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Památková rezervace lidové architektury
Vlkolínec byla zahrnuta do svìtového seznamu
World Heritage UNESCO v roce 1993.
Malá osada v tìko pøístupném terénu mìla v 16. století jen ètyøi usedlosti,
v 19. století zde ilo 400 vesnièanù,
ale nyní je to ji jen 29 stálých obyvatel.
Soubor døevìnic ve vesnici naruují
pouze dvì zdìné stavby  obchod a kola.
Cílem vedení obce je vybudovat »ivý
Vlkolínec«, jakousi rezervaci lidové architektury se zachovalým pùvodním koloritem ivota na vesnici ve slovenských
horách.
První písemná zmínka o obci pochází
z roku 1376. Podle této listiny patøí
zemìpanské mìsteèko Ruomberok i se
svými vesnièkami Vlkolínec, Ludrová,
Èernová a Biely Potok pod panství hradu
Likava.
V 16. století zde hospodaøily ètyøi
usedlosti, koncem 18. století to bylo 250
obyvatel a v polovinì 19. století ji 400
vesnièanù. Za druhé svìtové války èást
obce vyhoøela, pøesto se zachovalo 45
objek-tù lidové architektury.
V roce 1977 byla obec vyhláena památkovou rezervací.
Název obce pøipomíná výskyt vlkù ve
zdejí oblasti a povinnost obyvatel chránit
pøed nimi blízké mìsto i hrad.

Vesnice Vlkolínec se nachází jinì od
mìsta Ruomberok a západnì od obce
Biely potok.
Unikátní, v pùvodní a pøirozené formì
zachovalý komplex lidové architektury
tvoøí harmonický celek s pøírodním prostøedím. Leí ve svahu na úpatí kopce
Sidorovo v tìko pøístupném horském terénu a v nadmoøské výce 718 m.
Ètyøicet pìt pùvodních døevìných
chalup, dva zdìné objekty a nìkolik hospodáøských staveb je rozmístìno kolem poto-
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ka tekoucího støedem obce. Domy jsou postavené po stranách potoka v asi dvì stì
metrù irokém pásu. Jsou to roubené,
tøíprostorové chalupy kryté indelovou
sedlovou støechou se títy, kabøincem
a podlomenicemi. Ze 45 chalup je 19 uíváno k trvalému bydlení, 25 pro rekreaèní
úèely a jedna, v jiním výbìku obce, je
muzeem s pùvodním vybavením. Obytné
domy doplòuje øada hospodáøských staveb
jako jsou stodoly, stáje, ovèíny, sýpky,
seníky a kùlny.
Areálu vesnice dominuje døevìná zvonice z roku 1770, umístìná v dolní èásti
obce. V jejím sousedství je informaèní
støedisko. Srubová konstrukce zvonice stojí
na kamenném základu a je kryta indelovou støechou. Zajímavá je i nedaleká
rumpálová studna se sedlovou støechou,
která má hloubku asi 13 metrù.
Zdìný kostelík Navtívení Panny Marie
stojí na jihovýchodním konci obce. Byl postaven roku 1875 v baroknì klasicistním
slohu. V jeho tìsné blízkosti se nachází
obecní høbitov s historickými litinovými
i kamennými køíi.
MÚZEUM
RO¼NÍCKY DOM
Ètvrtý dùm po levé západní stranì
vesnice je pøemìnìn na muzeum.
Jde o pøízemní srubový dùm na kamenné podezdívce, postavený ze døeva,
tak jako i ostatní domy ve vesnici. O volbì
stavebního materiálu rozhodovalo pøírodní prostøedí. Jsou jím kámen, hlína
a pøedevím døevo. Etnograficky patøí tato
architektura k typu støedoslovenských døevìných sídel. Ta vznikala nejen pod vlivem
pøírodního prostøedí, ale poznamenaná

byla i tak zvanou valaskou kolonizací
v 15. a 16. století.
Ve zpøístupnìném rolnickém domì je
zachováno pùvodní vybavení. Vìtina rolnických domù má podobnou skladbu interiéru  pokoj, pøedsíò a komoru.
Èást pøedsínì tvoøí èerná kuchynì s otevøeným ohnitìm. Z jedné strany pøedsínì
se vstupovalo do komory a z druhé do
jizby. Podél stìny místnosti jsou postele,
na stìnách polièky na hrníèky nebo talíøe.
Dále jetì stùl, idle, lavice a døevìná
truhla na odkládání atstva. Souèástí je
zrcadlo a soky Panny Marie nebo Vech
svatých. Komora slouila k úschovì potravin, pøípadnì náøadí.
Vlkolínec je jediný pùvodnì zachovalý
a neporuený vesnický soubor na Slovensku.
Vybrané objekty umístìné v blízkém
mìstì Ruomberku mimo lokalitu
UNESCO
LIPTOVSKÉ MÚZEUM
Liptovské múzeum vzniklo v roce 1912
jako muzeum Liptovské muzejní spoleènosti. Navázalo na tradici soukromého
muzea bratøí Kurtiù, otevøeného v letech
18881898. Sídlilo nejprve v budovì bývalé
fary, v roce 1921 pøevzalo sbírky mìsto
a muzeum získalo souèasný název. V roce
19351937 byla pro nì postavena souèasná
výstavná budova uprostøed mìsta.
Jde o reprezentativní dvoupatrovou
modernistickou budovu postavenou podle
návrhu architekta V. Donnera.
V objektu jsou instalovány expozice
pøírody, archeologie, historie, etnografie,
dìjin výroby papíru a celulózy.
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Obraz neivé pøírody je podán vývojovì. Geologickou strukturu regionu dokumentují minerály, horniny a ukázky
zkamenìlin. Zdejí paleontologická sbírka
patøí mezi nejbohatí kolekce zkamenìlin
na Slovensku.
Etnografická expozice »Z Liptovské
dìdiny« pøedstavuje zamìstnání a zpùsob
ivota obyvatel liptovských vesnic.
Zajímavý je také soubor lidových odìvù z Revúcké doliny a ze Sliaèe.
Expozice vývoje výroby papíru a celulózy na Slovensku poskytuje pøehled o vývoji papírenství od vzniku prvních ruèních
papíren a po dnení strojní výrobu.
Zvlátností prohlídky muzea je expozice faráøe a klerofaisty Andreje Hlinky.
Dokumentuje jeho ivot a dílo. Jsou v ní
vystaveny dobové fotografie, osobní pøedmìty, portréty a pod.

GALÉRIA ¼UDOVÍTA FULLU,
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA
V Ruomberku se narodil slovenský
malíø a grafik, jeden ze zakladatelù moderního slovenského malíøství ¼udovít Fulla
(19021980). Výstavba úèelové budovy
galerie se uskuteènila v letech 19661969.
V expozici je podán pøehled o malíøském díle ¼udovíta Fully.
V pøízemí jsou instalovány Fullovy
grafiky, tapiserie, kresby, akvarely, ilustrace a práce uitého umìní, v prvním
poschodí pak malíøská díla. Zpøístupnìn
je i jeho ateliér a pracovna.
V letech 1966 a 1977 daroval ¼. Fulla
státu rozsáhlou sbírku svých dìl, z nich
vìtina je zpøístupnìna v galerii. Galerie
spravuje také rodinnou hrobku na ruomberském høbitovì.
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Smìr Ruomberok
a rekreaèní oblast
Malinné.
Smìr Trienská
dolina a silnice
z Ruomberka do
Banské Bystrice.
Muzeum  Ro¾nícky
dom.
Studna.
Zvonice.
Kostel Navtívení
Panny Marie.
Hasièská
zbrojnice.
Obchod.
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INFO
MÚZEUM
RO¼NÍCKY DOM
Adresa: 034 03 Ruomberok  Vlkolínec
Telefon: 0848/22 200
Otevøeno: Èervenec a záøí 918 hodin,
jindy po pøedchozím poádání
v Liptovském muzeu v Ruomberku.
Samotná vesnice je volnì pøístupná.
Lidové chalupy jsou ovem vìtinou
stále obývány a patøí soukromým
osobám.

Vybrané objekty umístìné v blízkém
mìstì Ruomberku mimo lokalitu
UNESCO

LIPTOVSKÉ MÚZEUM
Adresa: 034 50 Ruomberok,
námestie . N. Hyroa
Telefon: 0848/22 468
Otevøeno: Èervenec a srpen, pondìlí a
pátek 817, sobota a nedìle 917;
ostatní mìsíce pondìlí a pátek 816,
sobota a nedìle 913 hodin.

GALÉRIA ¼UDOVÍTA FULLU,
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

Poznámky

Adresa: 034 00 Ruomberok,
Makovického 1/1594
Telefon: 0848/24 868
Otevøeno: Úterý a nedìle 1017 hodin.
Umístìní: V centru mìsta, nedaleko
Liptovského múzea.
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