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Muzeum v přírodě

Český svaz muzeí v přírodě z.s.
Palackého 147
 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
www.vmp.cz

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm — Valašská dědina

Rymice — Hejnice Hlinsko — BetlémStrážnice — Vinohradnické stavby

Historie muzeí v přírodě sahá do konce 19. století, kdy ve Skandinávii sledujeme tendence 
o zachování památek lidového stavitelství. Jednou z nich bylo založení stockholmského 
muzea Skansen, které dalo pojmenování i muzeím v přírodě.

V Českých zemích byla významnou událostí Národopisná výstava českoslovanská v Praze 
roku 1895, kde byla realizována vesnice se zastoupením takřka stovky lidových staveb. 
Bezprostředně navázalo otevření Staročeské chalupy v Přerově nad Labem, kterou 
můžeme považovat za první stálou národopisnou expozici v přírodě. Zásadním počinem 
bylo založení Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v roce 1925, 
které zůstávalo jediným skanzenem až do poloviny 20. století. Tehdy se z důvodu ra-
dikálních změn ve společnosti začalo uvažovat o záchraně mnohých památek lidového 
stavitelství na jejich původním místě, ale plnohodnotnou alternativou se stalo i jejich 
přenesení. Byly realizovány nové areály v Rožnově a vznikala další muzea – Strážnice, 
Kouřim, Veselý Kopec. Jednou z možností bylo vytvoření muzea přímo v místě s lido- 
vými památkami, jak můžeme vidět v Třebízi, Zubrnici, Hlinsku – Betlémě, Příkazích 
nebo Rymicích. Rovněž v současnosti vznikají nová muzea v přírodě různého rozsahu 
a zaměření – Vysoký Chlumec u Sedlčan, Rochus u Uherského Hradiště, Pertoltice  
a další. Principy muzeí v přírodě lze využít také při dalších expozicích, jako jsou archeo- 
skanzeny a technické památky.
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Vesnické muzeum Pertoltice

Menší vesnické muzeum bylo založeno v roce 2010 občanským sdružením Lidové 
stavby, které převzalo soukromou sbírku jeho zakladatelů a vytvořilo expoziční pros-
tory v původních objektech zachovaných v obci Pertoltice ve Frýdlantském výběžku. 
Zpřístupněné je od roku 2012. Expozice využívá patrový hrázděný dům, dle dendrochro-
nologie dřevěné konstrukce datovaný do přelomu 18. a 19. století. Jeho příslušenství 
tvoří mladší stodola z režného cihlového zdiva. Další stavbou je zděná vesnická kovárna 
postavená roku 1893. Muzeum se snaží přiblížit návštěvníkům hospodaření na ves- 
nici a život v místě zejména od 2. poloviny 19. do padesátých let 20. století. Výrazněji 
je prezentováno kovářské řemeslo, drobná výroba hudebních nástrojů, zemědělství 
menšího hospodáře v období mezi válkami, praní, šití a žehlení 1. poloviny 20. století. 

Místo je specifické skutečností, že poválečným odsunem byla prakticky úplně přerušena 
veškerá majetková i kulturní kontinuita. S ohledem na svoji velikost a uspořádání ex-
pozice se muzeum orientuje na menší skupiny návštěvníků, dle zájmu jsou připravovány 
doprovodné programy.

Vesnické muzeum Pertoltice
Lidové stavby z.s.
Dolní Pertoltice 198
463 73 Pertoltice
www.lidovestavby.info

Hrázděný dům

Kovárna Hrázděný dům — světnice Hrázděný dům — komora
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Ve stínu rymické tvrze se do tří stran rozkládá vesnice, která patří k nejstarším v podhůří 
Hostýnských hor. Soubor místních památek tvoří několik lidových staveb, větrný mlýn 
a renesanční tvrz. Jedná se o unikátní soubor původních usedlostí drobných rolníků  
i zámožných sedláků, které zachycují stavební vývoj východohanáckého domu. Všechny 
objekty chráněné statutem památky procházely od 70. let 20. století postupnou stavební 
rekonstrukcí a jejich dnešní podoba je výsledkem péče Muzea Kroměřížska. Hliněná 
obydlí se srubovou konstrukcí stěn a doškovou střešní krytinou či cihlové domy s bři- 
dlicovou střechou jsou vybaveny dobovým nábytkem a zařízením dokreslujícím tradiční 
způsob života, řemeslnou práci a hospodaření zemědělců na východní Hané. Stavby leží 
na původních místech v obci a nabízí se tak možnost srovnání bývalého a současného 
způsobu života na hanáckém venkově. 

Tvrz v Rymicích je cennou renesanční památkou. Je součástí areálu hospodářského dvo-
ra a společně se sýpkou tvoří jedinečný komplex dokládající historii vrchnostenského 
hospodaření na Moravě. V přízemí tvrze jsou umístěny expozice věnující se lidové 
kultuře regionu, dávnověku, historii obce a také větrným mlýnům.

Místní objekty pravidelně ožívají programy pro širokou veřejnost. Mezi nejoblíbenější 
patří Velikonoce v Rymicích, Renesanční odpoledne, Včelařství nebo Vánoce v Rymicích.

Muzeum Kroměřížska
Velké náměstí 38
 767 11 Kroměříž
www.muzeum-km.cz

Hejnice

Muzeum Kroměřížska
Soubor l idových staveb Rymice

Hejnice Dům č. 6 — světnice Rymice — tvrz
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Muzeum Těšínska

Bohatou minulost i přírodní krásy a hodnoty Těšínského Slezska mapují pobočky Muzea 
Těšínska v Českém Těšíně, Karviné, Jablunkově, Orlové, Petřvaldu a Havířově. Kromě 
stálých expozic a tematicky zaměřených dočasných výstav nabízejí také řadu aktivit pro 
všechny generace návštěvníků.

Kotulova dřevěnka
Památky lidového stavitelství a tradiční zemědělství na Těšínském Slezsku představuje Kotulova 
dřevěnka, roubená chalupa z roku 1781 s přilehlou stodolou a větrným mlýnkem uprostřed 
moderní zástavby na okraji Havířova. Oživením areálu se muzeum snaží připomenout lidovou 
kulturu regionu, a proto při přípravě a realizaci také často spolupracuje s významnými osob-
nostmi města, těšínského regionu i okolních států.

Archeopark Chotěbuz-Podobora
V roce 2001 byla v lokalitě významného archeologického naleziště v Chotěbuzi-Podoboře zaháje-
na výstavba archeoparku. Rekonstrukce raně středověkého slovanského hradiště byla realizována 
v místě bývalého hradištního centra – akropole. Na jejím obvodu vyrostla mohutná palisáda le-
mující areál, v němž postupně vzniklo několik replik dobových staveb. Výsledkem se stal prostor,  
ve kterém se mohou návštěvníci seznámit se způsobem života starých Slovanů a to nejen prozkou- 
máním samotného areálu, ale také díky mnoha doprovodným akcím, během nichž návštěvníci 
cestují zpět v čase a se Slovany vaří, vyrábí šperky i nádobí, loví či bojují. Nadále přibývají další ob-
jekty. Stálá archeologicko-přírodovědná expozice seznamuje návštěvníky s historií hradiska a okolí. 

Kotulova dřevěnka
Hálkova 4, 736 01 Havířov — Bludovice
Archeopark Chotěbuz-Podobora
Za Mostem, 735 61 Chotěbuz
www.muzeumct.cz

Kotulova dřevěnka

Archeopark ArcheoparkNárodopisný program
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Muzeum v přírodě Rochus
Uherské Hradiš tě

Vznikající muzeum je součástí širšího projektu, jehož cílem je přeměna bývalého vojen-
ského cvičiště Rochus v Uherském Hradišti do podoby přírodního parku, který je kon-
cipován jako odpočinková zóna pro obyvatele města a jeho návštěvníky. Středobodem 
areálu je poutní kaple sv. Rocha – odtud lidový název území – Rochus. Celková rozloha 
muzea, které vzniká na okraji areálu, by měla mít po dokončení 5 ha.

V průběhu 20. století bylo vyvinuto několik snah o vybudování muzea v přírodě v Uher-
ském Hradišti, ale jejich realizace se nepodařilo prosadit. Současné muzeum je konci-
pováno jako model vinařské vesnice na Uherskohradišťsku ve všech jejích funkčních 
a prostorových souvislostech. Zastoupeny budou stavby různých sociálních vrstev vesni- 
ckého společenství dokládající vývoj lidového stavitelství regionu od konce 19. až po-
loviny 20. století – zemědělské usedlosti s hospodářskými objekty, domkářská stavení, 
nadsklepní domy vinohradníků a další vinohradnické stavby, veřejné objekty, technické 
stavby, sakrální a jiné drobnější objekty. Nebudou chybět ani agrikulturní expozice, na- 
příklad vinice, louky, sady a pole.

Muzeum v přírodě Rochus je na samém počátku své existence. V roce 2012 byla do 
prostoru muzea přenesena sloupková stodola z Břestku, v roce 2013 byl instalován 
vyřezávaný polní kříž. V současnosti probíhá výstavba dalších objektů, která bude prů- 
běžně pokračovat.

Muzeum v přírodě Rochus 
Studentské náměstí 1531
686 01 Uherské Hradiště
www.parkrochus.cz

Kaple sv. RochaProgram pro děti Dřevěný polní kříž

Stodola z Břestku
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Valašské muzeum v přírodě 
 v Rožnově pod Radhoštěm

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm bylo založeno v roce 1925 z ini-
ciativy umělecky založených sourozenců Jaroňkových a rožnovského muzejního spolku. 
Prvním impulzem k jeho realizaci byl hrozící zánik posledních roubených měšťanských 
domů na rožnovském náměstí, které byly převezeny do městského parku. Po neleh- 
kém období poloviny 20. století se začal tvořit další areál, Valašská dědina, kde se 
představuje život v údolních obcích a horských usedlostech v národopisném regionu 
Valašsko. Nedílnou součástí expozice objektů lidového stavitelství jsou charakteristické 
prvky kulturní krajiny a prezentace hospodaření. Část technických staveb, Mlýnská do-
lina, se návštěvníkům otevřela v 80. letech 20. století. Představuje zejména výrobní pro-
vozy na vodní pohon v oblasti východní Moravy. Prostor k výstavám nabízí přiléhající 
historický průmyslový objekt zvaný Sušák. V horském sedle Pustevny na Radhošťském 
masivu leží specifický komplex jídelny a turistické útulny, projektovaný architektem 
Dušanem Jurkovičem, který Valašské muzeum také spravuje. 

Ve Valašském muzeu se celoročně koná řada programů národopisného a folklorního 
charakteru. V odborné činnosti zúročuje muzeum zpracování obsáhlých sbírkových 
fondů i aktuální výzkumy jednotlivých pracovníků.

Valašské muzeum v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm
Palackého 147
 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
www.vmp.cz

Dřevěné městečko

Mlýnská dolina Folklorní vystoupení Jaro na dědině
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Muzeum vesnice 
jihovýchodní Moravy ve Strážnici

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici je součástí Národního ústavu li-
dové kultury. Systematická příprava a následná výstavba areálu započala v roce 1973  
a s přestávkami pokračovala do roku 1991. Vzájemnou spoluprací architektů a etnografů 
se podařilo vytvořit novou sídelní krajinu, která v jednotlivých areálech zachycuje 
specifika stavitelství na Slovácku. Od roku 1981 jsou návštěvníkům zpřístupněny areály 
moravských Kopanic, luhačovického Zálesí a Horňácka, které doplňují areály vodních 
technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Jednotlivé celky, 
zasazené do uměle modelovaného terénu, představují ukázku charakteristické podoby 
sídla, skladby usedlostí i vybavení obytných a hospodářských prostor. Expozice doplňují 
ukázky lidové výroby a specifických způsobů zemědělské práce, zastoupené v regionu 
značně rozšířeným vinohradnictvím.

V Muzeu vesnice se koná řada akcí včetně Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, 
který patří k nejstarším a nejvýznamnějším ve střední Evropě. Jedním z oborů výzkumné 
činnosti je výzkum a využitelnost tradičních stavebních technologií používaných v níži- 
nných a rovinných oblastech Moravy při obnově a zachování trvale udržitelného stavu 
památek hliněné architektury. Výsledky výzkumů jsou v rámci edukační činnosti v muzeu 
prezentovány tradičními postupy bez použití moderních technologických zařízení.

Muzeum vesnice 
jihovýchodní Moravy
Národní ústav lidové kultury
Zámek č. 672, 696 62 Strážnice
www.skanzenstraznice.cz

Areál vinohradnictví

Pořad Řemesla našich předkůAreál luhačovického Zálesí Strážnické slavnosti
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Muzeum lidových staveb v Kouřimi
Ruská ulice
281 61 Kouřim
www.skanzenkourim.cz

Muzeum lidových staveb 
v Kouřimi

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem 
v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východ-
ních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové ar-
chitektury z období od 17. do 19. století. Všechny objekty jsou vybaveny interiérovými 
expozicemi, které dokumentují bydlení a život na venkově od 18. do první poloviny 
20. století. Muzeum je celoročně dějištěm mnoha národopisných a dalších doprovod-
ných programů. 

V roce 2012 byl zahájen proces dostavby Muzea lidových staveb v Kouřimi, který by 
měl vést k jeho postupné koncepční proměně na „Muzeum české vesnice“, přibližující 
z nejrůznějších úhlů pohledu dějiny českého venkova od raného novověku do počátku 
20. století. V plánované podobě by měla zástavba dokumentovat historický charakter 
vesnických sídel ve středních, východních a severních Čechách. Památky lidové architek-
tury, přenesené do muzea v 70. a 80. letech 20. století, jsou doplňovány do logických 
celků usedlostí z jednotlivých regionů, přičemž se co nejvíce snažíme vytvořit náznak 
prostředí, v němž se nacházely na svém původním místě. Stávající objekty budou po- 
stupně doplněny o více než dvě desítky dalších památek, z nichž mnohé již byly v mi-
nulosti do muzea přeneseny, ale dodnes se bohužel nedočkaly svého znovupostavení.

Polohrázděný dům z Jílového u DěčínaVelikonoce Smrtná neděle

Podkrkonošská rychta z Bradlecké Lhoty
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Český svaz muzeí v přírodě z.s. 
Palackého 147
 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
www.vmp.cz

Význam muzeí v přírodě

Důležitým přínosem muzeí v přírodě je jedinečná možnost přehledně vyjádřit prezento- 
vanou skutečnost v mnohem širších souvislostech než dovolí klasická „kamenná muzea“. 
Stavba v muzeu v přírodě může být podle konkrétních možností zasazena do rekon-
strukce svého původního prostředí. Interiérové vybavení je rozloženo v místnostech tak, 
jak by ho používal jeho skutečný majitel. Ve chlévě je ustájen dobytek, před chalupou 
mají zahrádku se zeleninou a potřebnými bylinami, na stromech roste ovoce. Dále na-
vazují políčka se starými zemědělskými plodinami, nechybí louky a pastviny. Výzkum 
a uchování charakteristických hospodářských zvířat a plodin patří k úkolům některých 
muzeí. 

Skanzeny zpravidla slouží také jako velmi přirozené „jeviště“ pro představení běžného 
života, tradičního zemědělství, rukodělné výroby i konání nejrůznějších zvykoslovných 
událostí. Kromě funkce naučné je důležitý také aspekt odpočinkový. Všechny tyto pro- 
středky výborně napomáhají návštěvníkům muzeí v přírodě k rozmanitému poznání 
života minulých generací.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi Polabské národopisné muzeum Přerov n. L.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici
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