Brusenka Brusné /www.home.karneval.
cz/0400386901/brusenka/
TIP na výlety do okolí: Zámek a zahrady Kroměříž - památka UNESCO
/www.azz.cz/, Gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí /www.gobelin.cz/,
Valašská obec Velké Karlovice se stylovými dřevěnicemi /www.velkekarlovice.cz/,
Historické centrum města Uherské Hradiště /www.uherske-hradiste.cz/, ZOO
Zlín-Lešná /www.zoozlin.eu/

Více informací o výletech
a další tipy naleznete na
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Libušín - dobová pohlednice, 1911
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Projektem přestavby lázní Luhačovice se Dušan Jurkovič zabýval v letech 1901 – 1914. Jeho úkolem bylo
připravit celý soubor staveb – kompletní lázeňský areál
s kolonádou, stavbami pro léčbu, bydlení, ale také pro
volný čas – a všechny objekty doplnit parky a dalšími zahradními doplňky. I přes romantický vzhled byly
domy vždy praktické.

Pustevny jsou považovány za nejkrásnější místo Beskyd. Za svůj pohádkový půvab vděčí především stavbám Dušana Jurkoviče z let 1897 – 1899. Ačkoli se
objekty, které sloužily jako turistické „útulny“, ocitly
v minulosti dvakrát na pokraji zbourání, dnes jsou nádherně zrekonstruované a právem patří k Národním kulturním památkám.

Dušan Jurkovič začal pracovat na projektu nové křížové cesty a dalších staveb na Hostýně v roce 1903
na výzvu Matice svatohostýnské – spolku, který vznikl
na ochranu a rozvoj tohoto nejznámějšího moravského poutního místa. Velkolepé představy ale narušila
válka, a tak se muselo od mnohých vyprojektovaných
objektů upustit.

Jurkovičovy stavby se nacházejí převážně v lázeňské části Luhačovic v blízkosti náměstí 28. října. Jeho cit pro
prostředí lze obdivovat při prohlídce
Jurkovičova (dříve Janova) domu, krásně zrekonstruované vilky Chaloupky či
v půvabných Slunečních lázních. Interiéry jsou dodnes funkční a stále jsou
používány k lázeňské léčbě.

Současný areál staveb na Pustevnách
je tvořen objekty Libušín, Maměnka,
Pustevenka a Zvonice. Srubové stavby
s množstvím vyřezávaných a malovaných „krajkových“ ornamentů působí
na vrcholku hor jako pohádkový přelud… Maměnka dnes slouží jako hotel
se stylovými pokoji, v Libušině je unikátní secesní restaurace.

Z původních plánů vzniklo kromě malé
shromažďovací síně (Jurkovičův sál)
jen 13 kapliček nepravidelně umístěných severovýchodně od kostela jakoby vystupujících z lesa. Z vrcholu od
chrámu jich osm klesá, XI. zastavení
dominuje mohutné terase, na kterou
se stoupá po řadě schodů, a Křížová
cesta končí u malebného hřbitůvku.

Fontána na Lázeňském náměstí

Libušín a Maměnka

Kaplička Křížové cesty

XX

Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, +420 577 133 980,
420 577 132 341, luhainfo@mesto.luhacovice.cz, www.luhacovice.cz

Libušín - interiér jídelny

Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
+420 571 652 444, ic@roznov.cz, www.roznov.cz

Kouzlo zimy

Pod Platany 1, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
+420 573 501 901, info@mubph.cz, www.mubph.cz

