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Úvodem
Snad není potřeba stále opakovat, že muzea v pří-
rodě mají jedinečné možnosti komplexní prezen-
tace nejen lidové kultury. Právě uvedená skuteč-
nost je zároveň kamenem úrazu činnosti tohoto 
typu muzeí. Jejich obecně vnímanou podstatou 
je péče o fond historického stavitelství, s nímž se 
pojí technologické znalosti a jejich prezentace. 
Většina muzeí v přírodě se současně snaží oži-
vovat své prostředí nejrůznějšími tematickými 
pořady, kde se uplatňují mnohé historické jevy. 
Z legislativního hlediska muzea v přírodě naplňují 
spolu s péčí o sbírky i principy památkové. Už jen 
výčet základních aktivit skanzenů je definován ve 
velmi širokých hranicích a přes veškerou snahu 
institucí o zdokonalování činnosti není ani možné 
všechnu tuto složitou problematiku postihnout 
v praxi. Ať už z důvodu nedostatečné personální 
či ekonomické kapacity, chybějících metod práce 
nebo prostého nezájmu o inovace.
V souladu s Koncepcí rozvoje muzejnictví a na zá-
kladě trvalých snah muzeí v přírodě o sebereflexi 
oboru se v roce 2018 s podporou Ministerstva 
kultury ČR uskutečnila mezinárodní konference 
Poslání a budoucnost muzeí v přírodě v ČR. Zde 
se setkali pracovníci většiny českých skanzenů 
s představiteli příbuzných oborů poctěni i ná-
vštěvou zahraničních přátel. Informace o setkání 
přinášíme na stránkách tohoto časopisu, ale 
podrobněji zpracované závěry konference budou 
předmětem samostatné publikace vydané tiskem 
v průběhu roku 2019. 
Věříme, že také časopis českých muzeí v přírodě 
Museum vivum patří mezi prostředky, jež umož-
ňují sdílení dobrých i negativních příkladů. Neboť 
i ty mohou být velmi přínosné pro další rozvoj 
našich institucí, přestože je těžké pochybení 
přiznávat především ve vztahu ke zřizovateli. Zá-
sadním úkolem je vyvarovat se chyb vůči laické 
veřejnosti, která hledaje inspiraci, může být ne-
pravdou v muzeích mystifikována. Až destruktiv-
ně může tento problém působit například v péči 
o soukromé památky. Poučení a vnímavější 
návštěvníci muzeí v přírodě si mohou těchto ne-
dostatků všímat, což následně vede ke snižování 
respektu a po léta budovaného renomé institucí.  

V aktuálním čísle časopisu se věnujeme právě 
problematice vztahu muzeí k návštěvníkům. Ať 
už v podobě nových konceptů prezentace, ide-
álního a srozumitelného podání expozic, výstav 
či oživovacích činností, přes možnosti vyvolání 
zájmu nových cílových skupin až po příklady ze 
zahraničí.
Vzájemné sdílení zkušeností je základním před-
pokladem zdárné činnosti muzeí v přírodě. Kro-
mě tradičních možností, které zajišťují oborová 
setkávání památkářů a etnologů, se nabízí tato 
možnost na platformě Metodického centra pro 
muzea v přírodě a Českého svazu muzeí v přírodě. 
Obě tyto organizace se zároveň snaží přinášet 
současné trendy ze zahraničí, především z dění 
organizovaného Evropským svazem muzeí v pří-
rodě – AEOM, jak už v přednáškové či publikační 
činnosti, tak v možnosti výjezdů do zahraničí. 
Není tomu tak dávno, kdy patřilo Valašské muze-
um v přírodě k předním institucím na poli muzeí 
v přírodě nejen v přetrvávající návštěvnické popu-
laritě, ale právě v rovině metodické. 
Nechť je tedy vzájemná konstruktivní diskuse 
s reflexí různých oborů, nejen v kontextu pláno-
vaného vytvoření Národního muzea v přírodě, 
cestou k  úspěšnému rozvoji muzeí pod otevře-
ným nebem.

Redakce
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Cesta k porozumění 
s návštěvníky
Interpretace jako obor

Mgr. et Mgr. Michal Medek 
Ústav pro interpretaci místního dědictví ČR
Michal@medek.us

„Když jsem pracoval jako průvodce na Long‘s Peak, rozvinul jsem něco, čemu říkám poetická inter-
pretace faktů o přírodě. Vědecké názvy v mrtvém jazyce a tupé řazení přírodnin do klasifikačních 
systémů byly u nepoučených posluchačů přijímány tak, jak si to zasloužily: vlažně a bez zájmu. Tak 
jsem začal představovat většinu věcí prostřednictvím popisu jejich způsobů a zvyků, jejich sousedů 
a jejich životopisu.“1 Stejně jako před sto lety první placený průvodce ve Skalistých horách i dnes 
hledáme způsoby, jak co nejlépe oslovit návštěvníky muzeí, kulturních a přírodních památek. 
Způsoby oslovení se mění s tím, jak se mění společnost, ale principy zůstávají stejné. Jeden 
z oborů, který se tomuto vzdělávání v informálním prostředí věnuje, je interpretace přírodního 
a kulturního dědictví.
Enos Mills ve výše uvedeném textu poprvé spojil termín interpretace s komunikací týkající se pří-
rodních a kulturních hodnot. Toto spojení se v prostředí americké National Park Service (NPS)2 
hlouběji zažilo ve 30. letech minulého století.3 Když v roce 1957 vydala NPS první metodickou 
knihu oboru, nesla již název Interpreting our Heritage. Freeman Tilden v ní definoval interpretaci 
jako „vzdělávací aktivitu, která odkrývá hlubší smysl a vztahy za pomoci původních objektů, 
přímé zkušenosti a ilustrativních prostředků“4

Jádrem Tildenovy publikace bylo šest pravidel, jež jsou dodnes považována za základní meto-
dická pravidla oboru interpretace přírodního a kulturního dědictví (2007). 
Na základě zásad formulovaných Tildenem se ve druhé polovině 20. století vytvářel systém 
vzdělávání pracovníků s veřejností nejenom v National Park Service, ale i v zoologických za-
hradách, na kulturně významných místech a v paměťových institucích v USA. Obor se šířil do 
dalších, především anglosaských zemí.5 Metodika interpretace je shodná pro oblast přírodního 
i kulturního dědictví, v obou případech se jedná o učení v informálním prostředí.
Ve druhé polovině 70. let 20. století roste objem praktických zkušeností a objevuje se zájem 
o plánovitý postup při tvorbě programů interpretace založený na výsledcích evaluačních 
výzkumů, nejjasněji formulovaný v práci sestavené Sharpem.6 John Lewis shrnul v roce 1980 
čtvrtstoletí praxe oboru do knihy Interpreting for Park Visitors. Zde představil způsob organizace 

1_MILLS, E. A. The Adventures of a Nature Guide. Doubleday, New York: Page & Company, 1920, s. 158. 
2_National Park Servis v USA pečuje o přírodní i kulturní památky jako například skanzen Jamestown, který je 
součástí Colonial National Historical Park. 
3_BECK, L. a CABLE, T. Interpretation for the 21st century. Champaign: Sagamore publishing, 2002, s. 5.  
4_TILDEN, F. Interpreting our Heritage. Chapell Hill: The University of North Carolina Press, 2007, s. 33. 
5_MERRIMAN, T. a BROCHU, L. The History of heritage Interpretation in the United States. Fort Collins, CO: The 
National Association for Interpretation, 2006. 
6_SHARPE, G. W. (ed.). Interpreting the Environment. New York: John Wiley & Sons, 1976. 
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interpretace prostřednictvím hlavních a vedlejších sdělení,7 pro který se vžil termín tematická 
interpretace (thematic interpretation). Tu dále rozpracovával především Ham8 a v současnosti se 
jedná o převažující směr oboru, jemuž se podrobněji věnujeme dále v textu.
Důraz na kvalitu interpretace vede ke vzniku metodik interpretačního plánování (interpretive 
planning), jehož výstupem jsou dokumenty nazývané interpretační plány či šířeji pojaté inter-
pretační strategie. Interpretační plány vybírají obsah a prostředky komunikace s návštěvníkem 
na základě analýzy prostředí, návštěvníků a teoretických konceptů psychologie učení v infor-
málním prostředí.9 První takovéto dokumenty se v Evropě objevují koncem 80. let minulého 
století. Metodikou interpretačního plánování se od 90. let zabývají Brochu10, Carter11 a Veverka12, 
v českém prostředí je v poslední dekádě rozvíjejí Ptáček a Medek.13

O rozšíření Tildenových pravidel na základě poznatků z rostoucího objemu výzkumů z oblasti 
interpretace se pokusili Beck a Cable.14 Za zmínku stojí důraz na formu předávání informací 
prostřednictvím konkrétních příběhů, doporučení velmi uvážlivého nasazování moderních 
technologií a obezřetnosti při spolupráci s umělci.
V novém tisíciletí se výrazem pokračující snahy o zvyšování kvality interpretace stávají standar-
dy vytvořené v roce 2009 pro různé oblasti interpretace National Association for Interpretation.
Pokračuje konvergence s dalšími obory, především muzejnictvím, jak je patrné z prací Blacka15 či 
Weaverové.16 Například British Museum zřídilo v roce 2005 pozice interpretátorů „jako advokátů 
návštěvníků proti kurátorům sbírek“.17

Je potřeba zmínit i pokračující specializaci oboru interpretace. Kromě dříve popsaného inter-
pretačního plánování tak existují samostatné disciplíny interpretační psaní (interpretive writing), 
interpretační design, svébytných metodik využívá průvodcovská služba i kostýmovaná inter-
pretace.
Interpretaci lze v současnosti jako obor studovat na 120 vysokých školách. Je možné se zapojit 
do řady profesních organizací, z nichž nejvýznamnější je National Association for Interpretati-
on (USA), Interpret Europe (sídlo v Německu) či tuzemské Sdružení pro interpretaci místního 
dědictví ČR. National Association for Interpretation vydává Journal of Interpretation Research 
a časopis Legacy.

7_LEWIS, W. J. Interpreting for Park Visitors. Philadelphia: Eastern National, 2014, s. 37. 
8_HAM, S. H. Environmental Interpretation: A Practical Guide for People with Big Ideas and Small Budgets. 
Colorado: Fulcrum Publishing, 1992; HAM, S. H. Interpretation – Making a Difference on Purpose. Golden: 
Fulcrum Publishing, 2013. 
9_BROCHU, L. Interpretive Planning. Fort Collins, CO: National Association for Interpretation, 2014, s. 3. 
10_BROCHU, L. Interpretive Planning. Fort Collins, CO: National Association for Interpretation, 2014. 
11_CARTER, J. (ed.). A Sense of Place – An Interpretive Planning Handbook. Inverness: Tourism and the 
Environment Initiative, 2001. [online]. Dostupné z: http://www.scotinterpnet.org.uk. 
12_VEVERKA, J. Interpretive Master Planning, Vol. 1 Strategies for the New Millenium. Edinburgh: Museums etc, 
2011. 
13_PTÁČEK, L., RŮŽIČKA, T., MEDEK, M., HUŠKOVÁ, B. a BANAŠ, M. Jak pře(d)kládat svět. Brno: Nadace 
partnerství, 2012. 
14_BECK, L. a CABLE, T. Interpretation for the 21st century. Ccpaign: Sagamore publishing, 2002.  
15_BLACK, G. The Engaging Museum: Developing Museums for Visitor Involvement. London: Routledge, 2005. 
16_WEAVER, S. Creating Great Visitor Experiences: A Guidebook for Museums and Other Cultural Institutions. 
Walnut Creek: Leftcoast Press, inc., 2007. 
17_SLACK, S. Brittish Museum Interpreter [rozhovor s M. Medkem], London, 18. května 2015. 
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Zásady dobré interpretace Freemana Tildena 
Tildenovy principy dobré interpretace jsou často užívány jako metodické vodítko pro tvorbu 
interpretace, k čemuž přispívá jejich zásadní vliv při formulaci oboru i fenomén osobnosti Free-
mana Tildena. Ten principy zformuloval ve svých 74 letech po dvouletém studiu stovek příkladů 
práce s návštěvníky napříč Spojenými státy a odstartoval tím rovněž novou kapitolu svého 
života jako mentora interpretace, trvající další dvě desetiletí.

Rádi bychom zde proto upozornili na některá úskalí spojená s jejich používáním, nezohlední-
li se kontext (respektive metodika) jejich vzniku: 

• Freeman Tilden byl spisovatel, který se v 50. letech minulého století podílel na projektech 
popularizace amerického kulturního a přírodního dědictví. Přitom nebyl přírodovědec, či kunst- 
historik, ani pedagog nebo psycholog.
• Metodická pravidla vytvořil čistě empiricky na základě vlastního pozorování praxe interpreta-
ce. V roce 1955 dostal Tilden plnou finanční podporu pro cestování po objektech NPS s cílem 
„dostat se pod povrch metod a postupů až k základním principům – umění a filozofii, které by 
měly vést úsilí interpretace amerického dědictví občanům“18 
• Metodická pravidla jsou, v souladu s tehdejší praxí, odvozena především od tzv. živé interpre-
tace, tzn. průvodci a vyprávění. 

Podívejme se nyní podrobněji na oněch šest pravidel představených Tildenem19: 

1. Každá interpretace, která nevztahuje vnímané k návštěvníkovi, jeho osobnosti nebo životní zku-
šenosti, bude jalová. 
2. Interpretace není poskytování informací. Jakkoliv každá interpretace obsahuje informace, nepře-
dává je, ale zjevuje jejich hlubší smysl a souvislosti. 
Tyto dvě základní teze interpretace spolu úzce souvisejí. Tilden rozvíjí postřeh Enose Millse20 

a osvětluje zájem příjemce programu v prostředí informálního vzdělávání. Je jím touha po 
participaci na přírodním a kulturním dědictví.21 Prostředí a zájmu návštěvníka pak musí být 
přizpůsoben obsah programu i forma. Na tyto Tildenovy zásady přímo navazuje v části svého 
modelu TORE Ham.22 
3. Interpretace je umění, které kombinuje řadu dalších oborů – kupříkladu představuje vědecké, 
historické či architektonické materiály. A každému umění je možné se do jisté míry naučit.
Touto tezí Tilden jednak postuluje interpretaci jako samostatný obor využívající poznatků dalších 
oborů a zároveň vymezuje prostor pro trénink interpretačních dovedností.
4. Hlavním cílem interpretace není poučovat, ale provokovat.
Tilden srovnává interpretaci, jako metodu informálního vzdělávání, s formální výukou či in-
struktážním stylem vzdělávání v komerční sféře. Provokací zde míní nutit přemýšlet, což vede 
k poznání a rozšíření obzorů účastníků programů.23 Tento přístup vycházející z konstruktivistické 
představy o procesu učení dále v knize rozvíjí až k důležitému doporučení, že interpretace by 
neměla říci vše,24 ale závěr a domyšlení pointy se má ponechat na návštěvníkovi, protože právě 
procesem přemýšlení dojde k jeho internalizaci.  

18_TILDEN, F. Interpreting our Heritage. Chapell Hill: The University of North Carolina Press, 2007, s. 9.  
19_Tamtéž, s. 18.  
20_MILLS, E. A. The Adventures of a Nature Guide. Doubleday, New York: Page & Company, 1920, s. 158.  
21_TILDEN, F. Interpreting our Heritage. Chapell Hill: The University of North Carolina Press, 2007, s. 37. 
22_HAM, S. H. Interpretation – Making a Difference on Purpose. Golden: Fulcrum Publishing, 2013, s. 31. 
23_TILDEN, F. Interpreting our Heritage. Chapell Hill: The University of North Carolina Press, 2007, s. 55. 
24_Tamtéž, s. 114. 
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5. Interpretace by měla představovat spíše celek než jednotlivosti. Stejně tak by se měla vztahovat 
ke všem částem osobnosti návštěvníka. 
Protože se interpretace zabývá konkrétními místy, jevy, událostmi či artefakty, je potřeba řešit, 
co z nepřeberné řady informací a obsahu programů je pro jejich účastníky relevantní. Tilden 
navrhuje, že by to měl být „celkový obrázek“, kterým se rozumí to, co propojuje život účastníka 
programu s interpretovaným fenoménem.25 Předznamenává tak metodu tematické interpretace 
a hledání obsahu a forem, jež zapůsobí na návštěvníka. 
6. Interpretace zaměřená na děti (přibližně do 12 let věku) není pouhým zjednodušením interpretace 
pro dospělé. Řídí se od základů jinými zásadami.
Tilden intuitivně stanovil hranici dvanácti let věku pro odlišný přístup k návštěvníkům. To odpoví-
dá věku dosažení stádia formálních logických operací, jak je definoval Tildenův současník Jean 
Piaget26 (1972). Někteří autoři27 hovoří o druhé strukturální metamorfóze v oblasti kognitivního 
rozvoje. První strukturální metamorfózu umísťuje Čížková do věku 5–7 let, kdy dítě nahrazuje 
intuitivní myšlení konkrétními logickými operacemi. To znamená, že dnes při interpretaci roz-
dělujeme děti do dvou skupin – do 7 let a od 7 do 12 let. Na rozdíl od Tildenovy doby existuje 
v současnosti dostatek zdrojů z oblasti vývojové psychologie, seznámení se s nimi považujeme 
za nutnou prerekvizitu tvorby interpretace pro děti. Tou se zabývají Beck a Cable,28 Weaver,29 

Piscitelly a Anderson30 a další.
S Tildenovými principy se do nějaké míry vyrovnávají všechny pozdější práce, jež rozpracovávají 
metodické zásady interpretace. Nejznámějším přístupem je v současnosti metodika tematické 
interpretace, kterou představíme v následující části.

Metodika tematické interpretace

Strukturaci programů interpretace prostřednictvím témat a sdělení poprvé představil v roce 
1980 Lewis.31 Do teoretických rámců pak tento přístup zakotvil psycholog S. Ham.32 Tematická 
interpretace se od té doby stala vůdčím metodickým postupem v oboru a to až do takové míry, že 
někteří autoři varují před tím, aby se tento prostředek nezaměňoval s cílem interpretace, kterým 
je propojit návštěvníka s místem či fenoménem a obohatit jeho návštěvnický zážitek.33 Před 
mechanickou aplikací principů tematické interpretace varuje s dvacetiletým odstupem i Ham34, 
jenž tento přístup rozvinul do několika verzí níže popsaného modelu. 

25_Tamtéž, s. 72. 
26_PIAGET, J. Intellectual evolution from adolescence to adulthood, Human Development. 1972, 15, 1–12. 
27_ČÍŽKOVÁ, J. Vývojová psychologie. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004, s. 44. 
28_BECK, L. a CABLE, T. Interpretation for the 21st century. Ccpaign: Sagamore publishing, 2002.  
29_WEAVER, S. Creating Great Visitor Experiences: A Guidebook for Museums and Other Cultural Institutions. 
Walnut Creek: Leftcoast Press, inc., 2007. 
30_PISCITELLI, B. a ANDERSON, D. Young children‘s perspectives of museums settings and experiences. Museum 
Management and Curatorship. 2001, 19(3), s. 269–282. 
31_LEWIS, W. J. Interpreting for Park Visitors. Philadelphia: Eastern National, 2014. 
32_HAM, S. H. Interpretation – Making a Difference on Purpose. Golden: Fulcrum Publishing, 2013. 
33_VAN MATRE, S. Interpretive Design and the Dance of Experience. Greenville: The Institute for Earth Education, 
2009. 
34_HAM, S. H. Interpretation – Making a Difference on Purpose. Golden: Fulcrum Publishing, 2013, s. 30. 
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Východiskem tematické interpretace je snaha o úspěšnou komunikaci v prostředí informálního 
vzdělávání, tzn.: 

1. přilákání pozornosti návštěvníka až do okamžiku prezentace pointy programu,  
2. prezentování pointy tak, aby byla přesvědčivá.35 
Ham definuje čtyři vlastnosti, které má interpretace mít, aby dokázala naplnit oba výše uvedené 
cíle. Tyto čtyři vlastnosti shrnuje do modelu TORE. 

Podmínkou úspěšné komunikace je tedy podle Hama36 interpretace s následujícími vlastnostmi:

1. má silné klíčové sdělení (T-thematic);
2. je představena snadno pochopitelným způsobem (O-organized);
3. má osobní význam pro účastníka programu (R-relevant);
4. je příjemná (E-enjoyable). 

1. Klíčové sdělení (theme)37 je jednovětné vyjádření toho, co chceme, aby si účastník z návštěvy 
muzea nebo programu odnesl. Shrnutí obsahu programu do jedné věty ve skutečnosti není nic 
jiného než jeho jasné tematické zaměření. To nejenom zlepšuje porozumění ze strany návštěv-
níka, ale i zjednodušuje přípravu programu, snižuje tendenci k encyklopedičnosti, eliminuje 
tříštění pozornosti účastníků jednotlivostmi, respektive zaměřuje ji jedním směrem, a tím vytváří 
logický rámec pro zážitky návštěvníků. Výběru, definici a strukturaci sdělení věnuje tematická 
interpretace zvláštní pozornost.
Konkrétní klíčové sdělení nemusí během interpretace vůbec zaznít, nejedná se o slogan či 
slovní spojení, ale o vyjádření, co výstižně shrnuje hlavní myšlenku programu, kterou by si měl 
návštěvník odnášet.
2. Snadno pochopitelná je taková interpretace, která navazuje na předchozí informace či zkuše-
nosti účastníků. Nejprve zjišťujeme, kdo jsou účastníci programu, a tomu přizpůsobujeme obsah 
i metody. Samozřejmě se vyhýbáme novým neznámým pojmům, jejichž vysvětlování zbytečně 
mrhá kapitálem návštěvníka absorbovat nové informace a podněty. Zvláštní důraz je kladen 
na strukturaci informací prostřednictvím klíčových a podrobnějších sdělení. Ham38 vychází ze 
závěrů experimentů  Cowana39, který zjistil, že člověk je v daném okamžiku schopen pojmout 
3–5 smysluplných informačních jednotek.40 Pro zapamatování si nové informace je klíčová právě 
schopnost jednotlivce vytvořit z ní smysluplnou jednotku, kterou dokáže vztáhnout k informa-
cím uloženým v dlouhodobé paměti.41 V praxi to znamená, že při interpretačních programech 

35_Tamtéž, s. 14.   
36_HAM, S. H. Environmental Interpretation: A Practical Guide for People with Big Ideas and Small Budgets. 
Colorado: Fulcrum Publishing, 1992; HAM, S. H. Interpretation – Making a Difference on Purpose. Golden: 
Fulcrum Publishing, 2013. 
37_Používáme následující úzus překladů termínů interpretace do češtiny: thematic interpretation = tematická 
interpretace, topic = předmět interpretace, theme = klíčové sdělení, sub-theme = podrobnější sdělení, 
interpretive media = prostředky interpretace. Tento úzus publikovali: Růžička et al. (2011) a vychází z něj i 
Ptáček et al. (2012), stejně jako další autoři účastnící se diskurzu v oblasti interpretace v ČR. 
38_HAM, S. H. Interpretation – Making a Difference on Purpose. Golden: Fulcrum Publishing, 2013. 
39_COWAN, N. The magical number 4 in short-term memory: a reconsideration of mental storage capacity. 
The Behavioral and Brain Sciences. 2001, 24 (1), s. 87–114 
40_Cowan tak revidoval práci George Millera (1956), který došel k závěru, že kapacita krátkodobé paměti 
je v průměru omezena na porozumění pěti až devíti informacím. S tímto číslem se často můžeme setkat 
i v tuzemské literatuře. 
41_REVLIN, R. Cognition: Theory and Practice. New York: Worth Publishers, 2012, s. 123. 
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pracujeme s hierarchickou strukturou jedno hlavní sdělení => max. čtyři logicky navazující ved-
lejší sdělení => informace vztahující se k jednotlivým sdělením. To umožňuje návštěvníkovi ori-
entovat se ve struktuře programu, což vede ke zlepšení procesu učení v informálním prostředí. 
3. Interpretace má osobní význam, pokud je smysluplná, to znamená srozumitelná a rezonující 
s poznáním účastníka programů, a zároveň naplňující první, druhý a čtvrtý z výše zmíněných 
Tildenových principů. Z důvodu pestrosti účastníků programů a jejich různorodé úrovně znalostí 
se v tematické interpretaci často využívá tzv. univerzálních konceptů – témat sdílených všemi 
lidmi, jako jsou láska, strach, smrt, odvaha, přátelství a další.42 Na konkrétních příbězích s tímto 
nábojem se pak ukazují historické souvislosti artefaktů.
4. Příjemný zážitek neznamená, že program musí být zábavný, ale poskytující zážitek, který je 
považován za přiměřený a (nebo) odpovídající očekáváním. Může se jednat i o takové emoce, 
jakými jsou smutek či pokání. Existuje-li rozpor mezi marketingem a skutečností, je potřeba, 
aby bylo moderováno očekávání účastníků programu ještě před jeho začátkem (průvodcem, 
představením expozice apod.). 
Jakkoliv model TORE, stejně jako další modely, slouží ke zvýšení pravděpodobnosti vytvoření 
funkčního programu interpretace43, nenahrazuje interpretační plánování, protože:
• nestanovuje cíle interpretace a cílové skupiny, 
• neřeší vhodný výběr prostředků interpretace s ohledem na cílové skupiny,
• nepostihuje specifická kvalitativní kritéria jednotlivých prostředků interpretace,
• nezabývá se zkušeností návštěvníka v čase (tzv. cyklus zkušenosti návštěvníka).

ZÁVěR

V tomto příspěvku jsme charakterizovali interpretaci jako svébytný obor, který ve své praxi uplat-
ňuje a kombinuje přístupy z různých pedagogických, psychologických i komunikačních teorií. 
Ukázali jsme podstatu a teoretické zakotvení v současnosti převažujícího směru – tematické 
interpretace. Klíčovou roli pro vytváření interpretačních programů, ale i pro stanovení kontextu 
jejich hodnocení hraje proces a výsledek interpretačního plánování. 
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SUMMARY

A JOURNEY FOR UNDERSTANDING WITH VISITORS

Heritage sites – museums – heritage interpretation – education – programmes – guides

Heritage interpretation is one of the disciplines dealing with education in informal settings, 
such as education of visitors to heritage sites or museums. The text characterizes heritage 
interpretation as a distinctive discipline that combines outcomes of many other fields such as 
pedagogy, psychology and communication.
The text introduces development of the discipline along with principles of heritage interpretation 
articulated by Freeman Tilden in 1950s. The author then focuses on thematic interpretation as 
the leading concept in the field today. Both Tilden’s principles based on empirical experience 
and thematic interpretation are fundamental to process of interpretive planning, i.e. designing 
exhibitions, interpretive panels and programmes with guides.
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Muzeum v přírodě 
a mladá generace
#kdo se vlastně koho bojí?

Mgr. Radek Bryol – Bc. Jana Mitrová 
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
marketingová specialistka/Zlín
bryol@vmp.cz/jana@kytkudobytku.cz

ÚVODEM
Mládež je podle Velkého sociologického slovníku pojem označující „nepřesně ohraničenou věkovou 
skupinu, nebo sociální kategorii vymezenou specifickými biologickými, psychickými a sociálními 
znaky. Příslušníky mládeže spojuje to, že se nalézají ve stejném životním cyklu nazývaném mládí 
a jsou stejnou generací.” 1

Z pohledu věku i sociálního postavení se jedná o skupinu lidí mezi dětmi a dospělými, která má 
své specifické zájmy, postoje, aspirace, společenské postavení a roli. V našich podmínkách se 
mezi mládež řadí osoby většinou od 14 do 30 let, kdy jsou završeny dílčí procesy sociálního 
zrání. Také z ekonomického pohledu se jedná o specifickou kategorii, neboť je finančně závislá 
na světě dospělých. Co je však nejdůležitější, jedinci v uvedeném věku postupně přejímají nové 
sociální role, osvojují si sociální mechanismy a připravují se na své budoucí postavení ve spo-
lečnosti.2    

Osobitou vlastností mládeže je její nehomogennost. Jako dělící znaky lze uvést specifikum pří-
pravy na budoucí povolání, jež se v rámci této skupiny může velmi lišit, stejně jako zájmy dnešní 
mládeže, které jsou v současném globalizovaném světě značně diverzifikované. Zároveň však 
všechny tyto aspekty vedou k tomu, že mládež je velmi dynamizující a progresivní skupina, co 
vnáší do společnosti inovace a napětí. Nejen z uvedených důvodů je důležité se touto skupinou 
zabývat a představovat jí rozličné projevy kultury včetně možností muzeí v přírodě, neboť právě 
v tomto věku dochází k hledání a osvojování si zájmů i nových přístupů. Pokud se tedy včas ne-
zachytí možnost formování této skupiny, může se nezájem o tyto kulturní sféry dále prohlubovat.
Abychom mohli blíže pochopit zájmy současné mládeže, je potřeba podívat se na tuto proble-
matiku očima různých generací, protože takový náhled nám může přiblížit jejich chování. Sou-
časně se také dozvíme, jaké podněty mládež ovlivňují a jakým způsobem tyto podněty přijímá. 
Generací rozumíme skupinu lidí podobného věku, která žije ve stejném čase. Generace však 
nabývá také sociálního významu, neboť se pojí se změnou sociálních a historických podmínek, 
díky čemuž dochází ke konfliktu mezi generací současnou a minulou, ten se může projevovat 
změnou v hodnotách či vnímání světa.3

1_MAŘÍKOVÁ, Hana. Mládež. In: PETRUSEK, Miroslav a kol. Velký sociologický slovník. 1, A–O. Praha: Karolinum, 
1996, s. 635. 
2_GEIST, Bohumil. Sociologický slovník. Praha: Victoria Publishing, 1992, s. 228. 
3_HOWE, Neil a STRAUSS, William. Generations: The History of America‘s Future, 1584 to 2069. New York: 
William Morrow & Company, 1991.
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Druhou polovinu 20. století je možné charakterizovat jako dobu převratnou nejen politickými 
událostmi, ale také rychlým technologickým pokrokem. Pro naši potřebu sledovat zájmy mláde-
že, tedy věkovou skupinu 14–30 let, si blíže specifikujme generaci dnes běžně podle sociologů 
zejména v anglosaském kontextu4 označovanou jako Y a Z, do níž současná mládež zapadá. 

Generace Y neboli mileniálové
Jako generace Y se označují lidé, kteří se narodili v letech 1980–1994. Ve Spojených státech 
amerických se také můžeme setkat s označením Millennials, v češtině označovaných jako mile-
niálové. V našem prostředí může spodní věková hranice variovat o několik let směrem k mladším 
ročníkům z důvodu určitého opoždění v oblasti digitálních technologií v zemích východního blo-
ku. Jejich dětství a dospívání postupně ovlivňoval nástup internetu a poměrně masivní reklama. 
Život bez technologií už je pro ně nepředstavitelný, ale zároveň se již umí lépe bránit reklamním 
praktikám.5 Pokud chceme u této generace najít zobecňující trendy, tak je to nepředstavitelnost 
žití bez internertového připojení a využívání moderních technologií. Zároveň se jedná o globální 
generaci, která již není vázaná hranicemi své země a aktivně využívá možnosti světa kolem sebe. 
Nesmíme však opomenout ani hodnoty, jež jsou této skupině připisovány – cílevědomost, tole-
rance, dodržování slibů, zodpovědnost za sebe sama.6 Důkazem toho může být vznik množství 
iniciativ, co zástupci této generace vytvářejí – přes zájem o ekologii až po toleranci sexuální či 
rasovou. Uvědomují si důležitost lokálních výrobků, které dokáží ocenit a aktivně je vyhledávají. 
Tímto je také z marketingového hlediska tato skupina náročnější. Nestačí jí jednoduše předložit 
produkt či službu a několikrát zopakovat reklamní apel přesvědčující k nákupu, jak tomu bylo 
zvykem u generací předešlých. Díky globálnímu srovnání se tato skupina bude ptát proč, hledat 
význam a důvěryhodnost značky, v našem případě instituce. Proto je potřeba značku instituce 
dlouhodobě budovat tak, aby byla pro návštěvníka důvěryhodná, přinášela mu to, co hledá, 
a zároveň obstála v globálním měřítku.

Generace Z 
Jako generace Z se označují lidé narození od roku 1995 do roku 2010. Na rozdíl od předchozí 
generace, která část svého dětství prožila bez moderních technologií, se generace Z do tohoto 
světa přímo narodila. Digitální technologie jsou tak přirozenou součástí jejich života, že si jej 
bez nich neumí představit. Již nerozlišují mezi světem on-line nebo off- line. Vše se vzájemně 
prolíná. Proto se můžeme setkat i s označením jako děti internetu nebo digitální generace. Mimo 
využívání internetu je pro generaci Z typická rychlá konzumace, praktičnost a rychlost, interak-
tivita, efektiva, nespokojenost, orientace na výsledky a inovativnost.7
Podle některých odborníků příslušníky této generace ovlivnily teroristické útoky z 11. září 
2001 a také následujcí ekonomické krize v období 2007–2012. Tyto milníky měly vliv na její 

Časová osa generací od roku 1946 do současnosti. Převzato z: TRUBELÍKOVÁ, Adéla. 
Chování generace Z v online prostředí.

4_Tamtéž.  
5_BERGH, Joeri van den a Mattias BEHRER. Jak cool značky zůstávají hot : marketing zaměřený na mladou 
„generaci Y“. Brno: BizBooks, 2012. 
6_Tamtéž, s. 25. 
7_TULGAN, Bruce. Not Everyone Gets a Trophy: How to Manage the Millennials. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 
2016.  
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Mapa a program belgického muzea 
v přírodě Bokrijk, 2016

optimismus. Svět je pro tuto generaci nejisté 
a nebezpečné místo, kdy je zapotřebí být os-
tražitý a samostatný, spoléhat sám na sebe.8 
Budoucnost je tak vnímána s mírnou skepsí, 
což vede k potřebě více spořit a opatrněji 
utrácet.9 Nutno podotknout, že přestože 
uvedení autoři vychází ze situace anglosas-
kého prostředí, domníváme se, že v dnešním 
globalizovaném světě jsou informace o vá-
lečných zónách, terorismu a extremismu 
na každodenním pořádku. Proto se s jejich 
tvrzeními můžeme ztotožnit. 
Tato generace je právě kvůli svému mládí 
zatím poměrně velkou neznámou. Její zájmy 
jsou díky přístupu k moderním technologiím 
značně diverzifikovány, neboť mají snadnější 
přístup k informacím a budou otevřenější 
než kterákoliv generace před nimi.  
Co se týče marketingového přístupu k uvede-
né generaci, tak B. Joseph Pine a James H. 
Gilmore ve své studii uvádějí, že komunikace 
s ní musí být uvěřitelná, nikoliv reklamní. Mla-
diství podle těchto autorů musí mít zároveň 
pocit, že dostávají něco unikátního, co 

8_LYONS, Kate. Generation Y, Curling or Maybe: what the world calls millennials. The Guardian, 8. 3. 2016 
[online]. Dostupné z: //www.theguardian.com/world/2016/mar/08/generation-y-curling-or-maybe-what-the-
world-calls-millennials, cit. 12. 10. 2018. 
9_VOLEK, Martin. Jak oslovit a zaujmout mladou generaci Z? In: www.ipsos.com, 2018. [online]. Dostupné z: 
https://www.ipsos.com/cs-cz/jak-oslovit-zaujmout-mladou-generaci-z. cit. 12. 10. 2018.  
10_GILMORE, James H. a B. Joseph PINE. Museum and authenticity. Museum News. 2007 [online]. Dostupné z: 
http://obs-traffic.museum/museums-and-authenticity-museum-news-mayjune-2007, cit. 12. 10. 2018.

podpoří jejich originální identitu. Tato generace už mediální obsah pouze pasivně nepříjímá, ale 
naopak je aktivní v jeho vytváření. Dokáže se nadchnout a podpořit věci, které jí dávají smysl, 
a nebojí se vykročit z řady.10 Obecně lze říct, že právě tato generace hledá autentičnost a proži-
tek, proto by se také kulturní instituce měly zamýšlet nad svou prezentací tímto směrem. 

MLÁDEŽ V MUZEU
Popsat kvantitativně současný stav návštěvnosti muzeí v přírodě ze strany mládeže není z dů-
vodu neexistujících nebo rozptýlených analýz snadné. Využíváme proto několika koncepčních 
prací, týkajících se Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (dále VMP), které se 
dotklo problematiky návštěvnosti mládeže při tvorbě Strategie rozvoje VMP do roku 2023 a její 
aktualizaci a také při koncipování nového expozičního areálu Kolibiska. Dodejme například, že 
evidovat věkové kategorie návštěvníků není v silách už tak velmi podrobného dotazníkového 
šetření NIPOS. Podle výzkumu pro Strategii „obecně respondenti dotazníkového šetření vnímají 
Valašské muzeum v přírodě jednak jako místo sociálního kontaktu a jednak jako místo zábavy. […] 
Poznamenejme, že muzeum není až tolik vnímáno jako místo vzdělávání, relativně častý je ovšem 
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motiv relaxace v prostředí muzea. Za pozornost rovněž stojí některé doplňující poznatky: 
- motiv být s někým blízkým je relativně častějším motivem pro rodiny s nezletilými dětmi, přičemž 
tento motiv získává na významu v případě respondentů s místem bydliště dále od okresu Vsetín, 
- motiv získávat v muzeu nové zážitky a bavit se je relativně významnější zejména pro respondenty 
mladšího věku s tím, že pro respondenty staršího věku roste význam motivu relaxace.“11

Podle výzkumu pro areál Kolibiska lze „za pozoruhodný považovat jak počet návštěvníků do 30 let, 
tak především vysoký podíl jednotlivců v této věkové kategorii (téměř polovina všech respondentů 
– jednotlivců). Tento údaj potvrzuje posun ve způsobu cestování tzv. mileniálů.“12 Připomeňme, 
že mileniály označujeme narozené mezi lety 1980–1994, tedy příslušníky generace Y. Mladší 
respondent mezi 20–30 lety tedy přichází častěji jako jednotlivci a páry, u starších roste podíl 
skupiny vrstevníků a od věku třiceti let stoupá zejména návštěva s rodinou.“13

Zajímavé zjištění je spjato i s cenovou politikou: „Čím jsou respondenti mladší a čím navštěvují 
VMP častěji, tím častěji se jim zdá stávající vstupné nízké. Zdůrazněme, že relativně častější zájem 
o slevový systém muzea mají rodiny s nezletilými dětmi, naopak o nabídce slev nejčastěji nevědí 
respondenti mladšího věku, kteří muzeum navštívili individuálně bez nezletilých dětí.“14 Ve Středně-
dobém plánu VMP je však jako hrozba uveden právě „nezájem cílové skupiny ve věku 18–30 bez 
dětí o programy muzea.“15

Motivovat k návštěvě muzeí v přírodě zástupce mladé generace je vždy mnohem složitější než 
v případě dětí školního věku, které tam často míří se školními výlety za účelem edukačního 
programu, nebo tam přicházejí s rodiči či prarodiči. Přesto právě věk 14–30 let, ovlivněný na-
příklad studiem gymnázia nebo specializací získanou na střední nebo učňovské škole s určitou 
komplexností poznání, je ideální k pochopení prezentace v muzeích v přírodě daleko více než 
u školáků. Zároveň se jedná o věk důležitý k vytváření kladného vztahu k historii, regionu a také 
k některým společenským hodnotám prezentovaným nejen v muzeích. Avšak právě v současné 
době nepřeberných možností kulturního až nekulturního vyžití je konkurence muzeí v přírodě ze 
všech stran obrovská. Mladé generaci, již osamostatněné, přicházející do muzea bez doprovodu 
rodičů nezbývá, než se v této situaci zorientovat, anebo je nutné ji v této konkurenci právě ze 
strany kulturních institucí nasměrovat progresivním přístupem využívajícím moderních marke-
tingových nástrojů. Pod tímto pojmem si však nepředstavujme pouze často zmiňované sociální 
sítě, ale komplexní strategický přístup přitahující zájem mládeže. V dnešním propojeném světě je 
potřeba přestat sledovat pouze lokální dění. Je nezbytné vnímat přístupy k návštěvníkům a jejich 
inovace globálně, neboť v této problematice už hranice přestávají hrát důležitou roli. Navíc díky 
moderním technologiím máme možnost sledovat, analyzovat a následně aplikovat nové metody 
a postupy a nezakonzervovat se ve vlastní sebejistotě, která může být i u zavedených kulturních 
institucí nebezpečná a sebezničující, a to zvláště v tomto dynamickém světě.
Z hodnocení četnosti využívání jednotlivých informačních kanálů VMP mladšími respondenty 
lze obecně vyčíst, že „relativně mladší respondenti šetření deklarují častější využití elektronických 
informačních kanálů než respondenti relativně vyššího věku.“16

11_Strategie rozvoje Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm do roku 2023. [Koncepční materiál 
zpracovaný pro VMP]. Rožnov pod Radhoštěm – Zlín: Valašské muzeum v přírodě – Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva, 2013, s. 67. 
12_MEDEK, Michal. Kolibiska : názory návštěvníků a zaměstnanců Valašského muzea v přírodě. [Průzkum 
zpracovaný v rámci koncepční činnosti VMP]. Grymov: Ústav pro interpretaci místního dědictví ČR, 2017, s. 7. 
13_Tamtéž, s. 8. 
14_Tamtéž. 
15_Střednědobý plán rozvoje Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pro období 2019–2023. 
[Koncepční materiál zpracovaný pro VMP]. Zlín – Rožnov pod Radhoštěm: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta 
managementu a ekonomiky, Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva, Fakulta multimediálních 
komunikací – Valašské muzeum v přírodě, 2018, s. 132.
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Jak vlastně muzea v přírodě v České republice přistupují k mladé generaci?17 Obecně můžeme 
konstatovat, že ve většině našich muzeí probíhají nejrůznější specializované vzdělávací progra-
my pro děti. I ostatní si mohou vybrat ze škály jarmarků, vystoupení foklorních souborů, ale 
také programů, které díky demonstrátorům představují hospodářské práce a činnosti spojené 
s životem na vesnici včetně starých řemesel, obvykle s možností si něco vyzkoušet, popřípadě 
ochutnat tradiční pokrmy. Podle reakcí návštěvníků se právě v tomto případě jedná o jeden 
z nejsilnějších prožitků.
Z našich muzeí v přírodě přistupuje nejsystematičtěji k návštěvníkům, včetně mladé generace, 
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Strážnici.18 Přímo pro mládež od 8. třídy základní školy a výše 
je určený nový prohlídkový okruh Detektivní případ Cyrila Čerešňáka, který se setkává s příznivým 
ohlasem.19 V tomto muzeu také aktuálně připravili novou výukovou místnost v duchu pedago-
gické metody Montessori. Studenti středních škol jsou také častými návštěvníky Archeoparku 
Chotěbuz, kde jsou pro ně přizpůsobeny prohlídky. 
Ve Valašském muzeu v přírodě se v současnosti neuskutečňují programy cílené konkrétně na 
mládež ve věku 18–30 let. Převažuje zde vnímání této skupiny jako součásti spektra dospělých 
návštěvníků, jimž je určena široká škála programů v průběhu celého roku. 
V listopadu roku 2018 nově uvedlo Valašské muzeum řemeslně zaměřený program s názvem 
Tmavomodré řemeslo, který byl určen dospělému publiku. Pro velký úspěch se program opětovně 
odehrál v únoru 2019. V obou případech bylo možné pozorovat poměrně značnou účast ze stra-
ny mládeže. Zčásti se jednalo o osoby blíže spjaté s působením ve folklorních tělesech, zčásti 
pak o návštěvníky, jejichž účast byla motivována jinými faktory. Právě mládežníci vyrůstající 

Hodnocení četnosti využití jednotlivých informačních kanálů o VMP ze strany 
respondentů mladších 30 let a respondentů starších 50 let. Převzato z: Strategie rozvoje 
Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm do roku 2023, s. 74.

16_Strategie rozvoje Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm do roku 2023, s. 74.  
17_Za poskytnutí informací děkuji kolegům Janu Blahůškovi z Muzea v přírodě Rochus v Uherském Hradišti, 
Pavlu Bulenovi ze Souboru lidových staveb Vysočina, Alžbětě Hájkové z Muzea lidových staveb v Kouřimi, Karlu 
Konopkovi ze Souboru lidové architektury Zubrnice, Barboře Polákové ze Souboru staveb lidové architektury 
Rymice, Michaele Kuš a Lence Ježové Bichlerové z Muzea Těšínska a Sabrině Pasičnykové z Valašského muzea 
v přírodě.
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ve folklorních souborech tvoří konkrétně na Valašsku poměrně silné hnutí, jehož zájem o jevy 
tradiční lidové kultury by Valašské muzeum mělo více reflektovat.
V rámci přípravy programů pro školy se dají uspokojit ještě žáci středních škol, čehož se 
oboustranně využívá. Některé z edukačních programů jsou této věkové kategorii přizpůsobeny 
v Souboru lidových staveb Vysočina, jako například Avatar aneb proč chránit nehmotné dědictví?, 
Rodokmen aneb zpět ke kořenům a Jak se dříve stavělo aneb od stromu až k domu. Rozšíření pro-
gramové nabídky směrem k věkové skupině 15–18 let připravují od roku 2019 v Muzeu lidových 
staveb v Kouřimi. 
Na návštěvníky mezi 20–30 lety však žádné muzeum primárně necílí. Pouze v rámci využívání 
sociálních sítí, zvláště Facebooku a Instagramu, se vychází mladé generaci vstříc. Instagramový 
účet Souboru lidových staveb v Rymicích sleduje nejvíce skupina ve věku 25–34 let. Pracovníci 
Muzea Těšínska podle přehledů návštěvnosti na sociálních sítích sledují, co, kdy a jakou věkovou 
skupinu zajímá. S ohledem na skutečnost, že tyto informace zmíněná generace hledá zejména 
pomocí mobilů a tabletů, připravují do konce roku 2018 spuštění nové webové stránky, která 
je s těmito zařízeními plně kompatibilní. Dodejme, že web přizpůsobený smartphonům a tab-
letům má skanzen ve Strážnici a památky lidového stavitelství v dosavadní správě Národního 
památkového ústavu.
Komplexnější přístupy k sledovaným generacím najdeme zvláště v prostředí galerií výtvarného 
umění, z něhož na doporučení Olgy Búciové z Lektorského oddělení Moravské galerie v Brně 
uvádíme několik příkladů. Právě v Moravské galerii vznikl aktuálně cyklus pro teenagery pod 
názvem Teen Lab20, jehož cílem je přímo zapojit mladou generaci do zpětné vazby konaných 
akcí prostřednictvím sociálních sítí. Částečná inspirace vzešla z italských galerií Palazzo Grassi 
a Hangar Bicocca v Miláně. Na úrovni středních škol v našem prostředí vyniká celonárodní 
projekt Máš umělecké střevo, který se postupně rozšířil i na okolní země středoevropského pro-
storu. Podílí se na něm přední instituce této oblasti a zaměřuje se na současné výtvarné umění 
a způsoby jeho výuky na základních a středních školách.21

Názor mladé generace na muzea v přírodě byl zjišťován pomocí dotazníku distribuovaného na 
středních školách ve Valašském Meziříčí, studentům na Mendelově univerzitě v Brně a pro srov-
nání také několika žákům SOŠ Hamr Litvínov. Odpovědělo celkem 115 mladých ve věku 16–24 
let. Většina z dotázaných sama sebe považovala za osoby se zájmem o kulturu, historii i muzea 
– a konkrétně muzea v přírodě také někdy navštívila. Díky zastoupení vysokoškolských studentů 
se v odpovědích vyskytují takřka všechna muzea v přírodě v naší zemi, zlomek z nich uvedl také 
muzea zahraniční. Respondenti, kteří nemají muzeum v přírodě ve své blízkosti, jako žáci SOŠ 
Hamr Litvínov, uvedli, že v žádném muzeu v přírodě dosud nebyli. Naopak naprostá většina 
mladistvých z Valašska navštívila rožnovský skanzen, protože se jedná o tradiční cíl školních 
i rodinných výletů. Prohlídky dalších muzeí v přírodě byly u středoškoláků z Valašského Meziříčí 
spíše výjimkou. Pro naprostou většinu respondentů by nebylo překážkou návštěvy vstupné, 
přičemž uvedli, že by chodili do muzeí v přírodě častěji, kdyby byly blíže k jejich působišti, ale 
především kdyby měli více informací o dění a mohli očekávat zajímavé programy.

18_LUKEŠOVÁ, Markéta a RÝPALOVÁ, Eva. Způsoby prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě. 
Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2012, s. 38–40. 
19_„Nový prohlídkový okruh, vhodný pro organizované skupiny či školní třídy (vhodné pro 8. – 9. třídu, žáky 
středních škol či skupiny dospělých návštěvníků). Interaktivní okruh návštěvníky zcela vtahuje do děje, vyžaduje 
jejich aktivní spolupráci, kdy se společně s průvodcem snaží o vyřešení detektivního případu na pozadí rozmanité 
sociální problematiky přelomu 19. a 20. století na jihomoravské vesnici.” viz Muzeum vesnice jihovýchodní 
Moravy ve Strážnici. [online]. Dostupné z: http://www.skanzenstraznice.cz/areal/detektivni-pripad-cyrila-
ceresnaka, cit. 21. 12. 2018.  
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PŘITAŽLIVOST MUZEÍ V PŘÍRODě
Muzea v přírodě jsou obecně přijímána návštěvníky zvláště pro jejich prostředí a snahu o oživení. 
Také většina mladých vnímá podle dotazníkového šetření kladně jak samotná muzea, tak jejich 
odborné pracovníky, jako vzdělanou osobnost spíše středního a staršího věku sledující také sou-
časné dění. Stereotypní představa brýlatého muzejníka ve vytahaném svetru a manšestrákách 
tedy v odpovědích nepřevládá.  
Středoškolští studenti si ve struktuře pracovníků vybavují spíše funkce styku s veřejností 
a provozu – průvodce, hlídač, pokladní, vrátný, ekonom. Vysokoškoláci k těmto pozicím přidávají 
take pozice odborné jako historik nebo archeolog. Z dotazníků obecně cítíme úctu ke kulturním 
institucím. Problémem tedy může být spíše obrovská nabídka možností vyžití z oblasti masové 
kultury i celé řady přitažlivých subkultur na straně jedné a menší zaujetí institucemi na straně 
druhé.
Podstatu přitažlivosti muzeí musíme patrně hledat v jejich pracovnících. Vyšší věk personálu 
v muzejní sféře může samozřejmě indikovat vyšší erudici a zkušenost, ale zároveň únavu, 
přesvědčenost o vlastní neomylnosti, omezenou snahu po sebevzdělávání a jiné negativní jevy, 
které nevyvolají zájem ani průměrného občana, natož zástupce společnosti v rozporuplném 
mladistvém věku. Takové problémy jsou zmíněny v celostátních i některých institucionálních 
koncepcích.22 Dokonce i autor výzkumu k problematice nově připravovaného areálu Kolibiska ve 
Valašském muzeu v přírodě zaznamenal z negativních reakcí některých jeho pracovníků jakýsi 
pocit vyhoření.23 Jen podotkněme, že věkový průměr v této instituci je kolem padesáti let. Zcela 
opačný pocit potvrzují shodně příslušníci zakladatelské generace nové éry muzea v 60. letech 
minulého století, kdy vznikal pod vedením ředitele Jana Rudolfa Bečáka nadšený tým, motivo-
vaný prací pro dobrou věc. Podobně dnes, se snahou o maximální efektivitu v duchu moderního 
managementu, pracují např. v maďarském Szentendre či dalších progresivních evropských 
muzeích.24 S odstupem času a s poznáním strastiplné praxe a provozu některých institucí jistě 
mohou existovat i některé objektivní důvody skepse a únavy. Ta by však neměla prostupovat 
napříč činností a vizemi muzea. 
V neposlední řadě je potřeba zmínit finanční ohodnocení, které není ve většině muzeí příliš 
motivující, a tak nezbývá než si vybrat ze dvou cest: vnímat práci v muzeu s nadšením jako 
své poslání a vážit si některých benefitů, anebo pracovat tzv. do výše svého platu, tedy rutinně, 
s minimem aktivního přístupu, a využívat, resp. zneužívat benefity. Mnohé z těchto smutných 
faktů si některé naše kulturní instituce uvědomují a podle toho vypadají jejich aktivity.25 Kdyby 
však takto uvažovali dávní i dosud přítomní tvůrci našich muzeí, kteří vnímali svou práci jako 
poslání, mnohdy ve volném čase s omezeným osobním či rodinným životem, neměli bychom 
možná dnes řadu vzácných památek i dobře zajištěná pracoviště. 

JAK ZAUJMOUT MLADOU GENERACI?
V následující části se budeme snažit hledat cesty, jak je možné mladou generaci v oblasti muzeí 

20_Moravská galerie v Brně. [online]. Dostupné z: https://www.facebook.com/events/2270457656534849/, cit. 
21. 12. 2018. 
21_Máš umělecké střevo. [online]. Dostupné z: http://umeleckestrevo.cz/o-projektu/, cit. 21. 12. 2018. 
22_potvrzuje např. Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020, s. 17; Strategie rozvoje 
Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm do roku 2023, s. 40. 
23_MEDEK, Michal. Kolibiska: názory návštěvníků a zaměstnanců Valašského muzea v přírodě. [Průzkum 
zpracovaný v rámci koncepční činnosti VMP]. Ústav pro interpretaci místního dědictví ČR, 2017; také 
Střednědobý plán rozvoje Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pro období 2019–2023, s. 100. 
24_BRYOL, Radek a KUMINKOVÁ, Eva. 28. konference Svazu evropských muzeí v přírodě v Anglii. Houževnatá, 
podnikavá muzea a strategické plánování. Museum Vivum. Časopis českých muzeí v přírodě. 2017, XII, s. 94–97. 
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CHROBÁK, Ondřej, KORYČÁNEK, Rostislav a VANĚK, Martin. Jak se dělá galerie.  
Brno: Moravská galerie, 2016.

v přírodě zaujmout. Tím však netvrdíme, že některé přístupy se v českém prostředí neuplatňují: 
kromě zahraničních příkladů totiž uvádíme i řadu inspirativních přístupů z domácích institucí.

A) VIZUÁLNÍ STYL
Ošumělé zázemí některých muzeí může učinit přitažlivými alespoň jejich vizuální styl. Ten však 
v některých kulturních institucích buď neexistuje, nebo není dodržován, anebo je už překonaný, 
stejně jako v našich muzeích v přírodě.26 Právě skanzeny, bytostně spjaté s lidovou kulturou, 
mívají navíc často ve svých přístupech nešvar, který bychom jako odvozeninu od výtvarného 
folklorismu s nadsázkou mohli nazvat jako folkloristický eklektizmus.27 Mnohé současné pro-
středky muzea se tak snaží stylizovat do více či méně smyšlené historické podoby, jež může být 
nejen nevkusná, ale především zavádějící. A tak všechno, co se týká muzea, by mělo vycházet 
z tradičního prostředí, mělo by být tedy podle představ některých výtvarníků, pracovníků i ná-
vštěvníků dřevěné a hnědé. Proto se do tohoto stereotypu halí také ryze současné záležitosti 
jako propagační materiály, publikace, informační systém v muzeu, vybavení obchodů a občer-

25_Srov. např. SOBOTKA, Martin a kol. Využití systémové dynamiky v oblasti kultury – příklady muzeí. Prameny 
a studie. 2015, 57, s. 12. 
26_KORYČÁNEK, Rostislav. K vizuálnímu stylu muzeí v přírodě v ČR. Museum Vivum. 2016, XI, s. 91–93; 
Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020, s. 16, 28; Strategie rozvoje Valašského 
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm do roku 2023. [Koncepční materiál zpracovaný pro VMP Univerzitou 
Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva]. 
Rožnov pod Radhoštěm – Zlín, 2013, s. 29, 108, 120, 133, 144, 145. 
27_Srov. JEŘÁBEK, Richard. Výtvarný zřetel v budování národopisných muzeí v přírodě. Národopisné aktuality. 
1976, 13, s. 211–216; JEŘÁBEK, Richard. Rub a líc současných proměn lidové kultury na Valašsku. Časopis 
Matice moravské. 1975, XCIV, s. 97–111. 
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Múzeum slovenskej 
dediny drží ve své 

propagaci svěží 
a kultivovaný vizuální 

styl, 2015

stvovacích míst, drobná architektura až po rozsáhlou architekturu provozní. Takové vidění 
navíc proniká i do programové nabídky. Současné přístupy tak nemají místo ani mimo samotné 
expoziční areály a ve vztahu k veřejnosti. 
V progresivních institucích jdou kvalitní odborné a programové aktivity ruku v ruce s důrazem 
na vlastní identitu. Vytvoření poutavého vizuálu zpravidla nepředchází odborné sebereflexi, ale 
s touto reflexí souvisí nebo ji následuje. U předních muzeí v přírodě v Evropě je péče o vizuální 
styl samozřejmostí. 
V našem prostředí může být vzorovým příkladem takového přístupu Moravská galerie v Brně, 
jež se snaží o návštěvnickou atraktivnost bez omezování svého kulturního poslání, zatímco 
některé instituce naopak mohou zvyšovat návštěvnický zájem aktivitami, které jim koncepčně 
nepřísluší. Moravská galerie spolupracuje se zajímavými osobnostmi nejen na tvorbě svého vi-
zuálního stylu, ale také dalších výstupů. Patrný přesah do zájmů mladé generace měla například 
primárně dětská kniha Jak se dělá galerie,28 která formou poutavých ilustrací odhaluje zákulisí 
galerie. Tato publikace se stala v roce svého vydání vyhledávaným vánočním dárkem i u mladých 
lidí se zájmem o design a umění. Také vizuální propagace Moravské galerie s intervencemi do 
veřejného prostoru je velmi netradiční, stejně jako jsou přitažlivé i její publikační výstupy.

28_CHROBÁK, Ondřej, KORYČÁNEK, Rostislav a VANěK, Martin. Jak se dělá galerie. Brno: Moravská galerie, 
2016. 
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Osobitým příkladem propagace na první pohled nepříliš přitažlivých témat pro mladé lidi, 
konkrétně knižní kultury, může být soutěž a následná výstava Nejkrásnější české knihy roku, 
pořádaná každoročně Ministerstvem kultury a Památníkem národního písemnictví v Praze.29 

Z této oblasti je na knižním trhu žádaná např. produkce malého alternativního nakladatelství 
Baobab, vydávajícího zejména ilustrované knihy pro děti a mládež.
Památky mohou vkusně popularizovat i další akce, např. nejstarší česká profesní soutěž hodno-
tící institucionální média Zlatý středník. Z kulturní sféry se zde pravidelně v různých kategoriích 
umisťuje čtvrtletník PROPAMÁTKY a jiné výstupy Institutu pro památky a kulturu, o.p.s.30

Není pochyb, že právě poutavý, originální, nikoliv dehonestující přístup ke kultuře může nejen mo-
tivovat k návštěvě muzeí a galerií, ale také může pomoci pochopit tyto instituce jako progresivní 
prostor a inspiraci. Jednotný vizuální styl je důležitý také s ohledem na velké množství obsahu, 
kterému je (nejen) mládež vystavena. Tím, že nabídne lákavý obsah, upoutá pozornost k muzeu 
ve změti jiných informací. A tím, že bude tento obsah vizuálně jednotný, se zajistí kontinuita 
kognitivního přijímání zpráv, kdy si příjemce propojí informace, které mu byly poskytnuty dříve, 
a vytvoří se tak ucelený rámec komunikace.31 Tento jednotně vizuální přístup však musí brát v 
potaz neohraničenost území a různorodost příjemců tak, aby byl  ve svém celku srozumitelný, 
přístupný, funkční a atraktivní. Protože, jak bylo zmíněno výše, dnešní mládež není ovlivněna 
pouze naším územím, vnímá svět globálně. Ucelený vizuální styl nesmí být zakonzervovaný, ale 
naopak progresivní, využívající moderní technologie a vize. Že je to cesta nelehká je zcelá zřejmé, 
nicméně určitě není na škodu hledat inspiraci u jiných institucí, které se nebojí komunikační 
prostředky progresivně využít ve svůj prospěch.  

B) TECHNOLOGIE
Díky novodobým technologiím můžeme sledovat práci kulturních institucí po celém světě. Po-
kud se zaměříme na mladou generaci, musíme počítat s tím, že je s technikou v každodenním 
a neustálém kontaktu. Nejedná se však pouze o pasivní přijímání podnětů z médií. Výrazná 
většina mladých lidí umí vytvářet vlastní mediální obsahy a také na ně adekvátně reagovat ko-
mentováním a sdílením, tedy opět vlastním obsahem. I zde musíme brát v úvahu tenkou hranici 
mezi líbivou masovou kulturou a jedním z cílů kulturních institucí – kultivovat návštěvníka. Zde 
by měl opět hrát důležitou roli kurátorský přístup moderního zaměstnance muzea, podložený 
širším přehledem a znalostmi, ale i přirozeným vkusem.
Namátkou zmiňme Muzeum moderního umění v New Yorku (The Museum of Modern Art – 
MoMA), jež na svém YouTube kanále v několikadílném videu ukazuje, jak se připravují jednotlivé 
expozice a kolik práce se skrývá za vytvořením jediné výstavy, která se na první pohled může 
jevit banálně.32 Využití moderních technologií ve spojení s architekturou je možné vidět například 
v Muzeu Yvese Saint Laurenta (Museum Yves Saint Laurent) v Marrakéši, otevřeném v roce 2017. 
To strhlo vlnu zájmu zejména díky progresivnímu přístupu k samotné stavbě. Každý, koho zají-
mala architektura, design, móda i dějiny tohoto místa, o něm věděl a při návštěvě Marrakéše se 
muzeum stalo pro návštěvníky z celého světa místem, které musí navštívit, neboť vyfotit se před 
slavným logem YSL bylo na sociálních sítích prostě nutností.33 Velmi podobně v menším měřítku 

29_Nominace soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2017 jsou známy. [online]. Dostupné z: http://
pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/nominace-souteze-nejkrasnejsi-ceske-knihy-roku-2017-jsou-znamy/, cit. 12. 
10. 2018.  
30_Zprávy ze Zlatého středníku. [online]. Dostupné z:  https://zlatystrednik.cz/, cit. 12. 10. 2018. 
31_VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Image a firemní identita. Praha: Grada, 2009.  
32_The Museum of Modern Art. At the museum – season 1. [online]. Dostupné z:  https://www.youtube.com/
playlist?list=PLfYVzk0sNiGF8ZYj6TZPvLyiuWRHp-d76, cit. 5. 10. 2018. 
33_Musée Yves Saint Laurent Marakech. [online]. Dostupné z: https://www.museeyslmarrakech.com/fr/, cit. 5. 
10. 2018. 
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zafungovala instalace architektonicky zpracované vzducholodě na střeše Centra současného 
umění DOX v Praze, jako odkaz na touhu po poznání. Tato stavba přilákala mnoho návštěvníků, 
stejně jako iniciovala nové kulturní akce odehrávající se právě v tomto prostoru.34

Uvedené příklady jsou ukázkou toho, že pokud se spojí kvalitní a progresivní přístup, jenž se 
nebojí inovací i nečekaného, je možné v dnešní době za poměrně krátkou dobu oslovit mnoho 
potenciálních návštěvníků a představit instituci tak, jak ji možná neznají. Je však potřeba zmínit, 
že je nutné v rámci prezentace organizace zachovat zvolenou komunikaci na všech úrovních. 
Jestliže na sociálních sítích bude instituce komunikovat s mladými a lákat je k návštěvě, je nutné 
být na to také náležitě připraven v samotném muzeu, tedy v rámci všech informačních kanálů 
nezbytně dbát na jednotnou komunikační linku a přístup.35 

Také Valašské muzeum v přírodě plánuje dále rozšířit služby a zahrnout více moderních techno-
logií, přičemž nové trendy a propojení s aspekty kulturních a kreativních průmyslů by měly nejen 
odklonit hrozbu klesajícího zájmu o tradiční služby, ale zároveň přinést řadu nových příležitostí, 
přilákat nové návštěvníky z řady mladších generací, návštěvníky z velkých měst i zahraničí.  

C) LIDSKÝ PŘÍSTUP
Velmi důležitým aspektem je polidštění muzeí, aby v očích široké veřejnoti nepůsobily jen jako 
vznešené, na druhou stranu však odtažité instituce. To znamená prezentovat muzeum jako 
živý prostor, v němž pracují lidé, kteří něco tvoří. Právě pohled do zákulisí jednotlivých institucí 
může být jednou z možností, jak zbourat zažité stereotypy vnímání samotného muzea i jeho 

Představení struktury péče o kulturní krajinu ve Freilichtmuseum Ballenberg, 2015  
(foto R. Bryol)

34_Centrum současného umění DOX. Vzducholoď. [online]. Dostupné z: https://www.dox.cz/cs/prostory-a-
obchody/vzducholod, cit. 5. 10. 2018. 
35_Střednědobý plán rozvoje Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pro období 2019–2023, s. 124. 
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36_Los Angeles Country Museum of Art. [online]. Dostupné z: http://www.lacma.org/, cit. 5. 10. 2018. 
37_Muzeum Narodowe w Warszawie. [online]. Dostupné z: http://www.mnw.art.pl/multimedia/audioprzewodniki/
w-muzeum-wszystko-wolno/, cit. 5. 12. 2018; Za upozornění děkuji Olze Búciové z Lektorského oddělení 
Moravské galerie v Brně. 

pracovníků. Vždyť my sami, co se účastníme nejrůznějších programů pro veřejnost, čelíme 
zvídavým dotazům návštěvníků právě o zákulisí muzea. Uspokojení z podané informace je pak 
na obou stranách.
Systematicky a bravurně se tento přístup daří vytvářet ve zmíněném newyorském Muzeu 
moderního umění. Jeho komunikace je uvolněná a přátelská, v publikovaných příspěvcích se 
využívá konverzačního tónu. Zároveň se zde nesoustřeďují pouze na komunikaci svých akcí 
a novinek, ale zabývají se celkovým děním ve světě kultury. Samotné události muzea jsou pak 
prezentovány atraktivní formou – videoprohlídkami, zákulisními fotografiemi apod. 
Zábavnou formu komunikace pak zvolilo například Losangeleské muzeum umění (Los Angeles 
Country Museum of Art – LACMA), které na svých sociálních účtech vtipně prezentuje jednotlivé 
exponáty a často tím reaguje na aktuální témata ve společnosti.36

Sociální sítě je výhodné využívat pro zpětnou vazbu od návštěvníků. Téměř okamžitě můžeme 
vědět, co se jim líbí, co by mohlo být lepší, co je naopak špatně. Komunikace v této rovině je 
přímá, proto je nutné na tuto dimenzi určitě nezapomínat. Zároveň je nutné být na tuto formu 
kontaktu dobře připraven, neboť na kritické podněty přicházející od návštěvníků je důležité 
reagovat asertivně.
Ze středoevropského prostředí zaujme experiment Národního muzea v polské Varšavě s názvem 
V muzeu je vše povolené (W Muzeum wszystko wolno).37 Skupina dětí ve věku 6–14 let komplet-

Zapojení současné architektury ve francouzském Écomusée d‘Alsace, 2016 (foto R. Bryol)
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ně připravovala rozsáhlou výstavu, pro kterou vybírala předměty, zvolila koncepci scénografie 
i multimédií, formy propagace atd. Právě pro zapojení kategorie mládeže může být taková 
aktivita velmi inspirativní.

D) ARCHITEKTURA 
Kromě vizuálního stylu, užívaného ke komplexní komunikaci navenek, může návštěvníky přitaho-
vat do muzea také kvalitní architektura doprovodných objektů – zejména vstupních a provozních 
staveb. Jedná se samozřejmě o prvek kultivující celý areál, přičemž vnímání kvalitního archi-
tektonického řešení muzea má samozřejmě odezvu u všech generací. Za excelentní příklady ze 
sféry muzeí v přírodě jmenujme správní budovu i drobnou architekturu ve švýcarském Ballen-
bergu, aktuálně zrekonstruovaný a adaptovaný vstupní a správní objekt ve velšském St Fagans, 
vstupní objekt ve francouzském  Ecomusé du pays de Rennes, vstupní budovy polského Muzea 
Wsi Opolskiej, dolnorakouského Niedersulzu nebo bavorského Finsterau. Rozporuplně můžeme 
vnímat Muzeum Wsi Mazowieckiej v Sierpcu, kde primárně praktická snaha o zdokonalování 
jeho zázemí v podobě hotelů, přednáškového sálu a dalších objektů už hraničí s megalomanskou 
okázalostí. Přesto je samo muzeum příkladné kvalitní odbornou a prezentační činností. Všude 
tam i mnohde jinde se muzea v přírodě snaží společnosti na první pohled sdělit, že návštěvník 
přichází do moderní instituce, která má i dnes co říci, ač za branou muzea lze spatřit doklady 
minulosti – např. stavby unikátního středověkého datování.
Z lokálního prostředí považujeme za relativně zdařilou starší adaptaci průmyslového objektu 
Sušák coby vstupního a výstavního objektu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoš-
těm, ač mnohé okolní stavby jsou rozporuplných kvalit. Jen připomeňme, že ústřední provozní 
budovu tohoto muzea měl již v 60. letech minulého století navrhovat velikán funkcionalismu, 
architekt Bohuslav Fuchs. Později probíhala spolupráce s olomouckým architektem Zdeňkem 
Hynkem, který je autorem staré vstupní budovy do areálu Dřevěné městečko. Přes renomova-
nost tohoto architekta a nadčasové propojení vstupního objektu s moderní prodejnou lidové 
umělecké výroby a zapojení monumentálního reliéfního Stromu života od valašského řezbáře 
Michala Žitníka si novostavba vysloužila známou kritiku z pera etnologa Richarda Jeřábka. Ten 
vstupní budovu – vůči jednotné architektonické skupině historických staveb značně dominující 
– označil za stanici horské lanové dráhy.38

Moderní správní objekt s respektem k tradiční regionální hliněné architektuře vyrostl v muzeu 
v přírodě Rochus u Uherského Hradiště. Zajímavé řešení vstupní a expoziční budovy vyrovnáva-
jící terénní rozdíl mezi prostorem parkoviště a vyvýšeným areálem archeologické lokality najde-
me v archeoparku Chotěbuz. V našich dalších muzeích se setkáme spíše s umístěním vstupů do 
historických objektů nebo improvizovaných prostor. Nová architektura samozřejmě není nutná 
nebo možná všude, například v historickém jádru vesnice v Souboru lidové architektury Zubrni-
ce řeší zázemí muzea v rámci historického objektu s víceúčelovou vestavbou transferovaného 
domu z Loubí na Českolipsku. 
Příklady, u nichž si můžeme dovolit konstatovat, že primárním motivem jejich návštěvy je 
neobvyklá a přitažlivá forma aktuálního architektonického řešení, snad i dominující nad jejich 
obsahem, jsou další muzea v naší zemi. Patří mezi ně bezesporu Archeopark Pavlov, kde diváky 
přitahuje neobvyklým pojetím sama stavba muzea, která si zároveň vysloužila několik prestiž-
ních cen. Návštěva těchto míst však potvrdí i precizní zpracování obsahové stránky expozic 
i některých ryze provozních záležitostí. Cestou do Muzea nové generace ve Žďáru nad Sázavou 
razantně odmítám zastávku na ranní kávu v podivné cukrárně s předpokladem vkusného 
a kvalitního zázemí přímo v muzeu. Úvaha se zanedlouho splní a s pohledem na kultivovaný 
moderně řešený prostor k občerstvení si vybavuji některá nevhodná zázemí v jiných kulturních 

38_Srov. JEŘÁBEK, Richard. Výtvarný zřetel v budování národopisných muzeí v přírodě. Národopisné aktuality. 
1976, 13, s. 213. 
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institucích. I takové na první pohled marginální okolnosti jsou nejen pro mladé přitažlivé a mo-
hou být důvodem k opakované návštěvě. Soukromý investor šlechtického původu ve Žďáru nad 
Sázavou nejen po stránce provozní vytvořil něco, co pracovníka přední kulturní instituce i trochu 
zamrzí a zastydí se za zkostnatělost některých zavedených muzeí. Díky uvedeným počinům se 
návštěvník z pocitu reminiscence na minulý režim přenáší do evropského nadstandartu.

E) PŘEHLEDNOST 
Další důležitou problematikou je výstavní architektura, přestože se obecně v muzeích v přírodě 
vyskytuje v menší míře, neboť jejich nedílnou a zároveň výjimečnou součástí jsou expozice 
života v domech. Ve většině skanzenů však nějakou tematickou expozici najdeme, a to i ve vět-
ším rozsahu. Nevzhledná vitrínovitost je patrně také jednou ze stereotypních hrozeb a odrazuje 
návštěvníky kulturní instituce.39

Při úvaze nad českými muzei v přírodě si s veškerou úctou k jejich obsahu, odbornosti i autorům 
– jen nelehce vybavujeme přitažlivě architektonicky řešené doplňující expozice. Totéž se však 
týká také našich regionálních muzeí. Z dobře zpracovaných můžeme jmenovat velké expoziční 
počiny Valašského muzea Městečko pod Radhoštěm případně Jak jde kroj, tak se stroj, financo-
vané s přispěním zahraničních zdrojů. Zde je jednoznačně důvodem malé návštěvnosti vyšší 
návštěvnická preference expozičních areálů i omezená propagace. Minimalistickou názornou 
koncepcí vyniká expozice Hliněné stavitelství na Moravě v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve 
Strážnici. Z Polska si můžeme připomenout efektní expozici o regionální architektuře v památko-
vé rezervaci Swolowo v Pomoří. Vynikají také doplňující expozice muzea v přírodě v maďarském 
Szentendre. Z našich regionálních muzeí vyčnívá svou svěžestí i minimalistickou přehledností 
s vymezením hlavních témat nová stálá expozice Živá paměť regionu v Muzeu regionu Valašsko 
ve vsetínském zámku. Svou formou rovněž precizní jsou před několika lety otevřené expozice 
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve 14. budově baťovského areálu nebo Arcidiecézního 
muzea v Olomouci. 
Možnosti zapojení a efektivního využití výstavní architektury najdeme ale také v klasických 
skanzenových expozicích života v domech. Protože v našem prostředí se nesetkáme s žádnými 
příklady, musíme opět nahlédnout za hranice. Výstižné propojení skanzenových a vitrínovo-pane-
lových expozic najdeme v mnohých muzeích v cizině.40 Zde si kurátoři či další přizvaní specialisté 
uvědomují náročnost a nepřehlednost historického interiéru pro dnešního návštěvníka, jenž už 
nezná mnohé předměty z autopsie a nedokáže je bez pomoci muzejníka rozklíčovat. Právě tato 
situace je patrná u mladší generace, která dovede nanejvýš matně ztotožnit muzejní interiéry 
s domovy svých prarodičů, jejichž datování v našem prostředí končí většinou v polovině 20. 
století. Zpravidla však značný časový odstup brání pochopení funkce předmětů z domácnosti, 
z oblasti tradičního zemědělství či řemesel. Vysvětlení by samozřejmě mohl podat průvodce 
nebo demonstrátor, jak se to také v některých muzeích praktikuje. Řešením nejsou ani rušivě či 
nevkusně působící popisky u jednotlivých předmětů. Za úvahu stojí například jedna přehledná 
souhrnná informace na rozměrnější tabuli, komplexně řešený doplňující leták či mobilní aplikace. 

F) INTERPRETACE
Vytvořením logického propojení mezi znalostmi odborníka a zájmy či možnostmi návštěvníka 
se zabývá obor interpretace kulturního dědictví. Snaží se svázat pro návštěvníka neznámá 

39_Přímo k tématu se vyjádřil HRDINA, Martin. Nepodceňujme návštěvníky! K architektuře expozic 
památkových objektů. Museum Vivum. 2016, XI, s. 94–97. V minulosti na téma upozorňoval LANGER, Karel. 
Výtvarníci a národopis. Umění a řemesla. 1962, 6, s. 232–236; Této problematice na příkladě starších 
národopisných expozic Etnografického múzea v Martině jsou věnovány také Etnologické rozpravy. 2003, X, č. 1. 
40_Věnuje se například ROMÁNKOVÁ, Eva a BRYOL, Radek. 27. konference AEOM v Norsku. Museum vivum. 
Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2014–2015, X, s. 128–135. 
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Expozice o zemědělství v německém Schwäbisches Bauernhofmuseum 
Illerbeuren, 2016 (foto R. Bryol)

témata s dnešním životem a jeho potřebami či problémy, čímž staví most od dnešního člověka 
ke kulturnímu či přírodnímu dědictví. V ideálním případě by měly nové informace návštěvníka 
provokovat k interakci – motivovat ke kladnému jednání.41

Jako ojedinělý příklad využití principů tohoto oboru v našich muzeích v přírodě zmiňme stálou 
expozici Valašského muzea s názvem Valašská dědina – opravdu zmizelý svět? Na prvopočátku 
byla nutnost naplnění primárně provozního objektu expozicí bez jakýchkoli dalších nutných 
potřeb. Muzejní kurátoři začali uvažovat o expozici především v obsahovém kontextu Valašské 
dědiny a zde chybějících prezentací některých témat, protože objekt stojí na začátku prohlídkové 
trasy areálu. Díky spolupráci s odborníkem na interpretaci se začala koncepce ubírat naprosto 
odlišným směrem – se snahou o reflexi elementárních potřeb a preferencí návštěvníka, jehož 
hlavním cílem není výstava, ale právě expoziční areál. Snahou autorů bylo vytvořit takovou 
expozici, kde návštěvník za velmi krátkou dobu získá základní návod a podněty k tomu, jak lépe 
vnímat a pochopit prostředí venkovského života, které se před ním zanedlouho otevře v areálu. 
Z uvedených důvodů bylo v dlouhých debatách vytýčeno jednoduché schéma základních lid-
ských potřeb a hodnot, patrných právě v areálu, s nimiž byly konfrontovány hodnoty dnešní, a to 
jak v textové a obrazové části, tak formou vypovídajících artefaktů. 
Obor interpretace kulturního dědictví napomáhá i v řešení mnoha praktických okolností tvorby 
expozice jako je obsah a délka textů, výběr a popis obrazových příloh atd. Podle pozitivních 
reakcí návštěvníků se předpokládaný záměr daří naplňovat. Právě pro zaujetí mladé generace 
je takový přístup nevyhnutelný.42

41_MEDEK, Michal a kol. Naučné stezky : zpracování a hodnocení nepřímých interpretačních programů. Brno: 
Masarykova univerzita, 2016.  
42_MEDEK, Michal. Kolibiska: názory návštěvníků a zaměstnanců Valašského muzea v přírodě. [Průzkum 
zpracovaný v rámci koncepční činnosti VMP]. Ústav pro interpretaci místního dědictví ČR, 2017, s. 9, 10. 
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Německé Freilichtmuseum Finsterau – představení náročné práce kováře  
na základě vypitého počtu tekutin a videodokumentem, 2018 (foto R. Bryol)

G) NOVÁ TÉMATA
Činnost některých muzeí v přírodě se dosud neodpoutala od omezení svého obsahu tradiční 
lidovou kulturou. Patrně je to z důvodu zažitých ostrých hranic mezi epochami ve vývoji naší 
země i nedostatečnou reflexí společenských věd. Určitou roli ale může hrát také dosavadní 
nedokončenost některých muzejních koncepcí, které nedovolují posunovat zkoumané a prezen-
tované epochy blíže do současnosti. Nejmladší expozice našich muzeí proto spadají do poloviny 
20. století, přestože od tohoto období uplynulo již více než půl století.
Posun témat nevnímáme jen v rovině chronologické. To si uvědomují v liberálnějším zahraničí, 
kde jsou některá témata – u nás dosud tabuizovaná nebo marginalizovaná – řešena již delší 
dobu. Právě tam se snaží muzea v přírodě uvádět na pravou míru problematiku menšin, migrace 
či homosexuality. Důležitou úlohou muzeí směrem k mladé generaci je tak kromě přibližování 
a objasňování minulosti také pomoc v pochopení současnosti. 
V prostředí středoevropských muzeí v přírodě bude nové téma multikulturalismu jedním z hlav-
ních bodů jednání konference Evropského svazu muzeí v přírodě AEOM v roce 2019 v Polsku.

H) DALŠÍ INSPIRACE 
Určitou inspirací pro muzea v přírodě může být příklad, jak se vypořádal s hrozbou nezájmu 
mladých hudební a taneční folklorismus. Po letech výrazné státní podpory a masového zájmu 
ve druhé polovině 20. století je dnes tato oblast neustále nucena konfrontovat své hodnoty 
s řadou nových kratochvílí. Přesto při návštěvě akcí folklorního hnutí v některých lokalitách 
či regionech potkáváme řadu zástupců mladé generace. Čím je tento fenomén s historickým 
obsahem vlastně přitahuje? Důležitým faktorem v některých exponovaných regionech je jistě 
navázanost na lokální etnokulturní tradice a kolektivnost účasti na takových aktivitách, jinde 
přirozené generační předávání i zodpovědnost a uvědomělost těch, kteří tradice předávají i těch, 
kterým jsou předávány. Svou roli hraje i možnost sdružovat se či cestovat do zahraničí. Co je rov-
něž patrné a co můžeme sledovat jako důležitý faktor ovlivňující zájem mladých o folklorismus, 
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Expozice o migraci v Islandském národní muzeu v Reykjavíku, 2017 (foto R. Bryol)

je určitý sexappeal celého dění, ať už v podobě výrazného vedoucího, jednotlivých interpretů – 
hudebníků, zpěváků či tanečníků, nebo obecně celého kolektivu. V malém měřítku známe tento 
fakt například z dění kolem valašského odzemku.43 Ve větším je pak možné připomenout vroucí 
hlediště amfiteátru na strážnickém festivalu během soutěže verbířů, plné mládenců a především 
dívek z celé jižní a jihovýchodní Moravy.  
Také různé modifikace tradičních témat folklorního hnutí s dodáním nového kabátu udržují celé 
dění při životě a zájmu. Ke vkusné popularitě přispívá např. dramaturgické pojetí Mezinárodního 
folklorního festivalu Strážnice. Tam se díky erudici a otevřenosti autorů a režisérů vždy objeví 
kromě tradičních koncepcí pořadů i nadčasové pojetí témat z oblasti lidové kultury. Zmiňme také 
vojenský soubor Ondráš s nápaditými choreografiemi a hudebními úpravami, bylo by ale možné 
jmenovat celou řadu dalších kolektivů či jednotlivců, kteří se různými prostředky snaží udržet 
folklorní kulturní dědictví při životě. Ještě progresivnější přístupy k tradici můžeme sledovat na 
Slovensku nebo v Maďarsku. Detailní rozbor však není naším záměrem, je uveden jako možný 
příklad faktorů ovlivňujících zájem o na první pohled marginalizovaná témata.
Z inspirací, jež s muzejní problematikou příliš nesouvisí, vzpomeňme ještě práci kolegů z blíz-
kých oborů, kteří se snaží na základě své odborné erudice zprostředkovat neobvyklá témata širší 
veřejnosti. Etnolog Petr Janeček je i mimo odborné kruhy znám jako autor sbírky současných 
pověstí Černá sanitka a jiné děsivé příběhy a Černá sanitka: Druhá žeň, které byly námětem také 
televizního zpracování.44 Zaujme také sbírka folklorní poezie dětí Namažeme školu špekem45 

etnologa Adama Votruby. 

43_Např. TOMEČEK, Pavel. Odzemek jako fenomén folklorismu. NAVRÁTILOVÁ, Lucie (ed.). Mužský sólový 
taneční projev v Karpatech. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2018, s. 62–65. 
44_JANEČEK, Petr. Černá sanitka a jiné děsivé příběhy: současné pověsti a fámy v České republice. Praha: Plot, 
2006; JANEČEK, Petr. Černá sanitka: druhá žeň: Pérák, Ukradená ledvina a jiné pověsti. Praha: Plot, 2007. 
45_VOTRUBA, Adam. Namažeme školu špekem: současná folklorní poezie dětí. Praha: Plot, 2009. 
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Pokoj mládežníka v Norsk 
Folkemuseum v Oslo, 

2015 (foto R. Bryol)

ZÁVěR
Zcela zásadní je patrně jednoduché pochopení, že muzea, respektive muzejníci by se na svou 
práci měli dívat take očima návštěvníků, kteří do jejich instituce přicházejí. Takový postup zá-
roveň nemusí kolidovat s tradiční tezaurační funkcí muzeí, ale může povýšit klasický přístup na 
smysluplný užitek pro společnost. 
V muzeích se sdruženou funkcí odborného pracovníka, tvůrce výstav i lektora v jedné osobě 
je v přístupu nutná symbióza formální a obsahové stránky sdělení. Ve velkých institucích, 
oplývajících složitou strukurou oddělení pečujících o návštěvníky, je formální přístup k divá-
kům primárně úkolem těchto složek muzea, a to ve spolupráci s odborníky na obsah expozic. 
Všestranně prospěšná může být spolupráce s pedagogy a studenty středních a vysokých škol, 
což přináší muzeu nový pohled na problematiku i znalost nových trendů, na jejichž reflexi nemají 
pracovníci primárně prostor.  
I když se práce v muzeu může jevit jako činnost, která se vrací výhradně do minulosti, nemusí 
zůstávat konzervující ve všech aspektech. Je potřeba brát si z historie zejména obsah, ale ve 
formě hledat nové cesty a možnosti. Nejen díky moderním technologiím je možné instituci 
zatraktivnit jak pro mládež, tak pro všechny ostatní návštěníky a vytvořit z ní nejen místo pro 
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odpočinek, ale také pro progresivní inspiraci. Pokud se toho pracovníci muzeí nebudou bát a ne-
budou tvrdohlavě trvat výhradně na osvědčených přístupech, je možné posunout tyto instituce 
a zejména jejich vnímání společností za nedlouhou dobu směrem vpřed.
Zájmy specifické skupiny mládeže, které jsme se věnovali, mají mnohé přesahy do preferencí 
návštěvníků mladšího i dospělejšího věku. V apokalyptických scénářích budoucnosti našich 
muzeí v přírodě si můžeme představit, že až jednou odejde generace zvyklá na nepříliš atraktivní 
návštěvy českých a slovenských muzeí, hradů a zámků, bude bez sebereflexe a vnímání trendů 
těžké konkurovat uvadajícími sbírkami dřevěných chaloupek příležitostem moderních forem 
zábavy i možnostem cestování do jiných zemí nejen v Evropě, ale i na jiné kontinenty. Tyto 
možnosti přináší stále postupující globalizace už dnes. 
Nezbývá než si přát, aby památky naší vlasti byly pro její obyvatele stále přitažlivé, a to nejen 
z důvodu nedostatku financí na cesty do zahraničí nebo aktuální bezpečnostní situaci ve světě, 
ale zejména pro své hodnoty a jedinečná aktuální sdělení, která přináší. To je však podmíněno – 
kromě mnoha různých faktorů – především pokorou vůči kulturnímu poslání, otevřeností všech 
pracovníků těchto institucí a sledováním kvalitních příkladů z naší země i zahraničí. 
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SUMMARY

THE OPEN-AIR MUSEUM AND THE YOUNGER GENERATION
#WHO IS MORE AFRAID OF WHOM?

Open-air museums – youth – marketing – trends – popularization

Young people aged between 15 and 30 is a very important group that is forming its own social 
and cultural habits. In the present-day, globalised world, a range of impulses acts on this group, 
forming their personalities. Our open-air museum aims primarily on younger age groups, as 
a rule in organised school groups. For this reason, in the article we attempt to consider why it 
is so important to address the younger generation and we investigate in general terms various 
approaches.
We can find inspiration especially in different spheres than in open-air museums, identifying 
marketing as an important field not only in commercial but also in cultural sphere. The image 
of the institution and its visual style has an important influence on the younger generation, 
possibly as well as the architecture used. Cultural institutions may seem uninteresting and 
unattractive due to their erudite inapproachability without a personal touch. Systematic insight 
behind the scenes, into the everyday workings of the museum and viewing its employees as 
modern educated people is lacking. Attractive or rather unavoidable for attracting youths is 
the involvement of technology both in promotion and in the museum exhibits themselves. The 
methods employed for interpretation of cultural heritage are also very important, which applies 
for all groups of visitors. Examples of options available to a neglected cultural area in an effort to 
deal with lack of interest in young people can be found for instance in folklorism in Moravia. Pro-
gressive approaches are common not only in foreign museums and other institutions, but also 
in our country. An obstacle to achieving positive trends may lie not only in the under-financing 
of culture, but also a shortage of personnel and a lack of concept and enthusiasm in this field.
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V literatuře se uvádí, že na jihu Evropy není potřeba budovat muzea přenesených staveb, protože 
se tam zachovalo mnoho antických a středověkých uměleckých skvostů in situ, na něž se za-
měřuje turistický ruch; a přenášení brání i převaha zděných staveb.1 To platí i pro Balkán; přesto 
tam menší počet muzeí v přírodě existuje.2 Ta se zaměřením na tradiční kulturu reprezentují 
bulharská Etăra, řecký Lychnostatis a v postjugoslávských zemích srbské Sirogojno a chorvat-
ský Kumrovec, který ovšem kulturně i historicky náleží do střední Evropy.3 Srbsko a Řecko má 
několik dalších malých muzeí v přírodě (Trśić, Sovljak, Dimitsana, Gyftokampos). Podstatně 
víc je na Balkáně architektonických památek chráněných in situ: městských památkových 
rezervací, někdy také nazývaných muzea v přírodě, a solitérů tradiční architektury se statusem 
muzea. Jako muzea v přírodě se označují i opuštěná4 in situ chráněná městská sídla: Mystras 
na Peloponésu v Řecku5 a Stari Bar na jadranském pobřeží Černé Hory. Mimoto je na Balkáně 
technické muzeum v přírodě s vodními mlýny na obilí a sezam v městě Edessa v Řecku a několik 
archeoskanzenů6 – neolitické sídliště Dispilio v Řecku, nákolní sídliště na Ochridském jezeru 
a neolitické sídliště Tumba Madžari v Republice Makedonie.

TRADIČNÍ ARCHITEKTURA BALKÁNU V HISTORICKO-KULTURNÍCH SOUVISLOSTECH
Jaké místo mají na Balkáně muzea v přírodě v ochraně kulturního dědictví neprivilegovaných 
vrstev? Balkánské národy a národní státy od 19. století dodnes považují kulturu neprivilegova-
ných vrstev – tradiční lidovou kulturu – za významnou součást svých národních kultur a své 
národní identity. Tradiční kultura se těší zájmu a je vysoce hodnocena.7 Ovšem potřeba její 

1_LANGER, Jiří. Evropská muzea v přírodě. Praha: Baset, 2005, s. 15. 
2_Průběžně vznikají a zanikají, proto nelze jednoznačně určit jejich počet. 
3_ Severozápadní hranice Balkánu, určená řekami Kupa a Sáva, protíná Chorvatsko (a Srbsko); na Balkáně leží 
polovina území Chorvatska (a tři čtvrtiny Srbska). Autor tohoto vymezení, srbský antropogeograf Jovan Cvijić, 
odkazuje na historické důvody určení této hranice s tím, že z antropogeografického hlediska je problematická, 
protože rozděluje etnikum chorvatské (a srbské). CVIJIĆ, Jovan. Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje. 
I. Beograd: Državna štamparija, 1922, s. 5–8. Tento příspěvek zahrnuje celé Chorvatsko a Srbsko, ale ne Slovinsko. 
4_Opuštěna v 19. století. 
5_Památka UNESCO. 
6_Jsou nazývány sídliště (neolitické, nákolní); termíny archeoskanzen či muzeum se pro ně neužívají. 
7_Jihoslovanské jazyky neznají terminologickou dichotomii lidová kultura a národní kultura, obojí je narodna 
kultura. Pouze chorvatština má pro lid a lidový i termín puk, pučki. Ovšem pro označování sfér lidové kultury 
užívají i chorvatští etnologové přívlastek narodni: narodna glazba (hudba), narodno graditelstvo (stavitelství), 
narodne nošnje (kroje), narodne pjesme, narodni običaji; jen výjimečně např pučka pobožnost (lidová zbožnost). 
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ochrany a záchrany je v evropském srovnání pozdějšího data. Do balkánské tradiční kultury 
vnášela moderní inovace už modernizace cestou poevropšťování, europeizace od 19. století 
a hlavně v nových národních státech, ale nelikvidovala ji. Zánik tradiční kultury jako systému se 
datuje až od 40. let 20. století, neboť teprve po druhé světové válce se v balkánských státech 
prosazuje masová industrializace.8 Mnohde i v druhé polovině 20. století přežívaly jevy tradiční 
kultury včetně objektů a komplexů tradiční architektury. Jejich definitivní zánik, případně 
komerční přestavby pro potřeby turismu se datují po roce 1989 a tehdy také vznikají národní 
seznamy památkově chráněných objektů.
Další rozdíl je v typologicky odlišném strukturování kultur. Na Balkáně byla součástí tradiční 
kultury i kultura měst a socioprofesně diferencovaných nositelů: zemědělských i nezemě-
dělských výrobců včetně řemeslníků a také obchodníků (Balkán neměl měšťanský stav 
a měšťanskou kulturu). Odlišnosti byly v náročnosti: kultura rurálního rolnického prostředí 
byla elementární, urbánního řemeslnického a hlavně obchodnického charakteru s vyspělými 
formami.9 Zejména u obydlí byla škála velmi široká – hlavně v komparaci se střední Evropou, 
kde srovnatelné elementární formy obydlí dávno zanikly a ani měšťanský dům nedosahoval 
náročnosti nejrozvinutějších balkánských městských domů.10 Obytná architektura balkánských 
městeček a měst totiž patřila do systému tradiční kultury. Postrádala prvky a ohlasy slohového 
umění byzantského či islámského, protože na Balkáně se slohová, elitní kultura omezovala 
na sakrální sféru – zejména v křesťanském ortodoxním a v muslimském prostředí, ale zčásti 
i v katolických městech jadranského pobřeží a ostrovů, zejména Dalmácie.11 Rurální a urbánní 
prostředí tvořilo kulturně jeden celek, vnitřně strukturovaný a s přechodnými formami. Co se 
osídlení týká, reprezentovaly jej horské samoty,12 vesnice, městské vesnice,13 městečka a měs-
ta;14 mezi nimi existovala mobilita kulturních forem i lidí. Hned za severní balkánskou hranicí, ve 
vnitrozemském Chorvatsku, byla realita odlišná: kultura byla strukturovaná na lidovou a elitní 
– šlechty a měšťanů.

8_BOČKOVÁ, Helena. Balkán jako etnologický areál ze středoevropské perspektivy. Příspěvek k evropské 
kulturní rozmanitosti. In: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 7. Brno: Moravské zemské muzeum a Masarykova 
univerzita, 2017, s. 22–24. 
9_BOČKOVÁ, Helena. Balkán jako etnografické muzeum Evropy? aneb Hledání ztraceného času. Porta 
Balcanica. 2017, 9(1–2), s. 19–28. 
10_Rozvinuté formy balkánského tradičního domu plnily množství prostorově diferencovaných rezidenčních 
i neutilitárních funkcí: sváteční – všední, letní – zimní, soukromé rodinné – hostinské a sousedské, denní – 
noční, ženské – mužské, čisté – „špinavé“ servisní; měly prostorové nároky hygienické (teplá domácí lázeň), na 
intimitu spaní manželských párů, na polední siestu, patriarchální výsady, sociální statusy v rodině, dále nároky 
na pohodlí, útulnost, vzdušnost, zastínění, vizuální potěchu z dalekého výhledu, zeleň a živou vodu obytného 
dvora. Obydlí plnilo funkce rezidenční, zatímco hospodářské, včetně hospodářsko-skladovacích, byly z obydlí 
vytěsněny (Bočková 2008). Navíc rozvinutý tradiční dům neprivilegovaných vrstev sdílel mnohé společné prvky 
s rezidencemi privilegovaných osob (Langer a Bočková 2010, s. 752–760). 
11_Tam se slohové prvky (románské, gotické, renesanční, barokní) uplatnily vedle sakrálních staveb i v profánní 
architektuře, hlavně ve veřejných stavbách (radnice, soud – lodžie, brány, knížecí palác); v obytné architektuře 
jen omezeně v palácích významných patriciů (např. paláce Ćipiko, Garagnin Fanfogna v Trogiru, Gabrielis, 
Arneri v Korčule). Dalmatská pobřežní a ostrovní města se po staletí vyvíjela pod benátským vlivem a vládou 
(do roku 1797). 
12_Například samoty lesnatých vyšších poloh Dinarského masivu, které prezentuje Sirogojno, vytvářely v 19. 
století jednu z nejrozsáhlejších kompaktních oblastí rozptýleného osídlení v Evropě. 
13_V řečtině κώμη, komi a κωμόπολις, komopolis, v novořečtině κωμόπολη, komopoli, v srbštině varošica 
(Varošica 2017). 
14_Všechna soustředěná sídla, vesnická i městská (s výjimkou jižních pobřeží), měla na Balkáně shodný sídelní 
typ, nepravidelně hromadný. 
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Tato realita terénu se promítla do národních badatelských tradic, které ovlivňovaly i národní 
ideologie. Ukázkovými příklady jsou tradiční dům a rukodělná výroba: Bulhaři, Makedonci, 
Řekové, Albánci se chlubí rozvinutou městskou tradiční obytnou patrovou architekturou a ře-
meslnou a domáckou výrobou. U Bulharů právě ohromný rozvoj rukodělné výroby – řemeslné15 
a protoindustrie v horských oblastech16 byl v 19. století ekonomickým základem bulharské 
národní emancipace a vyšších kulturních nároků na obydlí, bydlení, oděv a další sféry tradiční 
kultury, jež podnítily jejich nový rozvoj.17 Ne náhodou Bulhaři užívají termíny obrozenecký dům, 
obrozenecká architektura, které prezentuje muzeum Etăra. Naopak Srbové se chlubí elementár-
ními formami – salašemi, samotami, jednoprostorovými kolibami, dvojdílnými roubenými domy 
(muzeum Sirogojno). Opírají se přitom o ideologické vymezení patriarchálního způsobu života 
s archaickými kulturními formami jako hodnoty srovnatelné s mediteránními tradicemi antický-
mi řeckými, římskými, byzantskými a orientálními. Autor této koncepce, srbský antropogeograf 
a etnolog Jovan Cvijić, badatel evropského významu, vymezil na Balkáně jako jednu z „civilizací“ 
tzv. „patriarchální režim“,18 který nejvíc reprezentovalo srbské rurální prostředí dinarské oblas-
ti;19 jeho vliv je patrný dodnes. Chorvati se prezentují přízemním trojdílným domem, domácí 
výrobou a vesnickými řemesly (muzeum Kumrovec). Volba Kumrovce byla dána zachovalým 
rodným domem jugoslávského prezidenta Josipa Broze Tita, protože jinak Chorvati považují 

15_Řemeslná výroba byla individuální a hromadná pro dálkový obchod, osmanskou armádu a Istanbul 
(počátkem 19. století přes ¾ milionu obyvatel).  
16_Konkrétně Sredna gora, střední a východní Stara planina, Rodopy a Strandža. 
17_Bulharská tradiční kultura od konce 18. do třetí čtvrtiny 19. století zaznamenala nový rozvoj a v mnohém 
změnila svou podobu. 
18_CVIJIĆ, Jovan. Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje. I. Beograd: Državna štamparija, 1922, s. 
142–160, mapa. 
19_Západní Srbsko a horské polohy Bosny, které Srbové osídlili postupně od konce 15. století. Hlavní jejich 
obživou zde bylo pastevectví (ovce). 

Muzeum v přírodě Etara, obchodní ulice čaršija, 2005
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20_Vůči přímoří vymezena pohořím Velebit. 
21_Λαογραφική. Laografia: národ + popis = národopis. 
22_Další oddíly v koncepci muzea jsou příroda a současní umělci. 
23_LANGER, Jiří a BOČKOVÁ, Helena. Obydlí v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských. Syntéza 
mezinárodního výzkumu. Ostrava: Šmíra-Print, 2010, s. 342–394, 437–445, 823–824. 

za svůj etnologicky nejzachovalejší region jadranskou horskou oblast Lika.20 Řecká etnologie 
se dlouho soustřeďovala na sféry a jevy tradiční kultury, které měly umělecký aspekt – kroje, 
folklor, obyčeje apod. V koncepci muzea Lychnostatis se to projevuje vymezením samostatných 
oddílů – laografiki21 a technologie.22

Ve způsobech ochrany stavitelského kulturního dědictví hraje roli i stavební materiál a kon-
strukce. Na Balkáně převažovalo omítané lehké hrázdění a neomítané kamenné zdění, místy 
se vyskytovala rámová drážková konstrukce, bednění a zdění z nepálených cihel a v rurálním 
prostředí vyšších poloh severozápadu a v Posáví bylo rozšířené roubení.23 Roubené stavby 
prezentují muzea Sirogojno a Kumrovec, omítané lehké hrázdění v rámové konstrukci Etăra 
a kamenné stavby Lychnostatis. Zatímco roubené stavby na Balkáně jsou v podstatě záležitost 
rurální a jsou uchovávány a prezentovány v muzeích v přírodě, zděné kamenné a omítané hráz-
děné domy jsou na většině Balkánu rozšířené plošně a v městech téměř výhradně.
Městská tradiční architektura se zachovala v lokalitách, kde od přelomu 19. a 20. století ustrnul 
hospodářský a kulturní vývoj, následně v druhé polovině 20. století se část z ní stala předmětem 
ochrany ze strany státu a pak případně i UNESCO. Balkánská města s výjimkou jižních pobřeží 
a ostrovů nemají historické jádro, tvoří je čtvrtě různého stáří a jejich urbanismus téměř neob-
sahuje středověké a starověké stopy. Typickou a nezbytnou součástí je čaršija, obchodní ulice, 
jedna nebo více, původně čistě výrobně-obchodní zóna s přízemní uliční zástavbou ve dne 
oživených dílen, skladů a obchodů v jednom, v 19. století někde obohacována o obytné patro, 
komunikačně oddělené od přízemí. Na Balkáně jsou chráněné desítky městských čtvrtí in situ 

Muzeum v přírodě Tršić, replika rodného domu Vuka Stefanoviće Karadžiće, spací komory 
a hospodářské stavby, 2016
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jako památkové rezervace (Albánie, Řecko, Bulharsko, Makedonie, jadranská část Chorvatska, 
Bosna a Hercegovina), některé se dostaly na seznam UNESCO: Berat, Gjirokastra, Rhodos, Korfu, 
Nesebr, Sozopol, Ochrid, Počitelj, Trogir, Stari Grad na Hvaru, Dubrovník, Mostar;24 z nich snad jen 
obytnou architekturu hlavních ulic a náměstí Dubrovníku25 (Staré Město) nelze řadit k tradiční. 
Počet staveb těchto památkových rezervací v městech a městečkách je častěji ve stovkách než 
v desítkách (Koprivštica 250, Melnik 96, Kazanlăk 50, Tetovo 18), a proto předmětem památkové 
ochrany je architektura i urbanismus sídel.
Poměrně masově jsou na Balkáně chráněny malé dvorové urbanistické celky tradiční architek-
tury ze 17. – 19. století in situ se statusem muzea. Často jsou to domy bohatých obchodnic-
kých rodin26 a rodné domy významných osobností většinou v městech a městečkách – např. 
v Kaloferu rodný dům bulharského básníka a revolucionáře Christo Boteva, v Njegoši rodný 
dům černohorského vladyky Petra II. Petroviće Njegoše, v Gjirokastře rodný dům albánského 

Muzeum v přírodě Sovljak, interiér světnice, nevěsta a družičky v krojích, 2017 

24_UNESCO. World Heritage List, 2018. [online].  
25_Do počátku 19. století sídelní město Dubrovnické republiky. 
26_Obchodníci měli na Balkáně mezi nositeli tradiční kultury významné místo: byli podnikatelsky svobodnější 
než státem regulovaní a omezovaní řemeslníci, měli společenskou prestiž a byli přístupni kulturním inovacím, 
které od nich přejímaly další vrstvy tradiční společnosti. Sociálně tvořili širokou škálu s možností lepších 
vyhlídek. To souviselo s významem a rozsahem dálkového obchodu na Balkáně. Někteří se vypracovali na 
velkoobchodníky s obchodním zastoupením na několika kontinentech: od Moskvy a Petrohradu přes Vídeň 
a Londýn po Káhiru, Smyrnu, Istanbul atd. Přitom zůstávali žít v rodných sídlech, jejichž hospodářskou 
a kulturní úroveň pozvedávali. V kosovské Prištině je zmíněným muzeem obytný komplex bohaté a vážené 
rodiny Gjikolli, která v 50. letech 20. století přesídlila do Turecka, v makedonském Ochridu dům přední 
obchodnické rodiny Robevi, v bosenském Sarajevu Svrzina kuća a v Jajce Omerbegova a Kapetanovićova kuća, 
v hercegovském Mostaru Bišćevića kuća a komplex rodiny Velagić a v Počitelji Gavrankapetanovića kuća, 
v bulharském Plovdivu Kujumdžievův dům, v jihosrbské Niši dům rodiny Christić, v řeckém Kozani čtyřpodlažní 
dům s mezipatry atd.
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komunistického diktátora Envera Hodži, který pocházel ze zámožné obchodnické rodiny. Tvoří je 
dvorový komplex uzavřený vůči ulici a sousedním dvorům vysokou hradbou, s obytným (více)pa-
trovým domem s autentickým vybavením interiérů a s provozními dvorovými stavbami. Některý 
prostor může být vyhrazený expozici věnované osobnosti, jež v domě žila. Návštěvníkům je za 
vstupné zpřístupněn celý objekt zevnitř. Jejich okolí nebývá (zatím) zásadně změněné. Vyskytují 
se v Albánii, Řecku, Bulharsku, Makedonii, Kosovu, Černé Hoře, Bosně a Hercegovině. V Srbsku 
a Chorvatsku mezi nimi převažují objekty rurálního prostředí – přízemní domy, někdy na vysoké 
podezdívce s podsklepením, např. ve vesnici Gornja Crnuća dům a dočasné sídlo prvního srbské-
ho knížete Miloše Obrenoviće, ve vesnici Smiljan v chorvatské Lice rodný dům fyzika a vynálezce 
Nikoly Tesly. Jsou to v podstatě nejmenší a nejpočetnější balkánská muzea v přírodě.
Jaké termíny pro muzea v přírodě mají balkánské jazyky?27 Bulharština muzej na otkrito,28 čer-
nohorština muzej pod otvorenim nebom, řečtina ypaithrio moyseio,29 doslovně venkovní muzeum. 
Srbština a chorvatština mají termínů víc: muzej na otvorenom30 označuje etnograficky zaměřená 
muzea v přírodě, případně městské památkové rezervace. Další termíny etnopark,31 etno selo,32  

případně etno kuća33 označují malá paměťová zařízení v přírodě výhradně rurálního rázu. Liší se 
mírou odbornosti a autenticity: některá jsou malými muzei v přírodě, další jsou soubory replik 
tradičních staveb, od zdařilejších po kýčovité, co se v posledním dvacetiletí s rozvojem agrotu-
ristiky stavějí masově34 na nejneuvěřitelnějších místech – mezi vodopády národního parku Krka, 

27_Termín skanzen se na Balkáně neužívá, spojuje se výlučně s Hazeliovým Skansenem. 
28_Případně etnografski muzej na otkrito; v bulharské cyrilici етнографски музей на открито. 
29_V alfabetě γπαίθριο μουσείο [ipéthrió musíó]. 
30_Případně etnografski muzej na otvorenom; v srbské cyrilici музеј на отвореном. Slovinština muzej na prostem 
(venku). 
31_Psáno etnopark, etno-park i etno park; v cyrilici eтнопарк, eтно-парк, eтно парк. 
32_Také v bosenštině; v srbské cyrilici етно селo, v doslovném překladu etnovesnice. 
33_V cyrilici eтно кућа, v doslovém překladu etnodům. 
34_Některé jsou přístupné jen zvenčí s několika málo otevřenými objekty, které poskytují občerstvovací, 
hygienické a prodejní služby; jiné nabízejí i ubytování, hostinské a další služby. 

Muzeum 
v přírodě 
Kumrovec, 
rodný dům 
Josipa Broze 
Tita, 2007 
(foto Janez 
Novak)
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v poutním místě Međugorje, v přímořském 
turistickém komplexu Solaris u Šibeniku 
atd.; k takovým patří i Drvengrad vybudo-
vaný původně jako filmové kulisy Emirem 
Kusturicou. Hlavní problém těchto etnoparků 
a etnovesnic je schopnost návštěvníků po-
soudit věrohodnost a pravdivost prezentace 
minulosti, jež se snižuje s časovým a kultur-
ně-geografickým odstupem od zobrazované 
historicko-kulturní reality, tedy generačně 
a u cizinců, kterých s rozvojem turismu 
v globalizovaném světě přibývá.
Rámcově představené širší souvislosti 
dovolují lépe poznat a pochopit postavení, 
význam a charakter muzeí v přírodě na 
Balkáně, s nimiž seznamuje stručný přehled:

Muzeum v přírodě Et…ara, prezentace 
sedlářského řemesla, 2008

Etăra, Bulharsko 
Muzeum bylo otevřeno roku 1964 a představuje tradiční architekturu, život a hospodářství 
Gabrova a Gabrovska doby hospodářského, duchovního a kulturního rozkvětu města a regionu 
v centrálním Bulharsku druhé poloviny 18. a 19. století. V současné době má padesát přenese-
ných objektů a kopií,35 které jsou soustředěny do tří celků: kolem potoka technická zařízení na 
vodní pohon (mlýn, pila, valcha, barvírna, pletárna, koželužna, lisovna oleje z vlašských ořechů), 
dlážděná čaršija – uliční zástavba omítaných hrázděných domů s řemeslnickými dílnami 
v přízemí a obydlími v patře, třetí část tvoří jednotlivé objekty (dřevěný dům drážkové konstruk-
ce – hostinec, chlebová pec, sušárna a palírna švestek, kupa sena, nožířská a soustružnická 
dílna). Komplex doplňují veřejné budovy (kostel se školou, hodinová věž, most, kašna, zájezdní 
hostinec), zejména pravoslavná církev a školy přispěly k národní emancipaci. Obytné interiéry 
prezentují tradiční zařízení i evropské vlivy v městském obydlí přelomu 19. a 20. století (kusy 
evropského dovozového slohového mobilního vysokého nábytku a vybavení). Některé prostory 
objektů slouží pro tematické expozice a výstavy. Muzeum nabízí návštěvníkům bohatý kulturní 
kalendář, zejména víkendové akce (prezentace rukodělných výrob a výročních obyčejů, akce 
u příležitosti světového dne vody, každoroční trh tradičních řemesel), výchovně vzdělávací 
programy a tematické besedy pro děti (o léčivých bylinách, výuka hry na tradiční hudební ná-
stroje). Návštěvníci si zhotovené výrobky mohou hned zakoupit. Muzeum je otevřené celoročně, 
návštěvnost činí 200 tisíc osob během roku. Webová prezentace nabízí mapu muzea, virtuální 
prohlídku exteriérů a interiérů třinácti výrobních, obytných a veřejných objektů a krátká videa 
patnácti výrobních postupů, která poskytují zájemci kvalitnější informace než doprovodný text.36  

35_Jeden z mlýnů a koryto na praní a česání vlny jsou zachované in situ. 
36_Etăr. Etnografski muzej na otkrito Gabrovo, 2018. [online]; DIMITROVA, Svetla, BINEVA, Rosica a CAROV, 
Tichomir. Etnografski muzej na otvorenom „Etar“ – misija predstavljanja prošlosti u modernom vremenu 
i njenog očuvanja za buduće generacije. In: Muzeji na otvorenom. Open air museums. Sirogojno: Muzej na 
otvorenom „Staro selo“ u Sirogojnu. 2017, s. 58–64.  
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Sirogojno, Staro selo, Srbsko 
Začalo se stavět roku 1980 a prezentuje patriarchální život v 19. století v dinarské podhorské 
a horské oblasti: sídelní typ horské osady, tradiční roubenou architekturu, domový interiér, obži-
vu a organizaci zádružného rodinného života.37 Jednotlivé části představují horskou samotu se 
dvěma usedlostmi příbuzných zádruh s pavilonovým řešením zádružné rezidence (rodinný dům 
s jizbou s otevřeným ohništěm, světnicí a samostatné spací komory pro mladé páry) a množ-
stvím dalších staveb v hromadném dvoře38 (chlebová pec, špýchar, koš na kukuřici, koliba na 
mléčné produkty, včelín, komora – zimní hajducká skrýš, palírna rakije, sušárna ovoce, sušárna 
tabáku, včelín, sklep, stáj, ovčín, prasečí chlívek). Dále horské filiální sezonní letní pastevecké 
hospodářství (salaše různé náročnosti od střešních stanových po dvojdílné, ohrady a přístřešky 
pro ovce), vesnická řemesla a výroby v dílnách (bednářství, hrnčířství, kovářství, košíkářství) 
a vesnickou školu s vybavením. Na pěti hektarech je dnes okolo padesáti objektů přenesených 
z oblasti Zlatibor v západním Srbsku. Koncepce muzea se vyvíjela od muzea lidového stavi-
telství k muzeu v přírodě. Bohatý doprovodný program využívá pamětníků z užického regionu 
k demonstracím domácích prací, rukodělných výrob a letního ručního kosení. Během roku 
organizuje muzeum rekonstrukce výročních obyčejů, výuku barvení velikonočních vajec, letní 
školy tradičních řemesel či zpracování vlny, programy pro děti, hudební festival pěveckých a hu-
debních skupin, přehlídku etnologických filmů o srbských tradicích, výstavy, recitály a koncerty 
současných umělců, v krčmě nabízí tradiční pokrmy a v prodejně tradiční rukodělné výrobky. 
Návštěvnost celoročně otevřeného muzea je čtyřicet až padesát, výjimečně i sto tisíc osob. Na 
obsáhlých webových stránkách je mapa muzea, slovní doprovodné texty k jednotlivým objektům 
s fotografiemi (převážně exteriérů), několik krátkých videonahrávek včetně výuky hry na gusle.39

Muzeum v přírodě 
Sirogojno, pohled 
do dvora zádružné 
usedlosti: obytný dům 
(s komínem), vlevo spací 
komory, vpravo část 
hospodářských objektů, 
2009

37_Balkánská zádruha je komplexní rodina typu joint family: nejméně v jedné generaci alespoň dva ženatí 
muži (otec a ženatí synové; ženatí bratři; strýcové, synovci, bratranci apod.). Životnost zádruh vícenásobně 
překračovala fyzický život zakladatelů. 
38_Jedna usedlost má dvojdílný dvůr, základní kolem domu a sousední hospodářský. Vícedílné dvory na 
Balkáně náleží k mediteránní tradici (Bočková 2008).  
39_Staro selo Sirogojno, 2018. [online]; ZLATIĆ IVKOVIĆ, Zorica. Nastanak i razvoj muzeja na otvorenom „Staro 
selo“ u Sirogojnu. In: Muzeji na otvorenom. Open air museums. Sirogojno: Muzej na otvorenom „Staro selo“ 
u Sirogojnu, 2012, s. 15–43; ČALDOVIĆ, Svetlana. „Staro selo“ i muzejna publika. In: Muzeji na otvorenom. Open 
air museums. Sirogojno: Muzej na otvorenom „Staro selo“ u Sirogojnu, 2012, s. 143–159; ROSIĆ, Bosa. Etno-
park Sirogojno. Ideja, istraživanje, realizacija. Zbornik radova Etnografskog instituta. 2012, 27, s. 213–227.
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Etno park Tršić, Srbsko 
Tršić v západním Srbsku je rodiště Vuka Stefanoviće Karadžiće (1787–1864), tvůrce srbského 
spisovného jazyka a sběratele srbského folkloru a obyčejů. Základem muzea se stala Vukova 
usedlost s replikou jeho rodného domu postavenou roku 1933 na původním místě, jež dnes tvoří 
samostatnou část expozice. Komplex byl dokončen roku 1987. Na pěti hektarech stojí třicet 
pět objektů, které prezentují dinarskou vesnici 19. století: roubené domy, spací komory, sklady 
kořalky, koliby na mléko a mléčné výrobky, sýpky, koše na kukuřici, mlýn, dřevěný kostel. V areálu 
se každoročně pořádá hojně navštěvovaná celonárodní Vukova pouť.40

Muzeum v přírodě 
Tršić, dřevěný 
kostel, 2016

Muzeum v přírodě 
Sovljak, obytný dům, 
2016 

Etno park Sovljak, Srbsko 
je malé muzeum v přírodě 
u města Šabac v severo-
západním Srbsku; vzniklo 
roku 1971. Na dvou hek-
tarech stojí deset objektů 
(dvůr s domem a dalšími 
stavbami: chlebová pec, 
sýpka, chlév, kůlna, kolář-
ská dílna), které prezentují 
život patriarchální rodiny 
na vesnici v regionu Mačva 
koncem 19. století. V mu-

40_Vukov Tršić, 2016. [online]; Tršić, 2017. [online]. 
41_Etno park Sovljak, 2012. [online]; Ethno-village de Sovljak, 2017. [online]. 

zeu se během roku pořádá soutěž hry na fujaru, workshop naivních malířů, hajducká soutěž 
a tradiční svatba. Stručnou webovou prezentaci (text, fotografie, video) vytvořila Turistická 
organizace občiny Bogatić.41
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Kumrovec, Staro Selo, Chorvatsko 
Prvním chráněným objektem se stal roku 1950 rodný dům J. B. Tita. V roce 1969 se památková 
ochrana rozšířila na celé historické jádro vesnice, kde byly na ploše čtyř hektarů postupně 
restaurovány (a některé rekonstruovány na původních podezdívkách) tři desítky původních ob-
jektů in situ: jednadvacet obytných omítaných roubených a hrázděných, deset hospodářských 
(prasečí chlívky, zásobnice kukuřice, studny) a stará škola. Na celkové třináctihektarové ploše 
muzea je dále Titova rezidence, pozdně barokní zámek, louky a obdělávaná půda. Muzeum 
představuje tradiční vesnickou architekturu, bydlení a vesnická řemesla a výroby (kovářství, 
stolařství, hrnčířství, doškářství, tkaní, pletení košíků, perníkářství, výroba dřevěných hraček, 
svatebních ozdob z krepového papíru) regionu Hrvatsko Zagorje42 konce 19. a počátku 20. sto-
letí. Také pořádá výstavy, přednášky, v součinnosti s nositeli tradic prezentace rukodělné výroby 
(výrobky prodává jako suvenýry), organizuje výuku rukodělných a dalších dovedností pro veřej-
nost a pro děti (krasopis konce 19. století, barvení a zdobení velikonočních vajec, pečení chleba, 
krepové ozdoby). Ve spolupráci s amatérskými kulturně-uměleckými sdruženími krapinsko-
zagorské župy prezentuje svatební a výroční obyčeje, lidové písně a hudbu regionu. Při muzeu 
působí Centrum tradičních řemesel, znalostí a dovedností, které se věnuje terénní dokumentaci, 
evidenci, prezentaci a popularizaci vymezeného hmotného a nehmotného kulturního dědictví 
v muzeu i mimo ně. Stručná webová prezentace muzea (text, fotografie, video)43 je určena široké 
veřejnosti bez nároku na odbornost a neposkytuje o muzeu dostatečnou představu.44

Muzeum v přírodě 
Kumrovec, prezentace 
svatby v areálu muzea 
v přírodě, 2013 

42_Severně od Záhřebu. 
43_Chybí např. i plán muzejní expozice. 
44_Muzej „Staro selo“Kumrovec, 2018. [online]; ŠPREM LOVRIĆ, Branka a KUŠENIĆ, Tihana. Centar za 
tradicijske obrte, znanja i vještine na prostoru muzeja „Staro selo“ Kumrovec. In: Muzeji na otvorenom. Open air 
museums. Sirogojno: Muzej na otvorenom „Staro selo“ u Sirogojnu, 2013, s. 274–297; ŠPREM LOVRIĆ, Branka. 
O kontinuitetu razvoja Etno-muzeja Staro selo Kumrovec. Muzejski vjesnik. 1990, 13(13), s. 11–14. 
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Muzeum v přírodě 
Lychnostatis, tradiční 
kamenný dům, 2016 

Etno selo Kravašćica, Chorvatsko 
Projekt muzea v přírodě počítal s přenesením a restaurováním padesáti roubených patrových 
domů z oblasti vnitrozemského Chorvatska mezi Sávou a Kupou, které měly být na ploše dvaceti 
devíti hektarů rozděleny do skupin podle stáří, a tak zachráněny před pašováním stavebního 
a výzdobného materiálu do zahraničí. Přemístěním šesti domů projekt skončil, už roku 2006 
byly stavby v neutěšeném stavu a o současné situaci chybí informace.45

Mouseío Lychnostatis, Řecko 
Základ muzea tvořila soukromá etnografická sbírka profesora oftalmologie a sběratele lido-
vých tradic Yiorgose Markakise, který vyprojektoval a s rodinou a dobrovolníky ručně postavil 
z kamene, dřeva a hlíny tradiční, výstavní a provozní objekty muzea, jež vybavil svými sbírkami 
shromažďovanými po třicet let. Muzeum bylo otevřeno roku 1992, je členem ICOM a provozuje je 
soukromé Sdružení přátel muzea. Na ploše 0,7 hektarů prezentuje tradiční život, kulturu, obživu, 
předindustriální výrobní technologie 19. – 20. století krétských Řeků, přírodu a životní prostředí 
Kréty. V muzeu stojí patrový kamenný dům s rovnou střechou a vybaveným interiérem, kostelík, 
stará škola, větrný mlýn. Nachází se zde kruhový mlat pod širým nebem k mlácení obilí poháně-
ný chozením dobytka v kruhu, chlebová pec, lisy na olej a hrozny, palírna rakije, dílny hrnčířská, 
tkalcovská a barvířská, voskařská a včelařská, obuvnická, tesařská, herbárium ukazující výrobu 
parfémů, čajů a lidové léčitelství. Dále jsou zde zahrady ovocná, bylinková, květinová a kaktuso-
vá, venkovní výstava krétských minerálů a galerie obrazů krétských neškolených umělců čerpa-
jících náměty z místních tradic a přírody. Muzeum pořádá přednášky, semináře, video produkce, 
živá představení folkloru a obyčejů v amfiteátru, slavnostní večeře, ochutnávky vín, kuchyňské 
dílny, interaktivní programy pro žáky a studenty, v kavárně nabízí tradiční nápoje a pečivo, má 
prodejnu přírodních produktů, tradičních výrobků a suvenýrů. Je vyhledávané zahraničními 
filmaři. Muzeum je financováno ze vstupného, prodeje nápojů, tradičních výrobků a darů. Je 
otevřeno sezonně (duben – říjen) a díky poloze v turistické oblasti u pobřežní komunikace 
(10 km od hlavního města ostrova Heraklion) má dobrou návštěvnost. I čeští turisté doporučují 
v internetových diskusích právě toto muzeum v přírodě. Webové stránky obsahují popisné texty, 
fotografie, videa a interaktivní letecký pohled na muzeum; řecká verze je obsáhlejší.46

45_JOVIŠIĆ, [Radivoje], 2006. Želim sačuvati stare seoske kuće od propadanja. Jutarnji list. 29. 1. 2006. 
[online]. 
46_Lychnostatis, 2011. [online]. 
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Dimitsana, Ypaíthrio Mouseío Ydrokínisis, Řecko 
Malé muzeum tradičních technických zařízení na vodní pohon leží na Peloponésu. Uprostřed buj-
né vegetace a bohatých potoků byl roku 1997 obnoven komplex vodních zařízení předindustriální 
doby. Na ploše deseti akrů se nacházejí rekonstrukce valchy, mlýna s obydlím mlynáře (krbová 
jizba) a palírnou rakije ve dvoře, koželužna s obydlím v patře a prachový mlýn, který ukazuje 
zaniklou technologii výroby střelného prachu ze sanytru. Ten hrál v historii regionu významnou 
roli: v osmanské době měli obyvatelé povinnost shromažďovat sanytr jako naturální daň a místní 
Řekové použili střelný prach úspěšně v protiosmanském povstání roku 1821. Muzeum organizuje 
vzdělávací interaktivní programy pro skupiny a školy. Webová prezentace muzea (texty a foto-
grafie) je zveřejněna na stránkách řeckého Ministerstva kultury a sportu.47

Muzeum v přírodě Dimitsana, rekonstrukce praní, 2017 

Gyftokampos, Sarakatsaniki Stani, Řecko 
V Epiru, nacházejícím se v severní části pohoří Pindos, vzniklo v nadmořské výšce 1 200 m n. m. 
na dnes zalesněné holině v místě bývalého letoviska transhumanitních Sarakatsanů48 na ploše 
šestnácti akrů malé muzeum v přírodě. Představuje letní pastevecké sídlo, které tvoří specifické 
sarakatsanské kruhové velké obytné koliby (kopulovité kůlové vyplněné slámou, s otevřeným 
ohništěm, přenosným tkalcovským stavem a jednoduchým vybavením ke spaní a vaření), 
provozní koliby s náčiním k výrobě sýra a ohrady a přístřešky pro ovce a kozy. Součástí areálu 
je i prostor pro pořádání festivalu (taneční plocha a přístřešky). Tvůrcem a správcem muzea je 
epirské sarakatsanské sdružení, které v muzeu každoročně organizuje celostátní letní sarakat-

47_Open-Air Water Power Museum, 2012. [online].   
48_Sarakatsani se odlišovali výlučnou obživou – pastevectvím lehkého dobytka ve velkém se zpracováním 
a prodejem mléčných produktů, masa a vlny (neobdělávali půdu) – a biregionálním stěhováním celých rodin 
se stády mezi letními vysokohorskými pastvinami a zimními přímořskými (neměli stálá sídla). Na léto se 
sdružovali do příbuzenských skupin. Za svou pravlast považují část pohoří Pindos, odkud koncem 18. století 
přesídlili do hor centrálního a východního Balkánu. Proces sedentarizace začal před koncem 19. století a trval 
sto let. Od 80. let 20. století probíhá revitalizace kolektivní identity a identifikace této rozptýlené etnokulturní 
skupiny. Budování vlastních muzeí, včetně muzea v přírodě, a organizování festivalů je toho součástí (Bočková 
2016). 
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Muzeum v přírodě Gyftokampos, obytné a provozní koliby pasteveckého letního 
vysokohorského sídla, 2008 (foto Panagiotis Botsis)

49_Datum založení muzea se nepodařilo zjistit; nejstarší zveřejněná videonahrávka festivalu v Gyftokamposu 
je z roku 2005. 
50_Gyftokampos, 2015. [online]; Yamaha Royal Star Venture – Gyftokampos (Zagoria) walking, 2015. [online]; 
Sarakatsaniki Stani – Gyftokampos, 2017. [online]. 
51_Ve dvoj nebo čtyřjazyčných verzích: v národním jazyce a angličtině, navíc Etăra v němčině a ruštině, 
Sirogojno ve francouzštině a italštině, Lychnostatis v němčině a francouzštině. 
52_Cílem je vzbudit zájem potenciálního návštěvníka. Nesměřují na turistické agentury, které by mohly zařadit 
návštěvu muzea v přírodě do své komerční nabídky. Nejméně informací podávají o odborné koncepci muzea.  
53_Zcela chybí např. videa experimentů. 

sanské setkání (festival, táboření).49 V roce 2016 vykonávala průvodcovskou činnost v muzeu 
trojice mladých Řeků. Jeden z nich, sedmatřicetiletý pedagog, znal tradiční život Sarakatsanů 
z vyprávění svého děda. Muzeum je volně přístupné od května do října. Nemá webové stránky.50  

ZÁVěR
Z uvedeného přehledu jsou patrné společné i odlišné charakteristiky balkánských etnograficky 
zaměřených muzeí v přírodě: Liší se dobou založení (od 60. let 20. století dodnes), velikostí 
(střední a malá muzea), počtem objektů (od jednotek do pěti desítek). Většinou kombinují 
přenesené stavby s kopiemi a rekonstrukcemi; jen muzeum Kumrovec vzniklo in situ. Všechna 
jsou regionální; prezentují příslušné majoritní etnikum, časově předindustriální dobu, obsahově 
hlavně stavby a technologie. Preferují charakteristiky regionální a hospodářské, zohledňují 
i rodinné struktury, význam základního školství a církve; biografický přístup (osudy konkrétních 
domácností, výrobců) je menšinový, nebo chybí. Většina ukazuje rurální prostředí. Jen bulharská 
Etăra má čaršiji - obchodní ulici, která byla typická pro všechna balkánská města, městečka 
a městské vesnice. Muzea oživují hlavně pracovní postupy, folklor a obyčeje (výroční a svatební). 
Všechna nabízejí interaktivní poznávací a edukačně-zážitkové programy pro děti, školní mládež 
a další zájemce a prodávají výrobky muzea. S výjimkou nejmenších muzeí zaměstnávají nebo 
spolupracují s profesionálními etnology. Výhodu polohy v turisticky atraktivní a navštěvované 
oblasti má jen krétský Lychnostatis, jenž se liší i důrazem na přírodní prostředí a enviromentální 
výchovu.
Až na nejmenší muzea mají všechna vlastní webové prezentace51 pro širokou laickou veřejnost 
úrovně spíš průměrné.52 Do budoucna by bylo přínosné a potřebné, aby tato forma komunikace 
sloužila i etnologům a dalším odborníkům. Mohla by v procesu poznání částečně nahradit 
zaniklý živý terén a limity cestování po muzeích. Některé vhodné formy se už objevují: virtuální 
prohlídky exteriérů a interiérů (vybraných objektů) poskytuje muzeum Etăra, odborné doprovod-
né texty k prezentovaným objektům muzeum Sirogojno, videa oživovaných obyčejů muzeum 
Kumrovec a výrobních postupů Etăra.53
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SUMMARY

OPEN-AIR MUSEUMS IN THE BALKANS AND THEIR WEBSITES

Balkans – open air museums – cultural heritage – traditional architecture – folk culture – 
websites 

Open air museums basically do not exist in Southern Europe, while several exist in the Balkans. 
The least well-known are museums in the southernmost parts of the Balkans which do not 
appear in European overview handbooks. Their websites are therefore often the only source of 
information available from abroad. The terms used to identify open air museums in the Balkan 
languages mainly copy the English term open-air museum (while the Czech term means literally 
“museum in nature”). The author describes individual open air museums, their current appea-
rance and activities and critically assesses their web presentation. All were established over the 
past half century; these include regional, medium and small museums and they present the pre
-industrial era, mainly structures and technology. In their grounds and buildings the museums 
revive work procedures, folklore and customs, offer interactive educational and active learning 
programmes and sell museum products. In the Balkans, monuments of traditional architecture 
tend to be preserved in situ. In addition to protected urban units, these include solitaire buildings 
with museum status (in towns and cities, and in rural environments in Serbia and Croatia), of-
ten birthplaces of prominent personages and the houses of wealthy merchants which are the 
smallest of open air museums. Balkan open-air museums are presented by the author in broader 
contexts of national ideology, protection of cultural heritage, the status of traditional folk culture 
in the culture system and limitations on building materials and construction technique. 
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Prezentace života 
minulých generací 
v muzeu v přírodě
PhDr. Jiří Langer, CSc. – Mgr. Marie Brandstettrová 
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 
juralan@seznam.cz / brandstetter@volny.cz

Druhá polovina sedmdesátých let 20. století a zejména léta osmdesátá přinesla zásadní požadavek 
změny v podobě programů provázejících do té doby statické muzejní expozice, typické zejména pro 
kamenná muzea. Na rozdíl od jejich expozic nabízely areály a objekty muzeí v přírodě ze své pod-
staty mnohem větší možnosti doprovodných programů zaměřených na člověka, jehož způsob kaž-
dodenního života byl předmětem jejich dokumentační, tezaurační a prezentační práce.  
Počátek osmdesátých let minulého století přinesl také do prezentace Valašského muzea v pří-
rodě několik novinek, na něž reagovali odborní pracovníci nejen jejich přípravou a realizací, ale 
také, díky Jiřímu Langrovi, stanovením teoretických zásad, přinášejících několik významných 
postulátů. Jedním z podnětů pro úpravu nabídky zejména víkendových programů sestavených 
do Národopisného léta bylo dokončení a otevření Mlýnské doliny. Soubor technických staveb 
vyvolal potřebu prezentace činností spojených s jejich původní funkcí a hospodářským využitím. 
Do prohlídkové trasy byly zařazeny ukázky práce ve mlýně, na valše a pile, později také v hamru.1
Nahlédneme-li do programové nabídky každoročního Národopisného léta té doby, je patrné, že 
byla sestavena pro prezentaci zejména folklórních a hudebních programových titulů, uváděných 
o víkendech v amfiteátru Dřevěného městečka. V roce otevření Mlýnské doliny můžeme sledovat 
první dramaturgické přípravy pro pořady oživující také každodenní práce, zejména soustředěné 
kolem domácnosti. V nabídce roku 1983 se objevuje první z programů později známý jako Velké 
prádlo. Jeho autorka Marie Salichová, kurátorka sbírky textilu, připravila pořad realizovaný v ob-
jektech a prostorách Dřevěného městečka. Na rozdíl od činností vázaných na Mlýnskou dolinu 
se soustředila na svět žen a jejich starost o domácnost, v níž velkou roli hrála péče o oděvy 
a bytové textilie. Programu, který byl přijat s velkým zájmem, si všimla i redakce časopisu Umění 
a řemesla a zařadila z něj do dokumentační přílohy fotografie s pochvalným komentářem.2
Vedle těchto praktických pokusů o oživení nabídky doprovodných programů můžeme již v září 
roku 1983 sledovat jednání účastníků konference muzeí v přírodě Museum vivum. Referujícími 
byli, což je velmi zajímavé, nejen pracovníci muzeí v přírodě, jimž jejich expoziční areály nabízely 
vhodné prostředí pro prezentaci pracovních postupů, ale také muzeologové, kteří se zamýšleli 
nad slovy Jiřího Špéta „nad rozvojovými trendy muzejnictví a formami jeho aktivizace ve vztahu ke 
zpřístupňování kulturních hodnot.“3 Nově zaváděnému termínu museum vivum a jeho významu 
pro prezentační a edukační úkoly muzeí v přírodě se věnoval v obsáhlém referátu Jaroslav Štika. 
Odvolával se mimo jiné na myšlenky Bohumíra Jaroňka a jeho ideu živého muzea.4

1_LANGER, Jiří. O dvojím zaniklém řemesle. Umění a řemesla. 1984, č. 3, s. 61–63. 
2_O. K.: Netradiční rekonstrukce pracovních činností … Umění a řemesla. 1984, č. 1, s. 67.  
3_ŠPÉT, Jiří. Smysl a společenské potřeby aktivizační prezentace v muzeích. Museum vivum 1, 1985, s. 5–10.  
4_ŠTIKA, Jaroslav. Museum vivum. Museum vivum 1, 1985, s. 2–31.   
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Praní na valše při 
programu Velké prádlo, 
1983 (foto B. Přikryl, 
fotoarchiv VMP)

Významné pro následující rozvoj aktivit v této oblasti bylo pojmenování teoretických východi-
sek, která formuloval Jiří Langer ve svém vystoupení nazvaném Uplatnění tradiční techniky ve 
společenských souvislostech. Jeho obsah byl s největší pravděpodobností inspirován prvními 
zkušenostmi se zprovozněním Mlýnské doliny.5 O rok dříve, již v roce 1982, zpracoval pro ko-
legy metodický materiál nazvaný Návrh na realizaci historických činností v expozici muzea 
v přírodě.6 Zde formulované zásady mají platnost i dnes a je možné je s úspěchem využít při 
přípravě jednotlivých edukačních a aktivizačních programů. Dosavadní výsledky na tomto poli 
mu dávají za pravdu zejména tam, kde klade důraz na odbornou přípravu. Se svolením autora 
se proto redakce rozhodla doposud nepublikovaný jen drobnými úpravami opatřený text zařadit 
do obsahu tohoto čísla časopisu. 
Od aktivizačních programů orientovaných na lidskou práci byl jen krok k dalším pokusům, 
zaměřeným na výroční zvykoslovný cyklus. Zpracování takového titulu bylo a jak se zdá i je 
mnohem složitější, vyžaduje velmi svědomitou a erudovanou odbornou přípravu, detailní znalost 
doby a prostředí, v němž se vybrané zvykoslovné ukázky odehrávaly in situ. Stejně jako výběr 
vhodných částí zvykoslovného roku je důležitá a často mnohem náročnější příprava artefaktů 
pro ně typických, volba aktivit vložených do expozičních objektů se svým vlastním tematickým 
zaměřením. V neposlední řadě nesmí chybět proškolení věci znalí aktéři pořadu jak demonst-
rátoři, tak průvodci.
Prvním významným a dosud stále živým pořadem tohoto typu jsou Vánoce na dědině. Ty se 
staly pravidelnou součástí programové nabídky Valašského muzea již od roku 1989. Prvotní 
pokus, využívající poprvé také areál Valašské dědiny, se stále setkává s mimořádným ohlasem. 
Ač v areálu Dřevěného městečka se právě koná tradiční Vánoční jarmark, návštěva Valašské 
dědiny láká i dnes mnoho hostů. Okolnosti vzniku pořadu a zkušenosti, které může nabídnout 
autorka prvních ročníků vánočního programu na Valašské dědině Marie Brandstettrová, shrnuje 
v následujícím textu Valašská dědina vánoční – jak jsme začínali.
Podmínky, okolnosti a nároky na obsah aktivizačních programů zaměřených na lidskou práci 
a zvykosloví se od doby zařazení těch prvních výrazně změnily. Stále však platí, že prvním před-
pokladem úspěchu je odborná příprava završená scénářem a odpovědným výběrem demonstrá-
torů. Kladný ohlas u návštěvníků je pak všem tvůrcům odměnou. Oba texty jsou toho důkazem. 
       (redakce)

5_LANGER, Jiří. Uplatnění tradiční techniky ve společenských souvislostech. Museum vivum 1, 1985, 81–90.  
6_LANGER, Jiří. Návrh na realizaci historických činností v expozici v přírodě. 1982, Valašské muzeum v přírodě, 
Oddělení dokumentace, pomocný sbírkový fond Rukopisy inv. č. R 435.
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Druhy historických činností
1. Značné množství historických činností vyplývá z pouhé existence expozice bez ohledu na její 
provoz. Jsou to především práce úklidové, údržbářské a zemědělské, zajišťující potřebný stav 
exponátů, aby byly schopny plnit prezentační funkci. Vzhledem k expozičním záměrům rekon-
struovat hospodářsky organické prostředí, mají všechny typy práce povahu údržby zemědělské 
domácnosti. Proto při jejich organizačním zabezpečování by bylo optimální získat zkušené hos-
podáře a hospodyně v tradiční dělbě práce pro každý areál. Čím dokonalejší bude rekonstrukce 
komponentů jednotlivých prostředí, tím více se může měnit povaha těchto prací z pouhých 
ukázek k funkčně nezbytným. Například z jednorázového předvádění výroby šindelů se může 
stát součást pracovní náplně hospodáře. Podobně tomu bude i při zpracování vláken, kdy bude 
nutné např. z vlastních surovin připravovat polotovary pro činnost valchy. Cílem muzea by mělo 
být, aby co nejvíce činností bylo zabezpečováno na tomto úseku v přirozených funkčních vaz-
bách. Většina prací bude mít sezónní charakter, zejména těch, které jsou závislé na vegetaci.
2. Historické činnosti, které vyplývají jen z návštěvního provozu, budou zajišťovány formou 
kulturních služeb návštěvníkům. Jsou to:
Každodenní sezónní lektorování a demonstrování předmětů, předvádění techniky a technologií, 
sezónní úpravy expozic a předvádění techniky a technologií v ročním cyklu závislé na vegetaci 
a zvykoslovných příležitostech; speciální jednorázové reprízované programy ukázek techniky 
a technologií, společenských a zvykoslovných situací a programů nezávislých na ročním cyklu 
(spojené zejména s životním cyklem a rodinnými vztahy); programy vyučovací v souladu s rea-
lizovanou částí navrhovaného systému pedagogické práce; speciální seminární programy pro 
odborníky; folklorní a zvykoslovné zábavné pódiové programy.

Smažení trnek - vaření povidel při programu Už náš staříček, 2002 
(foto K. Matocha, fotoarchiv VMP)

Návrh na realizaci historických činností 
v expozici muzea v přírodě

PhDr. Jiří Langer, CSc. 
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Cílem je připravovat všechny činnosti v ročním plánu tak, aby bylo možno vzájemně propojovat 
jednotlivé formy, jejichž oddělení je nutné z hlediska organizačního. Zejména ukázky techniky 
a technologií by se měly maximálně vázat na prvou skupinu činností „domácnosti“ a pokud to 
bude možné spojovat s ukázkami sociálně-zvykoslovnými. Například ukázka vaření na otevře-
ném ohništi by mohla být spojena s ukázkou dělby práce v rodině a v domácnosti za účasti všech tří 
generací najednou včetně domácích zvířat.

Ideové předpoklady pro rekonstrukci historických činností
Návštěvník vnímá činnosti v expozici v přírodě globálně a to jednak racionální informace, které 
uvědoměle přijímá (v míře úměrné návštěvnické vyspělosti), jednak psychické pocity, jejichž 
intenzita upevňuje přijaté poznatky. Druhá složka je stejně významná jako první a je závislá nejen 
na estetických hodnotách exponátů, ale především na komplexnosti působení, na úplnosti kom-
ponentů jednotlivých prostředí a na fungování tohoto prostředí prostřednictvím lidské činnosti. 
Proto je nutné vytvořit nejprve rekonstrukci všech komponentů historických prostředí a pak for-
mulovat historické funkce jednotlivých prostředí. Navrhované činnosti pak musí z těchto funkcí 
vycházet. Historické prostředí je třeba zkoumat a rekonstruovat modelovým systémem, jehož 
základní jednotkou bude sídlo včetně celého katastru. Jeho hlavním komponentem budou used-
losti jako nejpodstatnější jednotky. Ty vytvářejí modely hospodářských a sociálních struktur. 
Každá usedlost je samostatným systémem a v důsledku svého vzniku a historického fungování 
vytváří prostředí jako subsystémy a nejvýraznějšími znaky jako komponenty. Mnohá prostředí 
mají některé znaky společné nebo příbuzné, a jiné zcela individuální. Proto nejprve rozlišíme 
podle společných znaků opět nejhrubší struktury modelu – a to jádro a okraj (případně jiné 
části) sídla s prezentací hodnot vývoje urbanismu sídel a vývoje dvora. Dále to bude struktura 
extravilánu s hodnotami dělení plužin a strukturou zahrad, polí, luk, pastvin a lesa protínajícími 
se do ekonomické a sociální struktury s prezentací např. sociálně podmíněných typů hospo-
daření na půdě (včetně přežívajících kolonizačních forem nízkého stupně působení člověka na 
přírodu, včetně způsobu a míry hrazení polí, úrovně polních cest, mostů apod.). Kromě řešení 
kultivovaných ploch se speciálními agrárně-historickými programy budou vytvářeny biologické 
plochy s rekonstruovaným biotopem. Jádro a okraj sídla obsahuje řadu typů mikroprostředí spo-
lečných různým usedlostem. Jsou to např. významné komunikační prostory obce (křižovatky, 
ulice), usedlostí (reprezentační prostředí dvora, vstup domu, hospodářské prostranství dvora), 
záhumení, zahrádky a zahrady, vedlejší obecní pozemky (např. břehy vodních toků, okraje cest), 
meze a jiná neplodná půda, nebo cesty vycházející z obce do polí, brody a mosty, prostředí 
staveb s technikou na vodní pohon, hlavní kultová místa atd. Až na základě těchto aspektů je 
možno přistupovat k dělení expozičního areálu na jednotlivá prostředí. Každé z nich je třeba 
determinovat komponenty vybranými podle těchto kritérií:

1. Volba povrchových hmot a úprava reliéfu terénu.
2. Bylinný biotop.
3. Křoviny.
4. Porosty dřevin.
5. Kulturní plodiny.
6. Solitéry dřevin.
7. Objekty mobilní (tj. ploty, úpravy břehů, vodních toků, psí boudy, uložené dřevo, exteriérový 
nábytek aj.).
8. Objekty stabilní (stavby).

Znaky prostředí je možno zjemňovat podle uvedených kritérií až do nejmenších detailů. Při kon-
cipování jednotlivých prostředí je nutné vycházet z konkrétních předloh intaktních exteriérových 
prostředí nebo jejich dokumentace a zkoumat jejich historické funkce. Návrh rekonstrukce by 
měl být syntézou hlavní koncepce teoretického modelu a modelů jednotlivých typů prostředí. 
Cílem je mnohovztahová komplexnost složek vycházejících z hlubokého poznání života lidových 
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vrstev a jejich kultury v minulosti. Komplexnost komponentů umožňuje vědeckou rekonstrukci 
historických funkcí příslušného prostředí. Z nich pak bude možné vybrat ty nejvhodnější pro sou-
časné kulturně-výchovné potřeby formou rekonstrukcí historických činností, které tím neztratí 
mnohost svých vztahů ke všem prezentovaným idejím celé expozice v přírodě.

Teoretické problémy aktivizace návštěvníků
Cílem aktivizace je prohloubit vnímavost návštěvníka a připravit ho k účinnějšímu přijímání 
našeho kulturně-výchovného prostředí.
1. Připravenost návštěvníků na vnímání expozice v současné době lze odstupňovat:

a) Neinformovaný návštěvník, který chce v krátkém časovém limitu zhlédnout expozici 
(obvykle ve skupině). Získá jen globální pocit (příjemný nebo nepříjemný).
b) Individuální návštěva (obvykle opakovaná nebo na základě doporučení jiné osoby, která 
muzeum navštívila) s převažujícím rekreačním cílem, se zakoupením suvenýrů. Získává 
neuvědomělé pocity z jednotlivých prostředí.
c) Opakovaná návštěva motivovaná příjemnými prožitky z dřívějšího pobytu v muzeu a se 
znalostí základních informací o muzeu (z předcházející návštěvy, přečteného průvodce, kníž-
ky o muzeu apod.). Tato návštěva je nejvhodnější k racionálnímu vnímání věcných informací.
d) Poučený návštěvník přivádí do muzea své hosty, které sám informuje o expozici, klade 
lektorům odborné dotazy, všímá si jednotlivostí.
e) Návštěva se speciálním poznávacím zájmem, kterou již můžeme zařadit spíše mezi 
badatele.

Jedním ze základních prezentačních principů expozice v přírodě je opakovanost návštěv a z ní 
vyplývající skutečná výchova návštěvníka. Rychlost postupu této výchovy je značně nerovno-
měrná. K tomu, aby návštěvník dosáhl vyššího stupně poučení, je často třeba mnoha návštěv 
expozice. Z toho vyplývá potřeba každého muzea umět návštěvníky diferencovat a volit pro ně 
přiměřené programy. Vzestupu úrovně návštěvníka se dosahuje nejen opakováním návštěvy 
jedné expozice v přírodě, ale i různých expozic. Tedy čím větší a obsahově propojenější síť 
vznikne, tím účinněji budou tyto expozice jednotlivě působit. Vyplývá to též z výsledků průzkumu 
návštěvníků MKD v roce 1981.
2. Vztah návštěvníka k jakékoliv demonstrativní činnosti zvyšuje především jeho pocitové vní-
mání. U předvádění technik a technologií navazuje i věcné vnímání racionální. Vcelku lze soudit, 
že prohlubování a posilování pocitového vnímání zvyšuje stupeň připravenosti návštěvníků na 
vnímání expozice. Nejúčinněji se citové vnímání prohlubuje tím, musí-li nebo může-li návštěvník 
sám provádět určitou historickou činnost, která bývá obvykle spojena i s historickými pocity, ty 
dnes už nelze prožívat jinde než v expozici v přírodě. 

Zpracování lnu na 
pořadu Podzim na 
poli a v chalupě, 
1995 (foto I. Hlavatý, 
fotoarchiv VMP)
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3. Některé důležité jevy posilující prohlubování citového vnímání expozice:
a) Komplexnost nejen v tvorbě expozice (úplnost komponentů jednotlivých prostředí), ale 
i ve formě jejího prezentování.
b) Střídání odlišně působících prostředí (klidné a rušné, vzbuzující jistotu a nejistotu), pří-
jemných a nepříjemných pocitů, které vzbuzuje světlo, barva, hmota, objem, tvar a případně 
i klimatické komponenty. 
c) Vzbuzování napětí u návštěvníka tím, že ho nevedeme přímočaře od dominanty k domi-
nantě tak, jak by řešil prohlídku on sám, ale nutíme ho odbočovat a vracet se z jiné strany 
umožňující překvapivé poznání.
d) Samostatné řešení orientačních (popřípadě jiných) úkolů návštěvníkem.
e) Pozorování historické činnosti obsahově spojené s expozicí a funkcí jejího prostředí.
f) Komplexní vjem informací v jednom jevu získaných od lektora, od demonstrátora příslušné 
historické činnosti a vlastním pozorováním. Citový vztah se neúměrně zvýší, jestliže se na 
této informaci podílí i vlastní přímá zkušenost z činnosti.
g) Všechny projevy zájmu muzea jako instituce vůči návštěvníkovi jako individuální osobě, 
vytvářející vztah hosta a hostitele.

Návrh realizačního postupu
1. Vytvořit teoretický model funkcí jednotlivých prostředí a činností vyplývající z jejich 
historických funkcí. 
2. Soustředit stávající dokumentaci činností uvedeného modelu ze všech institucí, kde je 
uložena a doplňovat ji vlastními výzkumy, ať už jde o činnost výrobní, sociální nebo zvyko-
slovnou. 
3. Vytvořit model aktivizačních funkcí expozice s formalizováním všech činností organi-
začně zabezpečených v ročním plánu muzea. Z jednotlivých činností vytvořit programy 
podle náročnosti vnímání s ohledem na komplexnost působení. 
4. Průzkum návštěvníků orientovat na hlubší poznání jejich struktury z hlediska návštěvnic-
ké vyspělosti, zejména získání informací o jejich předcházejících návštěvách rožnovského 
muzea, jiných muzeí v přírodě a o charakteru jejich zájmů. Takovéto informace bude pak 
možné měnit se sousedními muzei v přírodě.
5. Výchovu lektorů a informátorů zaměřit na prohlubování individuálního přístupu k návštěv-
níkovi a ke schopnosti některé činnosti demonstrovat přímo při prohlídce.
6. Vzdělávání lektorů zaměřit na zabezpečování jednotlivých stupňů programů a podle 
náročnosti těchto programů rozlišit i kvalifikační předpoklady.   

Sušení ovoce na 
pořadu Už náš 
staříček, 1999 
(foto M. Parma, 
fotoarchiv VMP)
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Valašská dědina vánoční – jak jsme začínali

Mgr. Marie Brandstettrová

V prvních prosincových dnech roku 2018 odezní právě potřicáté pořad Vánoce na dědině. 
Podobně jako jiné stal se ve svých proměnách, reflektujících momentální možnosti, stálicí 
programu Valašského roku a pochvalme si, vyhledávanou.
Ve Valašském muzeu v přírodě nebyly vánoční svátky v expozicích opomíjeny ani v dobách, kdy 
křesťanské prvky Vánoc musely ustoupit do pozadí a důraz se kladl především na lidovou tradici 
jejich prožívání. Ve dvou obytných domech Dřevěného městečka jsme prostírali vánoční stoly 
v duchu lidové tradice, ve svátečně upraveném kostelíku sv. Anny byl pravidelně instalován bet-
lém, vzácně se v některém roce uskutečnila dokonce výstava betlémů. Presentovaných ovšem 
jako projev lidového umění. V roce 1975 se v areálu Dřevěného městečka poprvé uskutečnil 
předvánoční jarmark, pořádaný tehdy spolu s Lidovým spotřebním družstvem Jednota. Nabídka 
zboží ve velké míře z rukou domáckých výrobců tehdy rozhodně zaujala, protože podobné zboží 
nebylo jinde vídat. Obohacení programu vystoupením autentických mikulášských skupin z již-
ního Valašska a hemžení lucek v bělostných hávech přineslo tehdy ještě tzv. Zimnímu jarmarku 
osobitou a velmi živou atmosféru, která v následujících letech přilákala přímo davy návštěvníků. 
Ale v té jarmareční nákupní vřavě mizela příležitost ke klidnému zamyšlení, zavzpomínání na 
časy minulé, chybělo navození emocionálního prožívání nejkrásnějších svátků roku.
Po několik let tak zrála mezi pracovníky v národopisném oddělení představa, že bychom i tuto 
možnost našim hostům měli poskytnout. A nabízel se areál, do té doby mimo sezonu nepřístup-
ný, ač právě v zimě přímo kouzelný. Valašská dědina. Spojeni společnou snahou hledali jsme 
podklady pro realizaci programu, který by návštěvníkům přiblížil někdejší podobu adventního 
času ve venkovském prostředí, ve dnech všedních i svátečních, v rodinách s rozdílným sociálním 
postavením a v rozdílných desetiletích, to vše ve shodě s pojetím té které usedlosti naší dědiny. 
Zjistili jsme, že na mnoho otázek nám odborná literatura dává jen zobecněné odpovědi. Hledali 
jsme tedy i v beletrii, vyptávali se pamětníků, ze zjištěného odvozovali věrohodnou podobu kon-
krétního řešení. Závěrečnou představu jsme byli nuceni porovnat se svými možnostmi, protože 
k úspěšné realizaci pořadu mnoho chybělo a bylo třeba to pořídit, vlastní rukou zhotovit, někde 
sehnat a v neposlední řadě se některé práci i naučit. Vedení muzea naší snaze s pochopením 
přihlíželo, ale protože akce nebyla prvním rokem ani pojata do programového sborníčku, byl 
pokyn ke spolupráci pro ostatní oddělení poněkud mlhavý – „kdo chce a pracovní úkoly dovolí“, 
může se na programu podílet. Spolupracovníky se tak stali ponejvíce ti, kdo k někomu z nás měli 
osobní přátelské vazby nebo aspoň s úsilím národopisného odboru sympatizovali.
Dobře jsme si poradili s výběrem téměř dvou stovek předmětů navozujících obraz Vánoc ve 
zvolených usedlostech a s konzervátory je připravili pro vystavení. Větší problémy nastaly tam, 
kde jsme byli odkázaní na spolupráci s jinými muzejními pracovišti. A vyvstávaly úkoly do té doby 
neznámé, dosud nikdy neřešené. Topení a svícení ve staveních, dostatek suchého dříví k topení, 
schůdné cesty po dědině a mezi chalupami. Bylo třeba připravit dlouhou mlácenou slámu 
k zateplení úlů a chlévů, snopky s klásky, chvojí před prahy domů, stromky různých velikostí, 
větve k zavěšení, uvít dožínkové věnce. Chyběla drobná jablíčka na stromečky, nebyly křížaly, 
sháněli jsme olovo k věštbám, nebyl k mání ani včelí vosk k odlévání svíček. Bylo samozřejmé, 
že si doma vyrobíme pečivo v tradičních tvarech a zhotovíme ozdoby podle čerstvě získaných 
svědectví pamětníků. Těch drobných úkolů a starostí bylo nespočet.
Psal se však rok 1989. S výročím 17. listopadu a následnými bouřlivými pražskými událostmi 
soustředění na přípravu nového pořadu ochablo. Hodně se debatovalo, zúčastnili jsme se 
několika politických demonstrací na náměstí, jedno odpoledne jsme strávili na celopodnikové 
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schůzi, jejímž posláním bylo vyjádření důvěry jednotlivým členům našeho vedení. Tam přišel 
k posouzení požadavek mladších z nás zastavit veškeré přípravy vánočních akcí a na podporu 
stávkujících kolegů z Národního muzea stejně jako oni zavřít i muzeum naše. Nakonec převážil 
argument, že Národní muzeum své brány snadno zavře i otevře, zatímco u nás zcela nový pořad 
vyžaduje dlouhodobou přípravu a okamžitá reakce na aktuální situaci není možná. V přípravách 
jsme pokračovali, ale prvotní nadšení a tvořivá chuť k dílu se citelně vytrácela. 
Valašská dědina ve své zimní podobě, dosud návštěvníkům neznámá, však už čekala. Cesty 
namrzlé, sněžení, vítr. Bez úpravy a posypu nebylo auto s nákladem předmětů pro reinstalaci 
v usedlostech schopno do stráně vyjet. Pomohli koně a hnojný vůz, sbírky přikryté plachtami. 
Po chalupách jsme pak roznášeli všechno, co tam bylo podle předběžného soupisu úpravy 
a zamýšlené činnosti potřeba, stejně tak i suroviny a nádobí pro ochutnávky tradičních a už 
zapomínaných typicky vánočních i běžných zimních pokrmů. V chalupách zima, učili jsme se 
topit v peci, ve sporáku. Kde to bylo možné, hledali jsme místo pro elektrické topidlo, aby po-
mohlo a nebylo v jizbě rušivým prvkem. Pochybělo i petrolejek a sehnat knoty příslušné kvality 
bylo spojeno s pátráním přímo detektivním. Podobně tomu bylo i s dalším materiálem, který byl 
k vánočnímu oživení interiérů nezbytný.
Náš záměr zpřístupnění Valašské dědiny měl hned několik rovin. První a nejsnadněji splnitel-
nou snahou bylo umožnit návštěvníkům vidět náš nejrozsáhlejší a nejmalebnější areál v zimní 
proměně. Druhou připomenout, že se ani v zimě ruce venkovanů nezastavily, jen se práce z polí 
a luk přesunuly pod střechu. Třetí a nejvýraznější rovinou našich snah bylo připomenout ně-
kdejší zvyklosti duchovně bohatého adventního období, se slavnostním vyvrcholením ve svátky 
Božího narození. Vědomě jsme usilovali nepominout žádný z jevů, které vánoční čas v minulosti 
provázely. Ať už to byly obchůzky masek, koledování, věštění budoucnosti, magické praktiky 
k prospěchu v hospodářství, obřadní strava, vánoční strom, jesličky v domě. Výběrem jednotlivin 
jsme hleděli naznačit rozdílnou sociální situaci v usedlostech i čas, jemuž je expozice věnována. 
Svými silami jsme však nedokázali obsáhnout řadu činností, které byly přirozeně se zimou na 
venkově spojeny. Nejen proto, že nás bylo málo, ale ani jsme tu práci neovládali. Museli jsme 
najmout mlatce s cepy z Hutiska, výrobce oplatek z Nedašova, pomohl soubor Radhošť. Jeho 
člen předváděl štědrovečerní práskání dlouhým bičem, ve škole učitel hrou na housle doprovázel 
děti zpívající koledy. Dělníci z technického útvaru strouhali šindel, zemědělci pracovali kolem 
ustájených zvířat a projížděli s povozem taženým párem koní po dědině. 
V tom prvním uvedení pořadu jen průvodci a demonstrátoři ve zpřístupněných chalupách 
podávali výklad, teprve v následujících letech byly pro návštěvníky připraveny tištěné letáčky 
s krátkým vysvětlujícím textem.

Vůně právě pečených 
perníčků láká do chalupy 

z Velkých Karlovic – 
Jezerného už třicet 

let, 2016 (foto J. Kolář, 
fotoarchiv VMP)
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Pro většinu návštěvníků začínala procházka Valašskou dědinou ve výstavné patrové budově 
fojtství z Lidečka, jehož jizba tehdy a ještě řadu let potom představovala školní třídu na konci 
19. století. Tedy v čase, kdy se v mnoha rodinách na Valašsku ještě stromeček ani nestrojil. Tady 
však už nazdobený jablky a papírovými výtvory dětí, upevněný v dřevěném kříži, stál na katedře. 
Pod ním na lavici ležely dárky pořízené z veřejné sbírky, určené pro nejchudší školáky. Teplé 
oblečení, vlňáčky i boty, jak to uvádí zápisy v mnoha školních kronikách té doby. Děti ze souboru 
s oporou textů ručně psaných zpěvníčků zpívaly koledy, některé v tu dobu už zapomínané.
Maličko zjihlí návštěvníci pak putovali do usedlosti z Velkých Karlovic – údolí Jezerného, kde 
probíhal všední zimní den. V hospodářství už byli na zimu připraveni, dveře chlévů obloženy 
dlouhou slámou, v listníku a v přístěnku u chléva podestýlka v lese nahrabaná, před vchodem 
do domu chvojí na očištění bot. A v jizbě plno vůně z perníčků, které potřebují k uležení čas. 
Tady měli do Vánoc ještě daleko. Usedlost představuje hospodářství v době mezi světovými 
válkami, kdy byly i na dědinách běžné kurzy výroby medového pečiva. Uvedená činnost se tedy 
nevymykala z rámce expozice a my, pracovnice muzea, jsme perníčky upéci uměly, šlo nám 
i domácké zdobení cukrovou hmotou. Ve výkladu jsme zmiňovaly, že právě v těchto desetiletích 
docházelo ve venkovských domácnostech na Valašsku k výrazné proměně typů vánočního 
pečiva. Vedle dřívějších svátečních vdolků lopaťáků, koláčů na lopatě do pece sázených, se 
začínalo péci i drobné vykrajované cukroví, aspoň pro zavěšení na stromek. Zájem o recepty na 
perník až překvapoval.
Na dvoře bylo třeba vyhnout se hejnu husí, stále hledajícím slípkám a projít k chalupě z Valašské 
Polanky. Tady byl všední den, už po Vánocích. Dívčina za stavem tkala koberce hadráky z od-
střižků látek, na stole dosud prostřeném čekal na návštěvu mládenců prostě zdobený koláč. 
V maličké světnici měli stromeček zavěšený z trámu, zdobený domácími výpěstky – ořechy 
a drobnými jablíčky, včetně plátků kvaky (tuřínu), jejíž intenzivní pach tkadlenu natolik obtěžoval, 
že jsme v následujících letech od použití této zeleniny, jako kdysi běžného zdobného prvku vá-
nočních stromků, v objektech s demonstrátory upustili. Malý papírový rozkládací betlém zdobil 
mechem zateplený prostor mezi okny.
Také kovář nelenil, jen nepracoval na řádném kovářském díle, ale kul miniatury podkoviček pro 
štěstí, stejně jako v průběhu sezony.
V prvním roce pořadu Vánoce na dědině podával nejbohatší výpověď o podobě někdejších 
Vánoc dům formana z Velkých Karlovic. Prostorná jizba, kde expozice představovala starší typ 
bydlení pasekáře z Velkých Karlovic v poslední třetině 19. století, umožňovala vejít více osobám. 
Starobylý stůl byl prostřen ke štědrovečerní večeři po tradičním způsobu. Dožínkový věnec pod 
režným ubrusem, uprostřed mísa s kaší, pecen chleba v šátku, rozkrájený koláč štědrák, z něhož 

Věštění s lodičkami 
z ořechových 
skořápek je 
bezpečné i pro 
drobné děti, 1993 
(foto E. Ondrušková, 
fotoarchiv VMP)
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Červeně zdobený 
stromek v hnojišti 
nesl magickou 
ochranu dobytka 
před újmou, 1993 
(foto E. Ondrušková, 
fotoarchiv VMP)

dílek má přijít dobytku, svíčka ve skleněném svícnu jako připomínka skláren v blízké Karolince. 
Na ošatce vzorky všeho, co se v hospodářství vypěstovalo, včetně sušeného ovoce, s přáním, 
aby se dobře urodilo i v roce následujícím. Nechyběla slánka, oplatky, nádobka s medem na 
jejich potírání, ani drobné mince před každým stolovníkem. Nohy stolu slámou podestlané 
byly spoutané řetězem. A nad stolem zavěšená smrková větev s červenými stužkami doklá-
dala předchůdce vánočního stromku, jak uvádí starší popisy z regionu. O magickém poslání 
jednotlivých artefaktů vánočního stolu podávali výklad průvodci i ti, kdo v jizbě pracovali. Jen 
tady, v prostorné jizbě, byla možnost připomenout vánoční čarování s pouštěním lodiček z oře-
chových skořápek, věštbu z tvarů odlévaného olova a jiné. Na stěně mezi okny byl na policích 
zhotovených jen pro tento účel instalován papírový betlém vystříhaný z tištěných archů, jak ze 
svého dětství popsal Čeněk Kramoliš. Umístění nikoliv nade dveřmi bylo sice prohřeškem proti 
tradici, zato betlém neunikl pozornosti. Snopek obilí zavěšený v koruně jabloně před okny, určený 
ptáčkům, personifikovaným duším zemřelých, připomínal v tento čarovný den propojení světa 
zesnulých se živými v domě. Z kmenů stromů dlabané klátové úly před okny byly obaleny dlou-
hou slámou a stromek ozdobený červenými stužkami zapíchnutý v hnojišti měl zajistit ochranu 
dobytka před jakoukoliv újmou.
Z této usedlosti opředené magickými praktikami vedla návštěvníkova cesta přímo do chalupy 
z Lužné, neboť celá hrozenkovská terasa, dnes čítající čtyři domy, teprve čekala na svoji realizaci. 
V chalupě z Lužné jsme se přiklonili k její trvalé expoziční podobě, kde je v jizbě prezentován 
mrazivý zimní den, kdy hospodář vzal dovnitř prochladnutím ohrožené dobytče a sám se věnuje 
běžné zimní práci, strouhání šindele. V rohu proti peci byla pro ten jeden den ustájená ovce. 
I když jsme mínili, že měla všecko pohodlí, čerstvou podestýlku, vodu a každou chvíli dosta-
la kousek jablka, nebyla v jizbě spokojená. Osamělá, co chvíli bečela, což naše šindeláře velmi 
obtěžovalo a v následujících letech její společnost při své činnosti naprosto odmítali.
V této chalupě jen pec může zahřát, jiné otopné zařízení zde není, topit se v ní tedy muselo. A živý 
oheň nabízel možnost právě sem umístit pečení vánočních oplatků. I na Rožnovsku bývalo 
zvykem právě oplatkem s medem začínat štědrovečerní večeři. V osmdesátých letech se ale 
v našem kraji oplatky tohoto typu už nedaly získat. Na jižním Valašsku však tradice přetrvávala, 
proto jsme právě tam pátrali po výrobci. Našli jsme ho v Nedašově. Ochotně k nám do muzea 
přijel spolu s mikulášskou skupinou z dědiny vypravenou, i vlastní kleště na pečení oplatků si 
přivezl. Jeho práce se setkala s velkým zájmem návštěvníků, byla pro ně něčím dosud nevidě-
ným. Nezastavil se do pozdního odpoledne a oplatků napekl a rozdal stovky. Vánoce v domě 
tenkrát charakterizovala jen drobnost – ozdobené jedlové větvičky za obrázky, s nimiž před pár 
dny přicházeli do domu koledníci popřát štěstí.
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Jen chalupa z Horní Bečvy byla při vánoční obchůzce míjena, protože expozičně přeplněná 
nedávala vůbec možnost jakékoliv vánoční aktualizace.
Sousední usedlost ze Študlova prezentovala prolínání tradice a inovací, které přinášela na va-
lašský venkov léta po první světové válce. Stůl v jizbě byl tradičně prostřen plátěným ubrusem, 
u nohou stolu v dřevěné nádobě po troše od všeho, co se v hospodářství urodilo, na stole med 
a oplatky, bochník chleba, ale každý ze stolovníků už má připraven vlastní talíř, místo vdolku leže-
la na stole pletená vánočka. Vánoční stromek prostě ozdobený byl zavěšený nad stolem, ale na 
vystlané posteli už čekaly dárky pro děti – drobné dřevěné hračky a dva pomeranče. Hospodář, 
provozující zvěrokleštičství, se právě vrátil ze světa, kde pochytil novější zvyklosti slavení Vánoc. 
Kabáty a vlňák na ustlané posteli svědčily o chystané cestě rodiny na půlnoční mši.
Pohroužení do modlitby v adventním čase představovala expozice v chalupě bezzemka z Les-
kovce. Na stole pokrytém plachtou trávnicí měla hospodyně rozevřenou modlitební knížku s rů-
žencem, ve svícnu sváteční voskovou svíčku. Děti se ještě těšily z několika kousků figurálního 
pečiva z mikulášské nadílky, vystavily si je za okénky. Až v letech následujících mohl návštěvník 
v maličké jizbě pozorovat práci řezbáře. Tentokrát se v domě netopilo. 
Zato dům z Miloňova, kde prohlídka končila, byl nejen příjemně vytopený, ale dával návštěvníkům 
i možnost ochutnat něco z tradiční valašské kuchyně. Vařily se tu pokrmy pro štědrovečerní stůl, 
jako polévka záměrně vařená z mnoha druhů domácích surovin včetně sušeného ovoce zvaná 
ščedračka, hřibjanka, také krupičná kaše medem slazená Ježíškova kašička, nebo omáčka ze 
sušeného ovoce bryja, i pokrmy v zimě běžně vařené, včetně máčky z kvaky, tedy bílé omáčky 
z tuřínu, mnohým už neznámé. V teple a nad talířem s drobnou porcí jídla, v očekávání přízni-
vých politických změn, vládla v chalupě už nikdy později nezažitá vzrušená nálada plná srdečné 
sounáležitosti. A hodnocení právě viděného bylo nanejvýš příznivé, až nadšené.
Nelze však pominout, že se do prvních Vánoc na dědině nevhodným způsobem vloudila i politika. 
Brzy poté, co první návštěvníci vystoupali na stráň, přišli průvodci se stížností, že ve vstupu, 
v Hodslavské stodole, probíhá podivná hra. Spočívala v tom, že její účastníci měli pálit míčky 
na busty K. Gottwalda a V. I. Lenina postavené na stole překrytém stranickými tiskovinami. Za 
úspěšný zásah byli soutěžící odměněni brožurkou s textem poplatným odcházejícímu režimu. 
Strůjcem a organizátorem akce byl dlouholetý pracovník Chráněné krajinné oblasti, člen KSČ 
a několik mladých aktivistů mu pomáhalo. Poukazem na nevkus aktivity a ostré připomínce 
toho, že uplynul sotva měsíc od politického školení, které v muzeu vedoucí této skupiny osobně 
lektoroval, byli aktéři vykázaní z areálu. Do půl hodiny skutečně zmizeli i se vším vybavením.
Dnešním jazykem řečeno pilotní program, jen tenkrát dokonce s volným vstupem, měl u návštěv-
níků velmi příznivý ohlas a vedení muzea přes vzniklá rizika a očekávané těžkosti uznalo pro 
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příští léta jeho opodstatnění. V následujícím roce byly Vánoce na dědině prodlouženy na tři dny 
a pořad byl nabídnut školám. V nové politické situaci překvapivá nabídka – a zájem škol vysoko 
předčil očekávání. Napříště už jsme museli pracovat s pořadníkem návštěv, který se osvědčil 
a důsledně se užívá dodnes, kdy je program snad desetidenní.
Záměr pořadu zůstává po léta stejný, mění se jeho aktuální realizace tak, jak se proměňuje sama 
Valašská dědina, pracovní i finanční možnosti muzea a konečně i cílový návštěvník.
Během krátké doby dostal pořad dvě základní podoby, které vyplynuly z provozu. Ve dnech ur-
čených pro nahlášené skupiny prohlídku vede areálem průvodce, ve dnech svátečních, určených 
veřejnosti, je volná prohlídka s možností získat informace v aktualizovaném tištěném průvodci.
Při prvním provedení pořadu nebyly do programu zakomponovány obchůzkové masky s tím, 
že se s nimi návštěvník setká v Dřevěném městečku, které si jistě prohlédne před výstupem 
na dědinu. Nakonec jsme si jich užili i na dědině, zvědavost je přitáhla. Ale jen ve skupinkách 
proběhly areálem a nakoukly do některých chalup, aniž plnily své poslání.
V následujících letech denně procházela mezi usedlostmi přinejmenším mikulášská skupina ve 
složení běžném na Rožnovsku v posledním století, tedy Mikuláš a jeden nebo i dva čerti, náležitě 
přistrojeni. Mikuláš má s dětmi přátelsky promluvit, obdarovat je sušeným ovocem z košíku, 
čerti trochu zahudrovat, nezbedy třeba i prohnat po dvoře. Ale byly i zkušenosti opačné, kdy 
odrostlé děti proháněly čerty, házely po nich kamínky, klacky je rýpaly do kožichu, čerta opa-
kovaně tahaly za ocas, až jej utrhly. Není divu, že o tuto službu býval pramalý zájem. Co vím, 
jednou musel v masce Mikuláše nastoupit sám náměstek odborného úseku. Jindy zase nebyli 
čerti k nalezení. Odmaskovaní se někde v teple zašili. Druhou skupinkou každodenně procháze-
jící Valašskou dědinou jsou lucky, na dědinách už jen vzácně vídané. Bíle oděné mlčící postavy 
s peroutkou v ruce vchází do jizby a symbolicky ometají špínu a nedobrotu v domě. Ve svátek 
sv. Lucie mohou přadlenám poškodit dílo a klepat je přes prsty, aby zanechaly práce. V blátivých 
dnech měly dost starostí moc neucourat po zem dlouhý šat, ani celý den nabílená tvář není jistě 
příjemná. Lucky bývaly ve skupince tři, loni osaměle areálem procházela jediná.

Mikulášská nadílka za oknem chalupy bezzemka z Leskovce, 2005 (foto K. Matocha, 
fotoarchiv VMP) 
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Bohatší obchůzky přinášela sobota, kdy po léta soubor Radhošť vypomáhal s programem, po-
staral se i o dobové oblečení skupiny dětí. Ze školy, znějící jejich školeným zpěvem, vycházely 
menší skupiny dětí po koledě. V chalupách zazpívaly a za koledu přijaly od hospodyně nějaké 
pečivo, ovoce. Podobně skupina tříkrálová, která vycházela z chalupy z Miloňova, protože ve 
škole by byla rušivým prvkem. Očekávali jsme, že návštěvníci, právě účastni v jizbě, rovněž kole-
dníky drobně odmění, ale je to stále vzácnějším jevem. Mezi lidmi už mizí povědomí, co se patří.
V průběhu třiceti let na naší dědině vyrostly další objekty a možnost připravit i tam vánoční expo-
zice se nabízela. V domě z Nového Hrozenkova čp. 10 jsme využili popis úpravy štědrovečerního 
stolu, jak jej ke konci 19. století ze svého dětství zaznamenal Joža Ország Vranecký. Stolovali 
společně se svou čeládkou, jedli ze společných mís za dvěma stoly ubrusem přikrytými. Na 
stole hospodáře představoval živou zeleň jen rostoucí rozmarýn, postavený do dožínkového 
věnce. Na stole a pod ním bylo všechno, co tradice přikazuje. A prostorná temperovaná světnice 
umožňovala podat skupinám výklad nejen k uspořádání a poslání jednotlivých artefaktů, ale 
i k tomu, co se děje v sousední kuchyni. Tady se však návštěvník musel vrátit v čase, v kuchyni 
usedlosti bylo ještě před svátkem sv. Mikuláše. Hospodyně pletla z kynutého těsta drobné 
tvarované pečivo mrváně, nesoucí skrytou prosperitní magii a pro mikulášskou nadílku větší 
figury čertů a Mikuláše 
Sousední dům drobného chalupníka, Adamcova chalupa rovněž z Nového Hrozenkova, s vy-
bavením z padesátých let 20. století, míval stromeček bohatě zdobený v ten čas už běžným 
drobným cukrovím a skleněnými koulemi, užitými s připomínkou výroby blízkých skláren. 
Demonstrovaná činnost v jizbě byla za ta léta velmi rozmanitá – zprvu se tu stříhaly a sešívaly 
proužky textilu pro tkaní koberců hadráků, sedával tu řezbář figurek do betléma, odlévala se tu 
a do staniolu balila domácí čokoláda, vázaly mašlovačky z husích brků, pletly slaměné ošatky, 
malovaly skleněné baňky.
Všední zimní den spojený s přípravou vánočního zboží už léta probíhá v chalupě na stánisku 
z Karolinky – Rákošového, které bylo možno expozičně vybavit až po odstěhování rodiny bači. 
Prostornou jizbu s pecí a sporákem jsme rádi využili, neboť topení v peci v chalupě z Lužné bylo 
záhy zakázáno s poukazem na to, že zde není komín vyvedený nad střechu a z požárního hledi- 
ska je topení v objektu nebezpečné. Na předpecí už léta připravujeme vánoční oplatky, jak jsme 
se naučili od oplatkáře z Nedašova. Sporák s plotnou umožňuje nahřívat včelí vosk a odlévat 
svíčky do nově pořízených skleněných kadlubků, repliky obětin do forem a pro vánoční čaro-
vání výrobu lodiček z ořechových skořápek. Děti tam mohou usednout a vyslechnout povídání 
o významu a užití včelích produktů.

Seznámení 
s luckami, 2010  
(foto C. Štrunc, 
fotoarchiv VMP)



72 museum vivum

Od vánoční expozice v chalupě z Lužné jsme tedy upustili. Snad jen jednou jsme se pokusili 
vytvořit v jizbě situaci časného rána na Boží hod, kdy na stole zůstaly pod zavěšeným, jen prostě 
zdobeným stromkem zbytky štědrovečerní večeře a v jizbě improvizované spaní dospělých dětí, 
které se na svátky z míst své služby vrátily domů. Poměrně náročná příprava se slamníky, kabá-
ty, sukněmi a vším možným pro spočinutí i přikrytí nocležníků ve výsledku skýtala jen nevábný 
pohled na změť, která bez průvodního slova ani nebyla dobře srozumitelná.
Obvyklá trasa obchůzky doznala zásadní proměnu otevřením nové školy z Velkých Karlovic – 
Miloňova a přesunem formanské chalupy na současné stanoviště. Po školní třídě ve fojtství 
z Lidečka sice mnozí pláčou, ale už několik let v jizbě domu probíhající přástky s vyprávěním 
místních pověstí mají pro děti nesporný půvab. Vánoční expozice v prostorné jizbě Šturalovy 
pasekářské usedlosti z Velkých Karlovic – Podťatého, postihující léta po druhé světové válce, 
dětem živě představuje Vánoce jejich staříčků a těm nejstarším návštěvníkům připomíná jejich 
vlastní dávné prožitky. Kouzelný pohled na Valašskou dědinu pod chalupou je v pěkných zimních 
dnech pro všechny odměnou za to delší putování.
Završením procházky po zimní Valašské dědině je chvíle v chalupě z Miloňova. Ve svátečních 
dnech tam mají jednotliví návštěvníci možnost ochutnat něco z valašské kuchyně, skupiny ško-
láků ve dnech všedních si nad hrnkem bylinkového čaje a kouskem litého perníku s lektorkou 
zopakují, co všechno je cestou po dědině potkalo, co viděly, zažily a ochutnaly. Pro mnoho z nich 
jsou velkým zážitkem zvířata, která cestou potkají, ale také práce v chalupách. Strouhání šindele, 
pletení ošatek, předení, tkaní na stavu, vázání mašlovaček z husího peří, odlévání svíček, pečení 
vánočních oplatek, pečení a zdobení drobných perníčků a tvarování figurálního pečiva. Přitom 
i maličko ochutnají. Z Mikulášova košíku dostávají křížaly z jablek, které se na Valašské dědině 
urodily a v sušírně usušily. V prvních letech existence pořadu ochutnávaly děti také domácí 
brambory v kotli na dvoře ve slupce vařené a jen solené, a ač chutnaly, upustili jsme od toho, 
protože jejich loupání prohlídku značně zdržovalo. Jen po několik let bylo ve dnech pro veřej-
nost možno slyšet a vidět Hutišťany ve stodole nad kovárnou cepy mlátit obilí. Bohužel zestárli 
a jejich fortel si nikdo z okolí neosvojil. Nástupci se tedy hledají.
Náš bezmála před třiceti lety nový pořad věnovaný lidovým tradicím Vánoc na Valašsku našel 
během desetiletí mnoho následovníků v nejrůznějších institucích i ve velmi roztodivných pro-
vedeních. Vyrostla nám konkurence, ale přece soudím, že nabídka rožnovského muzea svým 
obsahem a nenapodobitelným prostředím Valašské dědiny předčí velkou většinu z nich. Alespoň 
o tom svědčí návštěvníci přicházející i z daleka, dokonce opakovaně.

Ráno Božího 
narození 
v chalupě 
z Lužné – 
expozice, od níž 
jsme upustili, 
2002 (foto 
K. Matocha, 
fotoarchiv VMP)
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Prostřený štědrovečerní stůl pod zavěšenou větví v jizbě chalupy formana z Velkých 
Karlovic, 2008 (foto Z. Cvikl, fotoarchiv VMP)

Tolik výpověď seniorky, která byla u vzniku pořadu Vánoce na dědině, řadu let se podílela na 
jeho realizaci a nyní už jen vzpomíná. Bylo to takto – nebylo – paměť je milostivá… Vytěsní 
vzpomínku na čas horečného prodeje všeho možného v chalupách s cílem snížit náklady na 
pořízení surovin pro předváděné aktivity, zahladí i každoročně slýchané a trpce vnímané hodno-
cení nezúčastněných muzejních spolupracovníků, že „národopis si zase hraje na dědině“. Věřte, 
že mnohadenní působení v pořadu přináší vedle potěšení i dost denních strádání. Je dobré si 
to zkusit.
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SUMMARY

PRESENTING THE LIFE OF PAST GENERATIONS IN AN OPEN AIR MUSEUM

Wallachian Open Air Museum – open air museums – methodology – historical activities – folk 
culture – presenting –  programmes for the public – Christmas

The principles that each author of revival activities or programmes for open air museums should 
adopt were devised by ethnologist and curator Jiří Langer back in 1982. He based these on 
his experiences with working at the Wallachian Open Air Museum where this issue was given 
close attention. At that time the Museum was a pioneer in this area, not just in this country, 
offering much more than mere stage performances in the amphitheatre. It began to widen its 
programme of events by including both demonstrations of traditional crafts at craft fairs, and 
presented the traditional life of the local inhabitants through the seasons in the form of new 
topical programmes in the grounds of the Museum. It concentrated its attention also on child 
visitors by devising specially targeted educational lectures. The author logically based his 
ideas on the diverse content of interior and exterior exhibits of the Museum, while attempting 
to combine necessary operational and maintenance tasks with presentation of traditional life 
for the visitors. He also viewed the matter through the eyes of the visitors who are far from 
homogenous in their reactions to exhibits.

This article in the form of memoires tells of the origins and creation of the programme Christmas 
in the Village which for thirty years has been a popular component of the Wallachian Open-Air 
Museum year-round programme that includes Ethnological Summer and the Wallachian Year. 
The author briefly describes the concept that led to compilation of the programme which 
was the attempt to provide visitors of the Museum the opportunity to gain an insight into how 
Wallachian countrymen used to spend their work and spiritual life in the Advent period. She 
also makes reference to the political atmosphere reining in the first year of the programme. 
And thereafter the author leads the reader from house to house of the Wallachian Village which 
is otherwise inaccessible in winter, referring to the main themes presented in each house visi-
ted. She recalls some activities that have disappeared from the programme and in conclusion 
declares the only option for presentation in the future - for museum workers to learn the skills 
themselves in order to be able to present them.
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Edukacja w muzeach 
na wolnym powietrzu 
w Polsce na przykładzie 
Muzeum Wsi Opolskiej 
w Opolu
Mgr. Ewa Olbryt 
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
ewa.olbryt@muzeumwsiopolskiej.pl

„…celem muzeum jest  kształcenie publiczności, nie tylko przedstawianie przeszłości, ale też – po-
przez edukację – tworzenie przyszłości”1

Słowo „edukacja” wywodzi się od łacińskiego słowa „educatio”, co oznacza wychowanie połąc-
zone z kształceniem. W działalności muzealnej używane jest w zasadzie od niedawna. W pr-
zeszłości na określenie prowadzonej przez muzea działalności związanej z przekazywaniem 
wiedzy, czyli z edukacją w szkolno-oświatowym rozumieniu tego słowa, używano sformułowań 
takich jak: działalność propagandowa, oświatowa, naukowo-oświatowa, upowszechnieniowa 
czy popularyzatorska. Niemniej każde z tych określeń znaczyło prawie to samo – wychowa-
nie i kształcenie na podstawie ekspozycji i zbiorów muzealnych.2 W ostatnich latach, obok 
gromadzenia i opracowywania zbiorów, edukacja muzealna stała się równoprawną dziedziną 
działalności muzeów, a same muzea przestały być jedynie miejscem kontemplacji zabytków 
kultury materialnej, przeznaczonym głównie dla koneserów sztuki, historyków i etnografów. 

Działania edukacyjne w placówkach muzealnych
Już w latach 60. XX wieku nastąpiły zmiany w postrzeganiu działalności placówek muzealnych 
– zauważono w nich duży potencjał wychowawczy. Muzea przestały być martwymi zbiorami 
(…) gromadzą zabytki przeszłości, zbierają okazy twórczości człowieka i przyrody, kolekcjonują 
dzieła sztuki, by spełniać szereg funkcji w życiu zbiorowym społeczeństwa. Jedną z tych funkcji 
jest współdziałanie ze szkołami i innymi instytucjami w szerzeniu oświaty i kultury. Muzea są 
zatem instytucjami nie tylko naukowymi, ale także wychowawczymi.3 Miało, i nadal ma to szcze-

1_RADECKI, G. Obszar wydzielony czy nowe otwarcie? Edukacja muzealna jako muzeologia, w: ABC  edukacji 
w muzeum. Muzea sztuki współczesnej, rezydencjonalne, wielooddziałowe  i  interdyscyplinarne, Warszawa 2015, 
s. 7.  
2_MILEWSKA, K. Muzeum uczy i bawi. Działania edukacyjne Muzeum Narodowego w Szczecinie, „Muzealnictwo” 
2008 r., nr. 49, s. 274.   
3_URBAŃCZYK, F. Zasady nauczania w działalności muzeów, w: Współpraca muzeów ze szkołami, Przemyśl 1968, 
s. 13.
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gólne znaczenie w przypadku muzeów regionalnych, których działalność opiera się głównie na 
wspieraniu kultury oraz tradycji określonego regionu. Współczesne pojmowanie regionalizmu, 
a co za tym idzie również i zadań muzeum regionalnego, jest sprawą bardzo istotną dla tematu 
„Muzeum a szkoła”. Chodzi tutaj o jeden z podstawowych problemów społeczno-wychowawc-
zych naszych czasów, jakim jest kształcenie młodzieży o szerokich horyzontach myślowych, 
włączonej rozumem i sercem w sprawy państwa i świata, a równocześnie przywiązanej do 
swego regionu miasta czy wsi.4 
Rola edukacji muzealnej na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci podlegała, i nadal podlega, 
ciągłym zmianom. I choć współpraca muzeów ze szkołami sięga lat 30. XX wieku, to dopiero 
w ostatnich latach podjęto konkretne badania na temat sposobów oraz wartości realizowanych 
przez placówki muzealne działań w zakresie edukacji. Inicjatorem badań obejmujących muzea w 
całej Polsce stało się utworzone w 2006 roku Forum Edukatorów Muzealnych, powołane przez 
grupę pracowników kilkunastu polskich muzeów. Pomysłodawcami i organizatorami projektu 
byli Katarzyna Rokosz z Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Wiesław Malawski i Piotr Góra-
jec z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Głównymi założeniami działalności Forum jest 
przede wszystkim integracja zawodowa środowiska, podniesienie rangi zawodowej edukatora 
muzealnego i stworzenie możliwości współpracy międzymuzealnej przy realizacji projektów 
edukacyjnych. Poza tym Forum Edukatorów Muzealnych dąży do stworzenia profesjonalne-
go systemu kształcenia w obrębie działalności muzeów. Efektem badań przeprowadzonych 
przez grupę edukatorów w 2009 roku był Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce, swoisty 
poradnik dla wszystkich osób zajmujących się działalnością oświatową w muzeach. Raport 
opisuje wypowiedzi pracowników muzeów na temat swoich codziennych doświadczeń w pracy 
z dziećmi i młodzieżą w placówkach muzealnych. Cała dyskusja obejmuje m.in. takie kwestie jak 
współpraca wewnątrz muzeów oraz ze szkołami, oczekiwania publiczności, marketingu i jakości 
edukacji w praktyce muzealnej. 
Uzyskane wyniki odsłaniają obraz realizowanych działań oświatowych przede wszystkim w for-
mie jej tradycyjnie pojętej formy, czyli oprowadzania po muzeum grup zorganizowanych i/ lub 
widzów indywidualnych oraz prowadzenia lekcji muzealnych, głównie dla dzieci i młodzieży. 
Zdecydowana większość muzeów ma takie działania w swojej ofercie edukacyjnej.5 Przepro-
wadzony I etap badań , pozwolił wstępnie zorientować się w zakresie działań prowadzonych 
przez polskie muzea, zarówno pod względem programowym jak i infrastrukturalno-personal-
nym. Niestety, obraz działań oświatowych realizowanych w Polskich muzeach  jaki ukazał się 
po opublikowaniu Raportu, nie należał do optymistycznych. Analiza ujawniła braki w zakresie 
infrastruktury, wykorzystania nowoczesnych technologii, profesjonalizacji personelu, elastycz-
ności polityki zatrudnienia, niewielkiej różnorodności propozycji programowych oraz otwartości 
na nietradycyjne formy i działania edukacyjne.6 Większość problemów być może wynikała 
z faktu, iż tego typu działalność w większości placówek w naszym kraju traktowana była po 
macoszemu. Z jednej strony kładło się duży nacisk na tworzenie i ciągłe wzbogacanie oferty 
kierowanej do najmłodszych , z drugiej zaś nie przykładało się większej wagi do profesjonalnego 
przygotowania scenariuszy i przeszkolenia samych prowadzących zajęcia. Wyniki tych badań 
zmobilizowały członków Forum do utworzenia Stowarzyszenia Forum Edukatorów Muzealnych, 
którego celem stała się reforma muzealnictwa pod kątem rozwoju edukacji muzealnej. Ważnym 
krokiem we wspieraniu działalności oświatowej w Polskich muzeach stało się zaangażowanie 
uczelni wyższych w proces kształcenia pracowników muzeów realizujących lekcje muzealne lub 
warsztaty. Kilka z nich do programu kształcenia włączyło kierunki studiów nastawione na utwor-

4_PTÁŚNIK, M. Naukowe i oświatowe zadania muzeów regionalnych i ich rola w kształceniu młodzieży, w: 
Współpraca Muzeów ze szkołami, Przemyśl 1968, s. 5. 
5_SZELĄG, M. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce. Podsumowanie I etapu badań, Poznań 2014 r.,  s. 5. 
6_Op. cit., s. 8. 
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zenie w przyszłości profesjonalnej kadry oświatowej wśród pracowników muzeum. Przykładem 
niech będą m.in. Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Gnieźnie. 
Zaproponowane w 2018 roku przez tę uczelnię nowe studia, kierowane są głównie do tej grupy 
zawodowej muzealników, która odpowiada bezpośrednio za jakość wizyty w muzeum. Zajęcia 
prowadzone będą przez uznanych muzeologów, artystów, animatorów i kuratorów. Drugim pro-
mowanym przez Forum Edukatorów jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który 
rozpoczął rekrutację na studia podyplomowe na kierunku „Edukacja muzealna”, organizowane 
przez Instytut Kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym. Studia podyplomowe z zakresu 
edukacji muzealnej, realizowane w ramach ścisłej współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie, kierowane są do  pracowników merytorycznych instytucji muzealnych. Głównie 
osób zajmujących się edukacją oraz do kandydatów na stanowisku „edukator muzealny”. Studia 
mają charakter dokształcający. Ich celem jest aktualizacja i pogłębianie wiedzy oraz rozwój 
kwalifikacji zawodowych w oparciu o najnowsze osiągnięcia z zakresu oświaty muzealnej. 
Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz liczne grono praktyków - muzeal-
ników, pracujących na co dzień w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.7
Tymczasem, ze względu na różne typy muzeów, zajęcia edukacyjne, które są w nich organizo-
wane, przybierają różne formy i nie ma jednego, ogólnie przyjętego sposobu ich realizacji. Inne 
możliwości mają muzea martyrologii, inne muzea galeryjne, jeszcze inne muzea skansenowskie, 
które poprzez swoją specyfikę wymagają własnej, odrębnie opracowanej formy działalności 
edukacyjnej. Z punktu widzenia muzealnego edukatora, największą wartością muzeów na 
wolnym powietrzu jest ich stała ekspozycja. Zabytki drewnianej architektury zgromadzone 
w jednym miejscu i usytuowane w obszarze zieleni, wśród łąk, pól, drzew i krzewów, często 
poza obszarem miast do których należą, stanowią bardzo istotny element przygotowywanej 
corocznie oferty edukacyjnej. 
Celem nadrzędnym, który przyświecał idei pojawienia się placówek typu skansenowskiego, było 
zachowanie ginącego budownictwa drewnianego. Gromadzenie i opracowywanie zabytków, 
a także  popularyzacja kultury ludowej. Zadanie było szczególnie istotne w czasach, gdy przy-
bywało ludności w ośrodkach miejskich, a ubywało w wiejskich. Tak więc od samego początku 
istnienia, skansenom przypadła ważna rola zachowania dziedzictwa kulturowego wsi oraz jego 
popularyzacja wśród odbiorców w różnym wieku i z różnych środowisk. Początkowo pracownicy 
muzeów realizowali zadania popularyzatorskie jedynie poprzez organizację wystaw stałych 
i czasowych. Dopiero w latach późniejszych zaczęły pojawiać się pierwsze lekcje muzealne 
kierowane bezpośrednio do dzieci i młodzieży szkolnej. W naszym muzeum zajęcia edukacyjne 
pojawiły się w latach 90. XX wieku i obejmowały spotkania dla grup zorganizowanych przy okazji 
Świat Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Pierwsze tego typu zajęcia nie były realizowane na 
ekspozycji - realizowano je w sali konferencyjnej budynku administracyjnego z wykorzystaniem 
pojedynczych zabytków ruchomych, tj. stołów, krzeseł czy malowanych skrzyń, tworzących wy-
strój wiejskiej chałupy. Jednak z czasem, teren ekspozycji muzealnej zaczął być coraz chętniej 
wykorzystywany przez edukatorów jako autentyczne tło do proponowanych tematów i reali-
zowanych scenariuszy zajęć. Pierwszymi przeprowadzonymi w plenerze lekcjami były zajęcia 
o tematyce pszczelarskiej, przy których, do zobrazowania tematyki wykorzystano zabytkową 
pasiekę znajdującą się w ekspozycji muzeum. Następnie opracowano kolejne scenariusze do 
realizacji w terenie - na temat śląskiego budownictwa drewnianego, dawnej wiejskiej szkoły oraz 
tradycji wypieku chleba. Powody przeniesienia realizowanych zajęć na teren ekspozycji muze-
alnej były dość oczywiste - stanowi ona bowiem autentyczne tło dla tematów poświęconych 
życiu w dawnej, śląskiej wsi, która de facto w takiej formie już na Śląsku nie istnieje. W przy-

7_https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,edukacja-muzealna,64629.chtm (dostęp: 26 IX 2018 r.) 



79studie a materiály

padku muzeów na wolnym powietrzu, umiejscowienie zajęć edukacyjnych w obrębie obiektów 
zabytkowych stało się ich największym atutem. 
Jako edukatorzy muzealni staramy się też spełniać oczekiwania opiekunów grup zorgani-
zowanych, którzy regularnie odwiedzają nasz skansen ze swoimi podopiecznymi w celach 
edukacyjnych. W 2010 roku została przeprowadzona ankieta wśród nauczycieli uczestniczących 
w wybranych lekcjach muzealnych, mająca na celu ukierunkowanie sposobów prowadzenia 
spotkań oraz planowania terminów zajęć. Wyniki badań świadczyły o dużym zainteresowaniu 
placówek oświatowych lekcjami muzealnymi jako formami bezpośredniego poznania kultury 
ludowej oraz tradycji naszego regionu.  Na podstawie analizy tych badań mogliśmy zweryfiko-
wać dotychczasowe podejście do przygotowywanej oferty edukacyjnej, co w znaczny sposób 
ułatwiło nam działania związane z planowaniem oraz organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży. 
Poniżej przedstawiam najbardziej istotne informacje uzyskane po przeanalizowaniu dostarczo-
nych nam ankiet:
Najbardziej nośnym źródłem informacji o organizowanych przez nas lekcjach muzealnych 
okazała się Oferta muzeum rozsyłana każdego roku mailowo do szkół oraz rozdawana w formie 
drukowanej opiekunom grup podczas zwiedzania, imprez plenerowych i podczas zajęć. Na 
drugim miejscu znalazła się strona internetowa Muzeum Wsi Opolskiej oraz informacja „ustna” 
o ofercie przekazywana bezpośrednio przez znajomych, innych nauczycieli i rodzinę. Najsłab-
szym źródłem wśród ankietowanych okazała się reklama radiowa i telewizyjna, z której też, ze 
względów ekonomicznych, nie korzystamy.
Badanie wykazało, że  największe zainteresowanie wśród uczestników ankiety (badanych 
nauczycieli) wzbudzają lekcje związane ze Świętami Wielkanocnymi. Podczas tych zajęć dzieci 
poznają tradycyjne zwyczaje i obrzędy poprzedzające Święta Wielkanocne na dawnej wsi 
śląskiej. W trakcie spotkania omawiane są przygotowania świąteczne w kuchni tj. tradycyjne 
potrawy i wypieki. Drugą część lekcji – najbardziej atrakcyjną z punktu widzenia uczestniczą-
cych dzieci - stanowią warsztaty praktyczne, podczas których, pod okiem twórców ludowych, 
uczestnicy poznają dawne techniki zdobienia jaj wielkanocnych tj. wydrapywanie wzoru na za-
barwionej skorupce jajka (kroszonki), pisanie gorącym woskiem po białym jajku (batik), oklejanie 
jaj sitowiem oraz wytrawianie kwasem wzoru na zabarwionej skorupce. Drugimi, pod względem 
atrakcyjności, są zajęcia związane z wypiekiem chleba. Celem lekcji jest omówienie roli chleba 

Lekcja edukacyjna Garncarstwo (foto archiwum MWO)
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Lekcja edukacyjna Jak dawniej w szkole bywało

w życiu człowieka. Zapoznanie ze zwyczajami związanymi z jego wypiekiem, pokazanie miejsca 
chleba w literaturze ludowej i przysłowiach oraz przedstawienie sposobów mielenia zboża na 
śląskiej wsi. Elementem lekcji jest samodzielne wykonanie bułeczek ze świeżego ciasta oraz 
degustacja chleba, wypieczonego według starych receptur w zabytkowym piecu z Rudziczki. 
Ostatnimi w „rankingu” ulubionych zajęć edukacyjnych są lekcje realizowane na ekspozycji 
w zabytkowej szkole wiejskiej. Zajęcia realizowane są w izbie szkolnej, a ich celem jest zapoz-
nanie uczestników z warunkami nauczania jakie miały miejsce 100 lat temu. Podczas spotkania  
prezentowane jest wyposażenie zabytkowej szkoły oraz zapoznawanie dzieci z warunkami 
życia nauczyciela na XIX wiecznej wsi. Atrakcją jest również możliwość pisania rysikami na 
tabliczkach łupkowych oraz gęsim piórem. Najmniejsze zainteresowanie wśród ankietowanych 
nauczycieli wzbudzały zajęcia wykładowe, niepoparte częścią warsztatową. W związku z tym, 
zrezygnowaliśmy z tego typu spotkań.
Kolejnym ważnym zagadnieniem - z punktu widzenia organizatora działań edukacyjnych - było 
określenie terminów w jakich najchętniej szkoły korzystają z oferty edukacyjnej. Z analizy badań 
wynikało, iż miesiąc maj jest najatrakcyjniejszy pod względem wyjazdów szkolnych. Z tego 
względu, w tym właśnie miesiącu planowanych jest najwięcej cykli lekcyjnych o różnorodnej 
tematyce. Dobrymi miesiącami pod kątem planowanych zajęć są także marzec, kwiecień, 
czerwiec oraz wrzesień i październik. 
Badania ujawniły, iż najliczniejszą grupę wśród uczestników spotkań edukacyjnych stanowią, 
niezmiennie, mieszkańcy większych miast: Opola, a dalszej kolejności Wrocławia oraz Brzegu. 
To badanie potwierdziło nasze wcześniejsze przypuszczenia, że z naszej oferty edukacyjnej 
najchętniej korzystają nauczyciele z większych ośrodków miejskich, w których wiedza na temat 
życia na dawnej wsi oraz przywiązanie do zwyczajów i tradycji ludowych powoli zanika. 
Od  samego początku w Muzeum Wsi Opolskiej był prowadzony zeszyt frekwencji, w którym 
odnotowywano takie informacje jak liczba zwiedzających. Z podziałem na widzów indywidual-
nych i grupowych. Różnice w ilości zwiedzających w poszczególnych latach mają różne podłoże, 
m.in. warunki pogodowe (w szczególności w przypadku organizowanych akcji plenerowych), 
ilość organizowanych w roku imprez oraz zajęć edukacyjnych, a także ilość bezpłatnych przed-
sięwzięć kulturalnych. 
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Od lat 90. XX wieku w muzeum gromadzone są dane dotyczące frekwencji podczas lekcji 
muzealnych. Powyżej prezentowane są dane dotyczące ogólnej liczby uczestników zajęć 
edukacyjnych. Od roku 2001 ich ilość utrzymuje się na podobnym poziomie, pomimo znaczne-
go zwiększenia ilości tematów zajęć (w chwili obecnej to około 17 tematów).  Wpływ na ilość 
uczestników spotkań edukacyjnych mają niewątpliwie nasze ograniczenia pod względem braku 

Frekwencja zwiedzających Muzeum Wsi Opolskiej w latach 1970-2017  
(Źródło: opracowanie własne E. Olbryt)

Lekcja edukacyjna 
Zanim Pierwsza 
Gwiazdka zaświeci
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Frekwencja na lekcjach muzealnych 
organizowanych w Muzeum Wsi Opolskiej 
w latach 1996-2017 (Źródło: opracowanie 
własne E. Olbryt)
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profesjonalnie wyposażonych sal edukacyjnych oraz sama konstrukcja obiektów zabytkowych, 
w których zajęcia są realizowane. Grupy szkolne liczą najczęściej do 50 osób. Ze względu na 
wymiary izb, w jednych 1,5 godzinnych zajęciach może wziąć udział maksymalnie 25 osób. 
W tym przypadku, jedynym rozwiązaniem jest rozbicie grupy na dwie odrębne - na co nie zawsze 
decydują się nauczyciele ze względu na podwójne koszty. 

ZAKOŃCZENIE
Edukacja muzealna8 jest jednym z kierunków poszukiwania rozwiązań dla zaspokojenia potrzeb 
i celów integralnego rozwoju człowieka Zmienia się postrzeganie placówki muzealnej jaką jest 
muzeum na wolnym powietrzu. Ocena skansenu jako skostniałego magazynu zabytków, już da-
wno odeszła, nomen omen, do lamusa. W praktyce pedagogicznej muzeum staje się miejscem, 
w którym edukacja kulturalna zyskuje swoją niepowtarzalną jakość. Edukacja rozumiana jest 
wówczas bardzo szeroko, a więc nie tylko w sensie zdobywania określonej wiedzy, ale także 
uczenia określonych postaw i zachowań oraz zasad i norm moralnych, których wartość jest 
ponadczasowa.9 Muzea typu skansenowskiego mają swoją unikalną specyfikę, o której należy 
pamiętać przy tworzeniu oferty edukacyjnej. Edukatorom zależy na pełnym wykorzystaniu 
atutów i oryginalności ekspozycji na wolnym powietrzu, podkreślenie jej wyjątkowego charak-
teru i wszystkich elementów składowych, które mogą wpływać na nasze zmysły: zapachów 
dźwięków, kolorów, faktur. Kierując się badaniami nad metodami nauczania prowadzonymi pr-
zez pedagogów na całym świecie, chcemy aktywnie włączać uczestników działań oświatowych 
do pracy twórczej. Wykwalifikowani edukatorzy dokładają też wszelkich starań, by Muzeum Wsi 
Opolskiej, nie tracąc nic ze swojego wyjątkowego charakteru, stało się miejscem przyjaznym 
każdej grupie wiekowej. Do niedawna słabością naszej ekspozycji oraz zajęć edukacyjnych 
były ograniczenia wobec zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych. Mając na uwadze 
osoby z niepełnosprawnością wzroku, w 2017 roku pojawił się pomysł dostosowania wybranych 
obiektów architektury ludowej do osób z niewidomych i niedowidzących. Dzięki współpracy 
z  Fundacją Szansa dla Niewidomych z Opola, działającą na rzecz osób z dysfunkcją wzroku,10 
udało się pozyskać dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Spotkanie 
edukacyjne 
w ramach 
projektu 
Sensoryczna 
Wieś Opolska

8_PATER, R. W poszukiwaniu standardów edukacji muzealnej, „Muzealnictwo” 2012 r., nr. 53, s. 134. 
9_Ibidem. 
10_PAWELCZYK, A. Sensoryczna wieś opolska – zobaczyć muzeum, „Help” nr. 8 2018 r., s. 38.
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do projektu pod nazwą „Sensoryczna Wieś Opolska  - gość niepełnosprawny w Muzeum’. Jest to 
projekt o zasięgu regionalnym, którego głównym celem jest zwiększenie aktywności kulturalnej 
osób z dysfunkcją wzroku.10 W dalszej kolejności planowane są działania związane z dostosowa-
niem ekspozycji oraz zajęć edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnością umysłową i ruchową. 
Dostosowanie już istniejących scenariuszy zajęć do możliwości najmłodszego odbiorcy kultury 
ludowej, czyli dzieci w wieku przedszkolnym oraz do odbiorcy najstarszego czyli seniorów.  
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SUMMARY

EDUCATION IN POLISH OPEN-AIR MUSEUMS IN THE EXAMPLE OF THE OPEN-AIR MUSEUM OF 
RURAL ARCHITECTURE IN OPOLE

Poland – Open-air museums – education – museum lectures – educator – traditions –  
popularization 

Museum education has also become a very important area of the activities of open-air museu-
ms. The basic question in this matter concerns the quality of the organised programme, which 
was described in detail in the Report on Museum Education in Poland Report, drawn up by the 
Forum of Museum Educators. The author sets forth the development of the matter in her home 
institution, the Museum of Rural Architecture since the 1990s, including specification and eva-
luation of the education on offer and of visitor demands which were established in a survey in 
2010. The aim of the survey was to achieve comprehensive regulation of programmes – their 
adaptation to suit the needs of participants. The results of the survey were a decisive factor for 
further organisation of educational programmes at the Museum of Rural Architecture in Opole. 
The latest activities provided by the museum are geared for the needs of handicapped visitors, 
amongst others. 
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Museum education has firm foundations in making use of the special possibilities offered by 
open-air museums. In some way this shows the strength of open-air museums as opposed 
to other types of museum, the diversity and wide range of options for education and also the 
simple attraction of open-air museums.

VZDěLÁVÁNÍ V POLSKÝCH MUZEÍCH V PŘÍRODě NA PŘÍKLADU MUZEA VSI OPOLSKÉ 
V OPOLI

Muzejní edukace se také v Polsku stala v poslední době velmi důležitou oblastí aktivit muzeí 
v přírodě. Díky primárně vzdělávacím procesům se rozšířila činnost muzeí kromě hromadění 
a uchovávání památek rovněž na prostor komplexní prezentace a popularizace kultury, přízni-
vým vůči všem věkovým skupinám, konkrétně dětem a mládeži ve školním věku. Cílem článku 
je pojednání problematiky muzejní edukace včetně jejich proměn, nad nimiž se jistě klíčoví 
pracovníci muzeí zamýšlí. Autorka se zaměřuje zejména na aktivity v Muzeu vsi opolské, ve 
kterém je dlouholetou pracovnicí. 
Základní otázka v této problematice se dotýká kvality organizovaných programů, což bylo 
podrobně popsáno ve Zprávě o stavu muzejní edukace v Polsku zpracované Fórem muzejních 
edukátorů. Autorka provádí další analýzy stavu edukace s přihlédnutím ke své domovské institu-
ci. Představuje vývoj problematiky od 90. let minulého století včetně uvedení nabídky vzdělávání 
i požadavků návštěvníků, které byly zjištěny ve výzkumu v roce 2010. Cílem této ankety byla 
komplexní regulace programů – přizpůsobení jejich témat a termínů vůči potřebám účastníků 
a jejich doprovodu. Respondenty byli vedoucí skupin – pedagogové účastnící se vybraných 
muzejních programů (takřka 300 osob). Výsledky ankety se staly rozhodujícím faktorem pro 
další organizaci vzdělávacích programů v Muzeu vsi opolské, které se tímto snaží realizovat své 
aktivity v souladu s potřebami uživatelů. Autorka podává příklady z pohledu účastníka nejatrak-
tivnějších vzdělávacích akcí, realizovaných v posledních 20 letech. Komentuje také nejnovější 
aktivity, kterými se mimo jiné vychází vstříc znevýhodněným návštěvníkům. Je představen rov-
něž celkový přehled počtu návštěvníků v Muzeu vsi opolské v letech 1997–2017 včetně seznamu 
návštěvníků vzdělávacích programů tohoto muzea v uvedeném období. 
Muzejní edukace má dobré základy především ve využití specifik muzeí v přírodě s přihlédnutím 
k jejich poloze, sbírkám, jedinečnému charakteru jeho expozic – konkrétně památek dřevěné 
architektury. Právě to ukazuje v jistém smyslu sílu muzeí v přírodě vůči jiným typům muzeí, tedy 
mnohotvárnost a široké možnosti vzdělávání i samotnou atraktivitu skansenů. Autorka zdůraz-
ňuje také potřebu zdokonalování dalších koncepcí vzdělávacích programů s využitím stávajících 
muzejních expozic včetně využití památkových objektů jako výchozího prvku muzeí v přírodě.
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Osudové osmičky 
a Soubor lidové 
architektury Zubrnice  
Proměna venkova v českém pohraničí vlivem osudových let

MgA. Karel Konopka
Soubor lidové architektury Zubrnice
karel.ko@seznam.cz

V roce „osmičkových výročí” ve dnech 12. 6. – 14. 
10. 2018 se Soubor lidové architektury Zubrnice 
zapojil rozsáhlým výstavním projektem Osudové 
osmičky a Zubrnice – Proměna venkova v pohraničí 
vlivem osudových let do celostátní akce Národní-
ho památkového ústavu zaštítěné Ministerstvem 
kultury ČR. Výstavní koncepce byla směřována 
převážně na obec Zubrnice, a tudíž i částečně 
na historii zdejšího muzea v přírodě, které si také 
připomnělo kulaté výročí třiceti let od svého 
otevření. 
Záměrem výstavy bylo na příkladu Zubrnic 
reflektovat proměnu venkovské zástavby a kul-
turní krajiny v druhé polovině 20. století. Snahou 
bylo ukázat i pozadí mnohdy romantizujících 
a idealizovaných představ, k nimž mohou sou-
bory lidových staveb občas svádět. Tomu se lze 
například vyhnout, není-li opuštěna časová osa 
daného místa, ale naopak je-li kontinuálně spjata 
se současností a vhodně prezentována. Koncept 
byl proto zamýšlen i jako příležitost postihnout 
neméně důležitou novodobou historii. V tomto 
ohledu je výhodou umístění muzea v živé vesnici 
a také jeho poměrně „mladý věk.“
Převážná část výstavy, rozdělené do čtyř hlav-
ních částí, byla instalovaná v domě z Loubí, další 
v kostele sv. Maří Magdalény a exteriéru v růz-
ných částech obce. Završením doprovodného 
programu bylo připomenutí otevření „skanzenu“, 
které připadlo přesně na den 22. září před třiceti 
lety.
První část výstavy Zmizelé Ústecko (kurátor Fran-
tišek Ledvinka) byla širší sondou po zmizelých ob-

jektech Ústeckého okresu, jež nepadly v důsledku 
důlní činnosti nebo budování liniových staveb, ale 
důvodem jejich zániku byly různé polohy zvrá-
ceného a laxního vztahu ke kulturnímu dědictví 
podníceného atmosférou doby. Subjektivní výběr 
autora prezentoval nejen zaniklé stavby lidové 
a sakrální architektury, ale i zámky, zájezdní hos-
tince nebo zmizelé hodnotné stavby přímo v Ústí 
nad Labem. Někdy až absurdní nádech měly 
důvody zbourání jednotlivých objektů. Například 
rozsáhlý poplužní dvůr u hradu Střekova ustoupil 
parkovišti pro sovětskou delegaci, na místě 
odstřeleného kostela v Nakléřově na hřebeni 
Krušných hor měl být postaven monumentální 
pomník Rudé armády. Autor výstavy využil boha-
tého fotografického materiálu získaného v archi-
vech muzejních institucí v rámci dlouhodobého 
výzkumu. Expozice byla doplněna předměty 
ze sbírek SLA a Muzea města Ústí nad Labem 
vztahujícími se ke konkrétním prezentovaným 
objektům. 
Názorná metoda fotografického srovnání původ-
ní stavby se současným stavem a vysvětlujícím 
popisem měla až didaktický charakter. Určitá 
obecnost konečného výsledku byla vyvážena 
důležitým obsahem dokládajícím přístup ke 
kulturnímu dědictví v příhraniční části severních 
Čech v druhé polovině 20. století.
Na výstavě se podíleli Šárka Šeráková (fotograf-
ka, SLA Zubrnice), Jiří Preclík (scan, Muzeum 
města Ústí nad Labem), Robert Vlasák (technické 
řešení a realizace instalace, Fakulta umění a de-
signu UJEP v Ústí nad Labem).
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Druhou výstavou prezentovanou v objektu 
z Loubí byla expozice Zubrnice – Saubernitz 
(kurátor, instalace Karel Konopka, SLA Zubrnice). 
Tato část postihovala téma osudových osmiček 
konkrétněji. Podoba expozice měla dvě části 
spočívající na vizuálním vnímání a vzájemném 
porovnání obsahu vybraných a zvětšených fo-
tografií dvou časových rovin – předválečný stav 
versus stav po roce 1968. První prostor byl pojat 
standardním výstavním způsobem a připomínal 
jednotlivé „osmičkové“ roky respektive okolnosti 
s nimi související. Zde stojí za zmínku vystavený 
dopis/vzkaz budoucím pokolením od zubrnické-
ho občana Rudolfa Krombholze s nacionalisticky 
laděným posláním z roku 1922 (nalezeno v 80. 
letech při opravě kostelní věže), ukazující na 
vášně a osobně pocítěné neštěstí, které souvi-
selo s vnímáním vzniku Československého státu 
u německé menšiny v pohraničí. Rok 1938 byl 
symbolicky zastoupen jedním z mnoha článků 
o údajném nápisu HITLER vysázeném z modřínů 
v lese nad Zubrnicemi. Jde o novinářský lapsus 
90. let, jenž bohužel místy dodnes přežívá. 
V sousledném řetězení událostí, příčin a následků 
nebylo možné vynechat ani „mimosmičkový“ 

odsun. Zde se podařilo získat snímky ze křtu 
v Zubrnicích z ledna 1946, které zachycují i bílou 
páskou na paži označené původní německé oby-
vatele v režimu odsunu.
Pojítkem s druhou částí této expozice byla ko-
lorovaná fotografie středu návsi zachycující již 
neexistující zástavbu, zbořenou na přelomu 60. 
a 70. let. Druhá místnost byla průřezem snímků 
z přelomu 70. a 80. let 20. století, zachycující ob-
jekty středu obce v dezolátním stavu. „Salámová 
metoda“ pustnutí nepotřebných objektů jako ná-
sledné záminky k jejich likvidaci byla velmi účin-
ná. Syrová adjustace rozměrných černobílých 
snímků na použitých podlážkách a stavebních 
prknech umocňovala jejich obsah. 
Výstava byla uvedena textem kurátora, záměrnou 
absenci popisů v expozici suplovaly pouze citace 
ze vzpomínek prvního zubrnického poválečného 

Instalace v zubrnickém kostele 
konfrontující pomocí zvětšených 
snímků původní vybavení se stavem 
před plánovaným zbouráním, doplněno 
nalezenými obrazy a artefakty, 2018  
(foto K. Konopka)
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dosídlence Stanislava Míchala, které i přes obdo-
bí svého vzniku mají místy objektivní a kritický 
nadhled.
Exteriérová část (kurátor František Ledvinka) 
byla situována na různých místech v obci na ven-
kovních pultech zapůjčených Muzeem města Ústí 
nad Labem a spočívala opět na principu srovná-
vací metody. Původní historické snímky, opatřené 
faktickým popisem, byly orientovány směrem 
k jejich lokaci, divák tak mohl přímo konfrontovat 
historickou skutečnost se současným stavem.
Nejdůsledněji se expozice vypořádala s prosto-
rem kostela sv. Maří Magdaleny, od jehož zá-
chrany se odvíjí historie skanzenu (kurátor Karel 
Konopka). Vidina inovace stávající expozice za-
příčinila pátrání v církevních depozitářích, kde se 
údajně měly nalézat i části původního mobiliáře 
zubrnického kostela. V součinnosti s P. Aloisem 
Suchým, administrátorem farnosti v Benešově 
nad Ploučnicí, byly pomocí fotodokumentace 
nalezeny oltářní obraz sv. Maří Magdaleny a boční 
obraz sv. Floriána. Rychlým převodem obrazů 
pod střekovskou farnost, spravující zubrnický 
kostel, bylo umožněno jejich nutné restaurování, 
které provedla akad. malířka Eva Votočková 
– restaurátorka litoměřické diecéze. Obrazy 
byly umístěny na původní místa, ostatní části 
mobiliáře, zachycené na dobových barevných 
snímcích, byly natištěny na prostupné reklamní 
bannerové plachty v měřítku téměř 1 : 1 a taktéž 
zavěšeny v původním umístění. V rámci obhlídky 
benešovského depozitu byla získána i Křížová 
cesta (zřejmě z jiného zrušeného kostela, původní 
zubrnická nalezena nebyla), čímž se prázdný 
prostor kostela přirozeně zaplnil. 
Nejvýmluvněji působila oboustranná rozměrná 
fotografie dokumentující stav interiéru v době 
příchodu muzejníků. Dva snímky do lodě kostela 
nabídly pohled na dezolátní vydrancovaný pro-
stor, na jedné straně byl panoramaticky nepořá-
dek z fotografie „prodloužen“ hmotnými artefakty 
rozbitého kostelního vybavení. 
Důležitým momentem bylo navázání úzké spo-
lupráce s Josefou Capljukovou, poslední žijící 
poválečnou pamětnicí. Její manžel se jako jediný 
v obci postavil při hlasování proti plánované 
demolici kostela a ona sama dala následně svým 
jednáním podnět k tomu, že se kostelem začaly 
zabývat příslušné orgány, což do obce přivedlo 
vedoucího Vlastivědného muzea Ústí nad Labem 

Františka Ledvinku a jeho další pracovníky, kteří 
se ujali faktické a náročné záchrany kostela. Paní 
Capljuková podala formou vzpomínek důležité 
a místy drsné svědectví, jež bylo jediným komen-
tářem této instalace.
Jako součást doprovodného programu byla 1. 7. 
2018 otevřena expozice zaměřená především 
na dětského návštěvníka. Dětský koutek byl 
zhotoven ve spolupráci s absolventy Fakulty 
umění a designu UJEP a dominoval mu dřevěný 
interaktivní model středu obce zpodobňující ve 
zjednodušené formě zástavbu, barevně odlišující 
objekty zbourané, určené k likvidaci, transfery 
muzea, bez rozlišení zůstaly stavby netknuté 
proměnou. Atraktivní formou seznamovaly inter-
aktivní panely se základními historickými fakty 
„osudových osmiček” a dále s pojmy skanzen/
muzeum v přírodě, transfer nebo s názvoslovím 
lidového stavení. Doplňující expozicí byla foto-
grafická reflexe zdejší krajiny a její zjednodušený 
model, na který se promítaly mapy z různých 
období názorně ilustrující její proměnu.
V rámci poutě ke sv. Maří Magdaleně v Zubrnicích 
byl za účasti faráře Vojtěcha Suchého slavnostně 
odhalen a posvěcen oltářní obraz. 
Završením pak bylo slavnostní připomenutí 30. 
výročí otevření skanzenu za účasti muzejníků, 
kteří se podíleli na přelomu 70. a 80. let na jeho 
výstavbě. Toto období bylo připomenuto aktuali-
zovanou stálou expozicí. Byla také pokřtěna kni-
ha Zubrnice 19. století od historika Petra Jančárka 
se čtivým doslovem zakladatele a vedoucího 
skanzenu Františka Ledvinky.
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Celá výstavní akce byla zahájena 12. června za 
účasti pracovníků Národního památkového ústa-
vu. Úvodní slovo pronesli Dušan Michelfeit, ředitel 
ÚPS NPÚ v Praze, čestný host Alexander Vondra 
a vedoucí SLA Zubrnice František Ledvinka.
Na výstavě se technicky podílel Robert Vlasák 
(vedoucí ateliéru Přírodní materiály, FUD UJEP) 
– technická koncepce a provedení výstavy, Jiří 
a Kateřina Bartošovi (absolventka/vyučující 
FUD UJEP) – dětská část výstavy, grafika, Pavel 
Matoušek (student FUD UJEP) – scan fotografií, 
úprava fotomateriálu, příprava pro tisk, tisk, Jan 
Kodl – úprava a revitalizace rámů pro obrazy 
v kostele, Tomáš Ledvinka (SLA Zubnice) – tech-
nická výpomoc a autor modelu krajiny, akad. 
malířka Eva Votočková – restaurování obrazů.
Určité problémy se projevily zejména v technic-
kých aspektech, jako jsou neadekvátní samostat-
né výstavní prostory mimo vlastní expozice a ab-
sence výstavního fundusu. Velkým nedostatkem 
byla také omezená soustředěnější propagace 
i následné koncepce komentovaných prohlídek 
pro veřejnost a zejména organizovaných prohlí-
dek pro vyšší stupně ZŠ, popř. SŠ, což se podařilo 
až v samém závěru výstavy.

Důležitým přínosem výstavy vedle inovace ex-
pozic, získáním nových materiálů a zkušeností 
s takto rozsáhlým projektem na poměry malého 
muzea, je reflexe nedávné minulosti, jež muzeum 
obohacuje o další rozměr, který je nutno dále 
rozvíjet. Kladně se hodnotí spolupráce s absol-
venty a vyučujícími z Fakulty umění a designu 
UJEP v Ústí nad Labem, jež umožňuje posouvání 
v pojetí výstav, doplňkových expozic či výtvarnou 
stránku edukačních programů do současnějšího 
a přesvědčivějšího vnímání. Považuji to za jednu 
z forem řešení často rozpačitých snah, na něž 
nebývají zejména v menších muzeích odpovída-
jící podmínky, zkušenosti a potřebná kvalifikace. 
Erudovaný pohled zvenčí při vzájemné vstřícnos-
ti a součinnosti může být jen přínosem.

Dětský koutek - interaktivní model 
a panely v rámci výstavy Osudové 

osmičky a Zubrnice, 2018  
(foto K. Konopka)
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Muzeum na cestách – 
zkušenosti z praxe  
Mgr. Bc. Marek Weissbrod 
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
marek.weissbrod@muzeumbeskyd.com

Muzejní lekce a programy, které doplňují či 
rozvíjejí výstavy a expozice muzeí a galerií, se 
v dnešní době staly běžným standardem většiny 
těchto organizací.1 Ale zatím jen menší část z nich 
nabízí lekce či přednášky přímo do škol.2 Muzeum 
Beskyd Frýdek-Místek tuto formu programů 
s úspěchem realizuje už více než čtvrt století.
Muzeum Beskyd se systematicky věnuje vzdělá-

vání veřejnosti od roku 1990, i když první „lekce“ 
k výstavám a expozicím probíhaly už na počátku 
80. let. V současnosti nabízí programy pro všech-
ny věkové skupiny; speciálně pro seniory už více 
než čtvrtstoletí existuje Seniorgymnázium se Se-
niorklubem,3 pro širokou veřejnost jsou v nabídce 
komentované prohlídky a vycházky, pro základní 
a střední školy muzejní školní lekce. Z hlediska 
místa konání probíhají lekce na výstavách, v mu-
zejních expozicích,4 přednáškových prostorách 
(Zámecký klub, přednáškový sál Zeleného domu) 
a v muzejní učebně. Některé lekce se odbývají 
i v zámeckém parku či ve sklepení zámku. 
Ale ne všechny programy probíhají v areálu mu-
zea. Prakticky od počátku konání lekcí v Muzeu 
Beskyd Frýdek-Místek (a zprvu i na některých 
jeho pobočkách) je v nabídce také Muzeum na 
cestách, kam patří lekce ve škole, vycházky 
a autobusové zájezdy. Hlavní myšlenkou této 
aktivity je přiblížit muzeum přímo návštěvníkovi, 
nabídnout tak alternativu, zvýšit dostupnost 

1_Muzejní lekce a galerijní animace pro školy 
nabízí v našem širším okolí řada muzeí a galerií. 
Patří mezi ně Slezské zemské muzeum v Opavě, 
Opavská kulturní organizace, Muzeum Novojičínska, 
Muzeum Těšínska, Muzeum regionu Valašsko, 
Muzeum Hlučínska, Ostravské muzeum, Dolní 
oblast Vítkovic, Galerie výtvarného umění Ostrava, 
Galerie Plato Ostrava, Naučný areál Domu včelařů 
v Chlebovicích. Programy pro školy nenabízí 
Landek Park a menší muzea jako Hasičské 
muzeum, Železniční muzeum Moravskoslezského 
kraje, Muzeum Třineckých železáren, Vagonářské 
muzeum ve Studénce, Regionální muzeum 
v Kopřivnici (zde jen prohlídka s pracovními listy), 
Muzeum Zdeňka Buriana ve Štramberku, Areál 
Fojtství v Kozlovicích, zámek a muzeum v Kravařích 
a další.   
2_Lekce či přednášky do škol a vycházky nabízí 
z dvaceti dvou porovnávaných organizací pouze 
sedm (počítaje i Muzeum Beskyd); Muzeum regionu 
Valašsko (lekce do škol, vycházky), Muzeum 
Těšínska (přednášky odborných pracovníků ve 
školách), Galerie Plato (výtvarné lekce do škol), 
Ostravské muzeum (hlavně vycházky do terénu 
s odbornými pracovníky, v malé míře i přednášky 
ve škole), Slezské zemské muzeum (přednášky 
a vycházky), Opavská kulturní organizace 
(vycházky). 

3_O Seniorgymnáziu třeba zde: RAMÍKOVÁ, 
Dana a WEISSBROD, Marek. Historie a současný 
systém Seniorgymnázia. In: Seniorgymnázium 
1992–2012. Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd Frýdek-
Místek, 2012. s. 10–14. Dostupné také na www.
muzeumbeskyd.com. 
4_Stálé expozice Muzea Beskyd Frýdek Místek – 
nejvíce je využívaný Zámecký okruh, v expozici 
Beskydy – příroda a lidé chybělo pro lekce potřebné 
zázemí (WC, šatna, možnost projekce, pracovní 
stoly a prostory), což omezovalo její využití jinak 
než jen pro běžnou návštěvnickou prohlídku. Nově 
připravovaná instalace této expozice by měla 
předchozí slabiny odstranit pro její lepší využití 
v muzejní pedagogice.  
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a povědomí o jeho existenci. Úspěšnost této pů-
vodně spíše doplňkové formy dokládá i statistika, 
z níž vyplývá, že v posledních letech uspořádalo 
Muzeum na cestách větší počet lekcí než samot-
né muzeum.5 
Nabídka muzejních programů i nabídka akcí Mu-
zea na cestách bývá od počátku zpracovávána 
formou tištěného katalogu, který se zasílá či 
roznáší školám. Informace o lekcích zprostředko-
vávala i Služba škole. V současnosti se nabídka 
rozesílá v elektronické podobě (pdf) a je dostup-
ná i na webu muzea. Objednávky probíhají osob-
ně ve školách, telefonicky i e-mailem zpravidla na 
začátku školního roku. 

90. léta 20. století
Nabídka Muzea na cestách se pro zájem škol rok 
od roku rozšiřovala. Pro příklad – v prvním polo-
letí školního roku 1991/1992 byly dvě vycházky 
a možnost autobusového zájezdu opatrně 
nabízeny spíše jako doplněk lekce, ve druhém 
pololetí už v nabídce figurovalo šest lekcí do škol, 
tři vycházky a jeden autobusový zájezd. Zájem 
narůstal, za kalendářní rok 1992 proběhlo v rámci 
Muzea na cestách devadesát pět akcí. Mnohé 
probíhaly také v učebně Muzea Třineckých 
železáren a na některých pobočkách Muzea Bes-

kyd.6 Mezi ně patřil Památník Vojtěcha Martínka 
v Brušperku, Památník Josefa Kaluse na Čeladné 
a Národopisný památník v Dolních Domaslavicích.
Nejširší nabídka Muzea na cestách byla v druhé 
polovině 90. let.7 Pro představu – ve školním roce 
1996/1997 připravovalo Muzeum na cestách pro 
oba stupně ZŠ a SŠ celkem dvacet osm lekcí 
pro školy, devatenáct vycházek a patnáct auto-
busových zájezdů.8 Tyto programy pro základní, 

Lektor Jaromír 
Polášek při programu 
věnovanému staré 
škole, 2015 (foto archiv 
Muzea Beskyd Frýdek-
Místek)

5_Statistika kupříkladu za rok 2016 udává 220 lekcí 
ve školách (201 přednáška a 19 vycházek), v muzeu 
proběhlo 193 lekcí. Archiv lektorů MB. 

6_Podrobnosti a počátky Muzea na cestách 
popsal jeho hlavní iniciátor a realizátor v Muzeu 
Beskyd lektor Mgr. Jaromír Polášek, kterému 
patří poděkování za podklady a konzultace. Viz 
POLÁŠEK, Jaromír. Muzeum na cestách. Práce 
a studie Muzea Beskyd – Společenské vědy. 2004, č. 
14, s. 293 a násl. 
7_V roce 1995 proběhlo podle statistik 325 
lekcí ve školách (na pobočkách a v učebně 
Muzea Třineckých železáren), 31 exkurzí a 21 
autobusových zájezdů. POLÁŠEK, Jaromír, c. d., s. 
293. 
8_Programová nabídka: Muzeum na cestách – 1. 
stupeň ZŠ. 1996/1997. Muzeum Beskyd Frýdek-
Místek, 1996. Programová nabídka: Muzeum na 
cestách – 2. stupeň ZŠ. 1996/1997. Muzeum Beskyd 
Frýdek-Místek, 1996. Programová nabídka: Muzeum 
na cestách – SŠ. 1996/1997. Muzeum Beskyd 
Frýdek-Místek, 1996. Uloženo v archivu lektorů 
Muzea Beskyd. 
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střední i mateřské školy9 zajišťovali tři muzejní 
lektoři. Muzejní lekce ve škole tehdy připomínala 
spíše putovní výstavu, kdy lektor autem přivážel 
v bednách, kufru či v proutěných koších množství 
muzejního materiálu, písemností, AV techniky 
(malá televize, diaprojektor, plátno, video), někdy 
i židličky. Tyto materiály musel nějakým způso-
bem ve škole nainstalovat a připravit.10 
Mezi tématy lekcí pro školy se v polovině 90. let 
nejčastěji objevuje historie a místopis regionu, 
příroda, památky, kultura, zvyky; oblíbená byla 
v různých modifikacích stará škola (proběhla v le-

tech 1992–1997 celkem 167 krát), vyžadující i nej-
větší množství pomůcek a předmětů.11 Vycházky 
a exkurze probíhaly jak ve městě Frýdku-Místku, 
tak i v Pobeskydí, na Ostravsku, Těšínsku, často 
za využití autobusů ČSAD či vlaků ČD. Autobu-
sové zájezdy předpokládaly i domluvení vstupů 
a objednání autobusu, což nezřídka zajišťoval 
lektor muzea. Trasy autobusových zájezdů různé 
délky vedly kromě Frýdecko-Místecka také např. 
Libavou, Jesenickem, Opavskem, Ostravskem, 
Olomouckem, Přerovskem a Kroměřížskem.12 

Vycházka po Frýdeckém lese, 2015 (foto: 
pracovnice přírodovědného úseku Muzea 
Beskyd Frýdek-Místek)

9_Některé lekce v muzeu jsou už od počátku 
jeho fungování nabízeny i mateřským školám, ve 
školním roce 1994/1995 vzniká pro ně samostatná 
programová nabídka;  v Muzeu na cestách je pro 
MŠ připraven jeden program a jedna vycházka. Po 
roce 1995 jsou MŠ z nabídky lekcí vyřazeny, ani 
v současnosti jim lekce nenabízíme. Mateřské školy 
přesto Muzeum Beskyd navštěvují – objednávají 
si prohlídku Zámeckého okruhu a přichází i na 
výstavy, které jim tematicky vyhovují. Programová 
nabídka: Muzeum Beskyd mateřským školám ve 
školním roce 1994/95. Muzeum Beskyd Frýdek-
Místek, 1994. Uloženo v archivu lektorů Muzea 
Beskyd. 
10_POLÁŠEK, Jaromír, c. d., s. 294–295. 

11_Tamtéž, s. 294–295. 
12_Za upřesnění děkuji kolegovi lektorovi Mgr. 
Jaromíru Poláškovi. Informace o kompletní nabídce 
programů v daném období viz Programová nabídka: 
Muzeum na cestách – 1. stupeň ZŠ. 1996/1997. 
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 1996. Programová 
nabídka: Muzeum na cestách – 2. stupeň ZŠ. 
1996/1997. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 1996. 
Programová nabídka: Muzeum na cestách – SŠ. 
1996/1997. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 1996. 
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Pro velkou náročnost se původní příliš velkorysá 
forma Muzea na cestách v následujících obdo-
bích zredukovala. Lekce ve škole se zjednodušily, 
ubyly ty pořádané na pobočkách, jež muzeum 
přestalo provozovat, i lekce v Třineckém mu-
zeu. Pro klesající zájem byly z nabídky Muzea 
na cestách nakonec vyřazeny ve školním roce 
2003/2004 autobusové zájezdy.

Současná podoba Muzea na cestách
Když srovnáme nabídku Muzea na cestách ze 
školního roku 1996/97 se situací po dvaceti 
letech v roce 2016/201713, máme v nabídce dva-
cet devět lekcí pro školy, šest vycházek a žádné 
autobusové zájezdy. Počet lekcí do škol je téměř 
totožný, v 90. letech však bývaly důsledněji odli-
šeny pro stupně škol, máloco bylo určeno spo-
lečně oběma stupňům či středním školám. Nyní 
je mnohem více témat, která jsou nabízena všem 
věkovým kategoriím. Takže nabídka lekcí do škol 
se o něco rozšířila, klesl však výrazně počet 
nabízených vycházek a zrušeny byly autobusové 
zájezdy. V 90. letech lekce realizovali tři lektoři, 
nyní je to podobné – většinu nabídky objednají 
a uskutečňují dva lektoři, jedna přírodovědná 
vycházka je připravena a realizována dvěma nebo 
třemi odbornými pracovnicemi z přírodovědného 
úseku Muzea Beskyd.14  
Tematicky se lekce během dvaceti let pozměnily. 
I když bychom našli mezi tématy určité shody, 
jejich provedení se pochopitelně s postupem let 
a s ohledem na vývoj společnosti mění. Lekce 
se rozšířily hlavně o pověsti z Frýdku-Místku 
i okolních regionů, stabilní součástí nabídky se 

stalo také osm jednotlivých uměleckých slohů 
dějin umění – románské umění, gotika, renesan-
ce, baroko, klasicismus a empír, romantismus 
a historismus, secese a moderní architektura. 
Tyto umělecké slohy jsou žádány hlavně pro 7. až 
9. ročníky ZŠ a SŠ; lekce má podobu přednášky 
s prezentací i s využitím pracovních listů.15 
Podoba lekcí pro školy se změnila i po orga-
nizační a provozní stránce – lektor do škol už 
nepřiváží putovní výstavu a desítky sbírkových 
i nesbírkových předmětů jako v 90. letech.  Zá-
kladem bývá verbální projev s prezentací pomocí 
AV techniky (dataprojektor či interaktivní tabule), 
práce s pracovními listy (hlavně u dějin umění) 
a pro ukázku některé předměty a materiály (prak-
ticky se už ale neužívá přímo sbírkových předmě-
tů). Vzhledem k rozvoji AV techniky ve školách 
už lektor málokdy vozí vlastní dataprojektor, 
pouze notebook. Na některé lekce už postačí jen 
flashdisk s připravenými soubory. K dopravě do 
škol se ponejvíce používá některé ze služebních 
vozidel Muzea Beskyd, méně často MHD.
Dá se říct, že mezi lekcemi pro školy převažují 
témata, která se dají prezentovat v podmínkách 
školní třídy, jsou oproti lekcím přímo v muzeu 
pojata více teoreticky, což je stanoveno provoz-
ními podmínkami. Vše se musí nachystat rychle 
v průběhu školní přestávky a uskutečnit v běžné 
hodinové dotaci podle rozvrhu. Hlavně 2. stupeň 
ZŠ má díky složitějšímu rozvrhu a množstvím 
vyučujících těžší realizaci lekce v muzeu, kde i ča-
sová náročnost je mnohem větší – dvojnásobná 
až čtyřnásobná – vzhledem ke vzdálenosti školy. 
Výhoda lekce ve škole je v tom, že třída neztrácí 
cestováním čas, nenaruší se běžná výuka tím, že 
se téma přesně zasadí do konkrétního předmětu 
běžného rozvrhu. Jednoduchá je i administrati-
va – po objednání lekce (nejčastěji na počátku 
školního roku) je její úhrada vyúčtována přímo 
lektorem na místě po skončení akce. Nevýhody 
školních lekcí jsou přirozeně dány podmínkami 
a prostředím – jsou menší možnosti interakce, 
malý kontakt s autentickými sbírkovými předmě-
ty a žádný kontakt s muzejním či památkovým 

Uloženo v archivu lektorů Muzea Beskyd. 
13_Muzejní lekce: 2016/2017. Muzeum Beskyd 
Frýdek-Místek, 2016. Pro aktuální školní rok je 
katalog dostupný na webu muzea http://www.
muzeumbeskyd.com/lekce-pro-skoly/ a poté 
v archivu lektorů Muzea Beskyd. 

14_Počet lekcí v roce 2016 viz pozn. č. 7. 
15_Verze Dějin umění v muzejní učebně je podobná, 
s trochu delší časovou dotací, doplněna ukázkami 
odborné literatury, případně využitím sbírkového 
předmětu či jiných pomůcek. 
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Ukázka pracovních listů užívaných při 
lekcích o uměleckých slozích

prostředím, malá možnost jiné organizační formy 
výuky (převaha frontální přednášky se sezením 
v lavicích), nemožnosti realizovat prožitkovou 
lekci (tu umožňuje jen k tomu uzpůsobené mu-
zejní či památkové prostředí, autentické sbírkové 
předměty, pomůcky a třeba i kostým). 
Vycházky se konají podobnou formou, zmenšila 
se šíře nabídky tras, které povětšinou prochází 
městem Frýdek-Místek a jeho nejbližším okolím. 
Nechybí vycházka po Frýdku či Místku s in-
formacemi o památkách, historii i pověstech. 
Přírodovědná vycházka kolem řeky Morávky 
představuje tamější faunu a flóru. V minulých 
letech byly ještě oblíbené procházky po místním 
lese. Při vycházkách je vhodná účast více lektorů, 
zvlášť pro početnější skupiny školáků. Vycházky 
zabírají určitý čas, nejkratší trvají kolem hodiny, 
delší přírodovědné do dvou hodin. Je také nutno 
počítat s časem příchodu dětí ze třídy na začátek 
vycházky a pak zpět do školy. Limitujícím fakto-
rem je vhodné počasí. V současnosti se pořádají 
spíše vycházky kratší. 

Objednavateli lekcí bývá kromě místních měst-
ských škol i řada poměrně vzdálených škol mimo 
město Frýdek-Místek, pro něž se lekce v muzeu 
stává s cestou prakticky celodenní akcí. Tu jsou 
některé školy ochotny realizovat jen ve výjimeč-
ných případech jednou či dvakrát za školní rok, 
pokud vůbec.16 Pro ně představuje Muzeum 
na cestách přijatelnou alternativu muzejního 
programu.
Pro shrnutí se dá konstatovat, že Muzeum na 
cestách je od počátku do dneška přes promě-
ny forem a témat stále žádanou a využívanou 
formou muzejního programu, jenž při vhodném 
tématu školám nabízí efektivní seznámení žáků 
s danou problematikou a je zpestřením a oboha-
cením výuky. V neposlední řadě může být lekce 
zajímavá a inspirující rovněž pro vyučující.

16_Mezi školy mimo Frýdek-Místek patří třeba 
školy v obcích a městech: Sedliště, Bruzovice, 
Baška, Dobrá, Dolní Domaslavice, Ostravice, 
Morávka, Raškovice, Palkovice, Dobratice, Lískovec, 
Janovice, Bystřice nad Olší, Střítež, Milíkov, Hrádek, 
Český Těšín, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, 
Paskov a další; řada z nich ale také přijíždí i na lekce 
do muzea.
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Žít pravěk – archeologie, 
experiement... Bahno? 
Dětští návštěvníci v Archeoskanzenu Březno u Loun

MgA. Karolína a Jakub Klinečtí 
Archeoskanzen Březno u Loun
skanzen@muzeumlouny.cz

Archeoskanzen Březno u Loun je muzeum v pří-
rodě, ležící na významné archeologické lokalitě. 
Jsou zde k vidění repliky staveb a obydlí období 
neolitu, doby železné, stěhování národů a období 
raně slovanského, postavené na základě místních 
nálezů, doplněné o zahrádky, vybavení. Probíhají 
zde archeologické experimenty, návštěvníci mají 
možnost vyzkoušet si různé pravěké aktivity. 

Když se děti vysypou z autobusu s paní učitelkou 
v čele, mají radost, že se nemusí učit a někdy 
se i těší na něco nového. Na pravěk, proč ne, na 
mamuta, toho nemáme. Přejeme si, aby jim ten 
mamut vůbec nechyběl, a máme radost, když se 
to podaří. Proč? Protože tady nejde o mamuta. 
O co tedy? 
Pravěk je IN. Pravěký skanzen má dobrý potenciál 
děti zaujmout. Je to muzeum, kde se smíte dívat 
i rukama, můžete si věci vyzkoušet. Internetový 
server YouTube je plný primitive technology, děti 
to vědí a baví je to. 
Prvotním záměrem našeho muzea bylo zpro-
středkovat dětem informace týkající se historie 
a archeologie prostřednictvím osobní zkušenosti 
a zábavných činností, které jim v paměti uvíznou 
lépe než klasický školní výklad. Informace samot-
né do toho všeho nenápadně vpašovat.
Jako daleko potřebnější se však ukazuje něco 
úplně jiného. Dětem některé věci chybí, a když 
pak přijdou do kontaktu s nejzákladnějšími veliči-
nami a materiálem, mezera mezi člověkem a jeho 
kořeny je najednou hmatatelná.

Žít pravěk
Chceme dětem vytvořit možnost sáhnout si 
na pravěk, přičichnout si, ochutnat a prožít. Žít 
nikoliv v minulosti nebo v budoucnosti, ale v pří-
tomnosti. Tady a teď. 
Když se dítě věnuje starým dovednostem, nejde 
vlastně jen o historii, z té jen čerpáme, tu si půj-
čujeme. Důležitější je intenzívní zaujetí činností, 
které dítě pevně ukotví v přítomném okamžiku 
a získá jeho plnou pozornost na tak dlouhou 
dobu, jakou potřebuje. Zároveň si s sebou odnese 
osobní zkušenost, třeba, že vybrousit kamenné 
ostří chvíli trvá. 
Neučíme se tedy o minulosti, inspirujeme se 
historií a nacházíme, co jsme tam zapomněli, 
abychom lépe uchopili přítomnost a budoucnost. 
A to je také hlavní smysl historie jako takové.
Dětem nabízíme střídavě různé praktické činnos-
ti. První skupinu tvoří aktivity, které jsou spíše 
dovednostmi, od pohledu i názvu atraktivní, vy-
žadují obvykle jistou dávku zručnosti, děti snadno 
zaujmou a pokud se jim v nich daří, jsou hrdé na 
svůj úspěch nebo v nich mezi sebou soutěží. 
Typickým příkladem je rozdělávání ohně ocílkou 
nebo třením dřev, lukostřelba, vrhání oštěpu 
vrhačem, střelba prakem, dále tkaní pomocí hře-
bínkových a karetkových stávků nebo kroucení 
provázků z lýka. Výsledkem je měřitelný úspěch 
a nová dovednost.
Společným jmenovatelem druhé skupiny akti-
vit je, že jsou poměrně monotónní, zdlouhavé 
a zvládne je téměř každý. Vyžadují ale trpělivost, 
kterou v sobě, k vlastnímu velkému překvapení, 
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většina dětí nakonec objeví. Pak jsou pro ně 
naprosto fascinující. Tím je třeba drcení mouky 
pomocí zrnotěrek a následné pečení placek na 
kameni v ohništi nebo provrtávání kamenů svidří-
kovými vrtačkami a jejich broušení na kouscích 
pískovce, vybrušování kostěných předmětů nebo 
vydělávání kůže pomocí pazourku. Tyto činnosti 
zaujmou děti tím, že bez pomoci technologie 
nebo toho, co si pod tímto pojmem většina dětí 
představí, mohou úplně samy obyčejné zrní 
přetvořit v něco tak úžasného jako je jídlo nebo 
kousek kamene v knoflík či korálek. Jediné, co 
k tomu potřebují, je trpělivost a malá špetka sel-
ského rozumu. Za to jsou pak samy sebou bohatě 
odměněny něčím, co si vlastnoručně vyrobí.

Bahno
Třetí, možná nejdůležitější skupinu činností spo-
juje jejich zdánlivá naprostá banalita. Přikládat do 
ohně a následně žasnout nad prostou skutečnos-
tí, jak to pěkně hoří a hřeje, štípat dřevo sekerou 
a cítit uspokojení, jak to pěkně praská, zabořit se 
až po kolena do bahna, čvachtat z té hromady 
ven polomrtvý smíchy a v úžasu – nad nepopsa-
telným pocitem mazlavosti, zemitosti a svobody. 

Vůbec nehraje roli, jestli je dětem pět, šestnáct 
nebo padesát. Prvotní zdrženlivost vůči „špíně“ 
neobstojí před realitou několika tun jílu. Jen si tak 
trochu sáhnout, nakonec v něm skončí úplně celí 
a bláto mají všude a nepopsatelný pocit radosti 
k tomu. Toto jsou činnosti tak neobyčejně obyčej-
né a zdánlivě nepotřebné, že je obrovská spousta 
dětí nikdy v životě nezkusila. Pro dítě ale mají 
význam a mnoho rodičů a učitelů si to možná 
neuvědomí. Děti se jich totiž obvykle nedožadují, 
dokud je nepoznají. Bydlí většinou v bytě a oheň 
doma nemají, sekeru nebo nůž nikdy v životě 
nedržely v ruce, aby se neporanily. Od každé louže 
je hned odehnali. Jsou to však činnosti lidské duši 
tak strašně blízké a povědomé, že jsou neodola-
telné až hypnotické. Vzbuzují radost, uspokojení, 
nadšení, štěstí. My lidé jsme je dělali posledních 
250 000 let a to se nezmění přes noc. Když se 
děti s bahnem vyřádí, pomohou nám šlapáním 
namíchat hliněnou mazanici a následně opravit 
nebo postavit kus zdi, nebo chlebovou pec. 
Další aktivitou je oblékání kolekce pravěkého až 
raně středověkého oblečení, šitého podle sku-
tečných nálezů. Děti se často ptají: „To je pravé, 
opravdické?“ Ta otázka se stále opakuje, a i když 
se dá uchopit a zodpovídat různým způsobem, 
dětem na tom evidentně záleží. Když je něco 
opravdové, má to váhu.

Děti připravují mouku na kamenné 
zrnotěrce (foto K. Klinecká)
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Zvláštním bodem programu je pak drum circle. 
Děti dostanou do ruky šamanské bubínky, 
chřestítka, parohy, koncovky a ze všeho nejdříve 
udělají neposlouchatelný rámus. Během patnácti 
minut formou různých obměn zpravidla docílíme 
toho, že se nakonec více poslouchají navzájem 
a snaží se spíše dobře doplnit ostatní. Cvičí tak 
kooperaci, vnímají se jako součást většího celku. 
Děti jsou lidé na cestě k poznání různé pokroči-
losti, ne zcela závislé na věku. Když se jim přizpů-
sobíme, můžeme se z jejich úspěchů radovat spo-
lu s nimi a nevyvíjet na ně tlak nad rámec jejich 
možností. Jsou děti, které učíme svázat k sobě 
dva konce provázku, a pak stejně staré děti, se 
kterými můžeme plést ošatky nebo vyrábět pa-
zourkové nožíky bez nebezpečí vážnějších úrazů. 
Pokud děti zaujme některá činnost, necháme jim 
čas se jí věnovat, i na úkor jiné. Každá prohlídka je 
tak svým způsobem jedinečná. Některé skupiny 
se k nám pak ve stejném školním roce vracejí pro 
„druhou půlku“. S některými skupinkami zakom-
ponujeme do prohlídky vaření jídla a nejintenziv-
nější je návštěva skanzenu přes noc s přespáním 
v neolitickém dlouhém domě.
To všechno děti prožívají v prostředí pravěkých 
staveb, s využíváním zajímavých nástrojů a tech-
nologií, které jsou inspirativní i v dnešní době. 

Co je k tomu všemu nezbytné, je čas. To je další 
veličina, které bylo dříve dost a nyní není vůbec. 
Dnes jdou věci snadno a rychle. Pravěké činnosti 
jsou pracné a trvají na dnešní dobu nehorázně 
dlouho. Aby se děti mohly do činností ponořit, 
musí jim být dopřán dostatek času.
Současný člověk, na dětech je to vidět nejvíce, 
žije do značné míry odtržen od skutečnosti, je 
v kontaktu se světem předžvýkaným, stráveným 
a odhmotněným a nezná jeho základ ve své 
jednoduchosti, nahotě. Při práci s dětmi je naším 
cílem alespoň dočasně změnit jejich přístup 
k realitě a vnímání, objevit selský rozum, používat 
ruce a nohy, koukat kolem sebe, řešit problémy 
pomocí toho, co je zrovna k dispozici, dokázat 
najít vhodnou větev či kámen.
Když se pak děti objevují opakovaně se svými 
rodiči a prarodiči, přinesou si vlastní sadu pa-
zourkových nástrojů, tatínkové tu a tam prozradí, 
že zakoupili dláto a v paneláku na balkoně tesají 
koryto, na zahradě si postavili hliněnou pícku na 
placky nebo zkoušeli vypalovat keramiku v ohni-
šti, máme velkou radost.
Nakonec u nás tedy děti nejsou v minulosti, 
ale v přítomnosti. Jenže trochu jinak, než když 
přijely. Telefony odpadávají a leží zapomenuté 
pod vrstvou mouky, bláta nebo popela, zvítězí 
soustředění se na jednoduchou věc a obyčejná 
radost. 

Takže o co jde? O mamuta ne, to už víme :-) 

Radost z bahna při míchání hliněné 
mazanice (foto J. Klinecký)
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Valašské muzeum 
v přírodě nabídlo dětem 
nový zážitek – 
Dvorek pro děti v areálu Dřevěného městečka

Mgr. Lenka Drápalová
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
drapalova@vmp.cz

Valašské muzeum v přírodě v roce 2018 netradič-
ně obohatilo nabídku zážitků pro své nejmladší 
návštěvníky. V areálu Dřevěného městečka v pro-
storu za Heřmanickou sýpkou vyrostlo během 
jarních měsíců nové dětské hřiště s názvem Dvo-
rek pro děti. Svým uživatelům bylo symbolicky 
zpřístupněno 2. června u příležitosti Mezinárod-
ního dne dětí v rámci programu Slabikář devatera 
řemesel pořádaného Valašským muzeem za 
účasti jeho zástupců a autorského týmu.
Nově vystavěný Dětský dvorek nahradil již dříve 
zde umístěné hřiště, které však v průběhu své 
existence během několika let dožilo. Z důvodu 
špatného fyzického stavu způsobeného pře-
devším vlivy počasí a opotřebením při užívání 
musely být jednotlivé herní prvky z prostranství 
hřiště postupně odstraňovány. Zpětně však již 
nebyly nahrazovány opravenými či zcela novými 
součástmi. Neutěšený stav místa se zbylými 
torzy původního vybavení působil negativně 
jak na pracovníky muzea, tak zejména na jeho 
návštěvníky. 
Ve snaze tuto situaci napravit přistoupilo součas-
né vedení muzea k plánu revitalizovat celý prostor 
za Heřmanickou sýpkou za účelem vybudování 
nové moderní relaxační zóny pro dětského ná-
vštěvníka Dřevěného městečka. Vzhledem k jedi-
nečnému charakteru Valašského muzea v přírodě 
bylo nutné vytvořit takovou koncepci podoby 
dětského hřiště, jež by splňovala množství odbor-
ných, kontrolních i estetických kritérií. Vzhledem 
ke statusu národní kulturní památky podléhají 
veškeré zásahy v areálech muzea oznamovací 

povinnosti a schvalovacímu procesu památkové-
ho ústavu, požárním a bezpečnostním předpisům 
a zároveň i vnitřním odborným ustanovením mu-
zea. Všem těmto okolnostem musela odpovídat 
i stavba nového dětského hřiště včetně dalších 
podmínek jedinečnosti a naučného poslání.
Prvotní práce započaly v posledním čtvrtletí roku 
2015 hledáním dodavatele na úpravu a vybavení 
dětského hřiště, aniž by však byla řešena celková 
koncepce jeho podoby ze strany muzejních pra-
covníků. Výsledkem hledání byla nabídka běžně 
dostupných prvků často užívaných na veřejných 
městských a sídlištních hřištích, dodávaných na 
klíč. Typizované plastové, kovové či stylizované 
dřevěné prvky z produkce dodavatelů neodpoví-
daly charakteru vybraného místa, výše jmenova-
ným kritériím a ani představám odborných pra-
covníků muzea o podobě relaxačního místa pro 
dětské návštěvníky muzea takového významu 
a tradice, jakým je Valašské muzeum v přírodě. 
Z tohoto důvodu se změnila strategie postupů 
pro realizaci hřiště v Dřevěném městečku. 
Hlavním požadavkem pro stavbu dětské zóny 
v muzeu se stala jedinečnost a edukační funkce 
při respektování všech aspektů vážících se ke 
statusu, charakteru a tradici muzea. Splnění těch-
to podmínek bylo také značně ovlivněno, či spíše 
zatíženo průkopnictvím myšlenky vystavět v mu-
zeu v přírodě, národní kulturní památce a rovněž 
v muzeu s metodickou působností dětské hřiště. 
Dosud v oboru českého muzejnictví v přírodě 
taková situace nebyla na odborné platformě ře-
šena. O to více se vytvoření koncepce a správná 
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Původní dětské hřiště, 2014  
(fotoarchiv VMP)

realizace požadavku staly zavazující jednak pro 
samotné pracovníky muzea, tak i pro všechny 
schvalovací orgány.
Přestože práce na koncepci byla podmíněna 
důrazem na dosažení jedinečnosti a edukační 
funkce nově vznikajícího hřiště, proces ujasnění 
konečné podoby místa určeného pro herní aktivi-
ty dětí trval ještě jeden rok. Do tvorby koncepce 
byli zapojeni tři odborní pracovníci – odborný 
garant areálu Dřevěné městečko, metodik pro 
muzea v přírodě a muzejní pedagog, přičemž jed-
notlivé kroky jejich práce na koncepci musely být 
schvalovány vnitřně nastavenými rozhodujícími 
orgány muzea. Roční délka tvorby koncepce byla 
velmi ovlivněna zmiňovanými schvalovacími pro-
cesy uvnitř muzea, při nichž se značně projevo-
valo nepochopení pro realizaci specifické podoby 
hřiště a herních prvků, pro edukační funkci hřiště 
a nutnost spolupráce s externími pracovníky se 
zkušeností autorsky tvořit netypizovaná hřiště. 
Úspěšná obhajoba autorů koncepce podoby 
hřiště vedla k dalším krokům realizace herní 
zóny. Hlavní náplní koncepce se stala myšlenka 
zavést dítě hrou do specifického světa Valašska 
a umožnit mu poznávat prostřednictvím smyslů 

nejrůznější podněty – tvary, materiály, zvuky, 
vůně a rovněž poskytnout mu možnost zábavné 
edukace, podpory zvídavosti a pohybového 
vyžití. To vše na základě skutečných reálií při-
způsobených schopnostem vnímání nejmenších 
návštěvníků muzea.
Takto specifikovaná koncepce se stala pod-
kladem pro vypracování plošného rozmístění 
a výtvarného řešení prostoru za Heřmanickou 
sýpkou. K provedení návrhu byl na doporučení 
muzejní pedagožky osloven sochař Lukáš Gav-
lovský, který kromě uměleckých děl ve své praxi 
realizoval několik dětských hřišť naplněných 
neotřelými autorskými prvky. Cit pro zpracování 
přírodních materiálů, pro adekvátní vyplnění pro-
storu a zejména pro dětskou duši i herní potřeby 
dítěte, rovněž ochota komunikovat a přemýšlet 
nad zadaným tématem se staly velkou devizou 
sochaře pro úspěšnou spolupráci na realizaci 
plánů řešení prostoru hřiště a návrhů podoby 
jednotlivých herních prvků. 
Na základě vítězství ve výběrovém řízení se Lukáš 
Gavlovský stal i realizátorem samotného hřiště. 
V součinnosti s dalšími umělci, přáteli a pracov-
níky muzea v období mezi listopadem 2017 až 
květnem 2018 vystavěl sochař neobyčejné dět-
ské hřiště, v němž nalezly zábavu a poučení děti 
i jejich dospělý doprovod. Spolupráce, nikoli však 
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Návrh Lukáše Gavlovského na Dvorek  
pro děti, 2018 (archiv VMP)

nutná, mezi dítětem a jeho rodiči či prarodiči při 
odhalování jednotlivých zákoutí Dvorku pro děti 
a užívání herních prvků je další hodnotou hřiště, 
neboť se takto vytváří příjemný zážitek procítěný 
na půdě muzea. 
Dítě je vtahováno do světa valašských reálií 
prostřednictvím zvířecích figur (ovcí, kozy, koně, 
kočky, lišky, sovy, včely) a upraveného prostředí 
stáje, ohrad, klátového úlu, hranice dřeva, kládo-
viště a dutého kmene. Jednotlivé prvky může 
dle libosti zkoumat, ohmatávat, vcházet do nich 
a některé dokonce přemisťovat či jinak s nimi 
zacházet v rámci hry.
Hřiště je uzpůsobeno pro užívání ve dvou rovi-
nách – samostatné nebo vedené hry. Samostat-
nou hrou dítě objevuje a užívá jednotlivé prvky 
samo nebo s pomocí dospělého doprovodu. 
Vedená hra vychází z hledání určených zvířecích 
prvků a skládání tajenky za účelem poznání vy-
braného tradičního valašského názvosloví. 
Existence dvorku pro děti na půdě Valašského 
muzea v přírodě v takové podobě je jedinečnou 
záležitostí a uskutečnění jeho výstavby bylo 
značně náročným úkolem pro jeho autory (ať 
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už ideové nebo hmotné). Návštěvníky je hřiště 
přijímáno nadšeně, o čemž svědčí postřehy 
zaměstnanců muzea, jež vypovídají o užívání 
herních prvků nejen dětmi, ale i dospělými všech 
věkových kategorií. 
Z hlediska odborného však teprve čas ukáže, 
zda-li je správnou cestou budovat taková zařízení 
na půdě muzeí v přírodě, která sama o sobě svou 
odbornou prezentační činností vyzývají k prožit-
kovému poznání. 

Dvorek pro děti, 2018 (foto J. Kolář, 
fotoarchiv VMP)
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Barvíř modrotisku – 
jedinečný vzdělávací 
pořad i předmět 
experimentů
Mgr. et Mgr. Sabrina Pasičnyková
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
pasicnykova@vmp.cz

“Modrotisk je nádhernou ukázkou toho,
jak značného kulturního a estetického
bohatství lze docílit pomocí jediné barvy.”

Osmadvacátého listopadu 2018 byl reprezenta-
tivní seznam UNESCO obohacen o zápis techniky 
resistentního ručního tisku a barvení indigem v Ev-
ropě, techniky v našem prostředí známější pod 
názvem výroba modrotisku. Pro Českou republiku 
se jedná v pořadí o šestý statek nehmotného 
kulturního dědictví, který se honosí uvedením na 
zmíněném mezinárodním seznamu. Modrotisk 
k zápisu společně nominovalo pět zemí – Česká 
republika, Maďarsko, Německo, Rakousko a Slo-
vensko, v nichž má tato jedinečná tradice textilní 
výroby bohatou historii.1 
Z regionálního hlediska byla v minulosti výroba 
modrotisku v Českých zemích  neodmyslitelně 
spjata s oblastí Valašska. Tradiční barvířské dílny 
se nacházely na Rožnovsku, Vsetínsku i Valaš-
skokloboucku. Svou textilní produkcí zásobovaly 
nejen východ Moravy, ale též širší okolí včetně 

západního Slovenska.2 Dochované vybavení 
těchto řemeslných dílen dnes tvoří cennou sou-
část sbírkového fondu Valašského muzea. Ten 
čítá krom šestnácti set kusů barvířských forem 
například pracovní stůl barvíře, kotlík na tření in-
diga, barvířské kruhy či dřevěné a kovové značky, 
tzv. cejchy.3 Hojné množství oděvních součástek 
zhotovených z modrotisku zároveň obsahuje 
sbírka textilu. Jedná se především o fěrtochy, 
šátky, ložní prádlo, interiérové doplňky či metráž. 
Nedílnou součástí sbírky jsou také předměty 
z produkce Ústředí lidové umělecké výroby, které 
dokumentují dobové i umělecké proměny tohoto 
specifického odvětví řemeslné výroby. Právě 
rozsah a druhová skladba uvedených součástí 
sbírkového fondu, stejně jako zaměření vědec-
kovýzkumné činnosti pracovníků Valašského 

1_Modrotisk zapsán na seznam UNESCO, nominaci 
vánočních ozdob z foukaných perel je třeba doplnit. 
Novinky a média. Dostupné z: https://www.mkcr.
cz/novinky-a-media/modrotisk-zapsan-na-seznam
-unesco-nominaci-vanocnich-ozdob-z-foukanych
-perli-je-treba-doplnit-4-cs3071.html. cit. 28. 11. 
2018. 

2_SALICHOVÁ, Marie. Modrotisk na Valašsku. Rož-
nov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 
1975. Malé tisky Valašského muzea v přírodě v Rož-
nově pod Radhoštěm, nestr. 
3_LIĎÁK, Petr. Živnosti a řemesla. Barvířství. In: 
KUMINKOVÁ, Eva. Uchováno budoucím generacím: 
devadesát let sbírkotvorné činnosti Valašského 
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov 
pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rož-
nově pod Radhoštěm, 2015 , s. 116.  
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muzea,4 značnou měrou přispěly k dokumentaci 
vrcholného období tradičního barvířství ve spe-
cifických podmínkách městského prostředí na 
Valašsku. Společně tak poskytly ideální základ 
jak pro vybavení expozic, tak pro vznik navazují-
cích edukačních aktivit prezentujících regionální 
tradici v období 19. a 1. pol. 20. století.
Valašské muzeum v přírodě v současnosti při-
pomíná široké veřejnosti význam barvířského 
řemesla prostřednictvím stálé expozice s názvem 
Městečko pod Radhoštěm,5 kde mohou návštěv-
níci zhlédnout repliku barvířské dílny. Značné 
množství textilních exponátů je rovněž instalová-
no v expozici tradičního odívání Jak jde kroj, tak 
se stroj6. Mimo to patří tradice výroby modrotisku 
ve Valašském muzeu k pravidelně prezentovaným 
činnostem formou vzdělávacího programu s ná-
zvem Barvíř modrotisku, jenž svým zaměřením cílí 
především na starší školní mládež. 
Prvotní myšlenka uskutečnit vzdělávací program 
s tematikou tradičního barvířství vzešla přibližně 
v roce 2009 z činnosti tehdejší pracovnice Valaš-
ského muzea Marie Pítrové, která v uvedené době 
zastávala pozici muzejního pedagoga. Námět 
programu vycházel především z materiálových 
podkladů dlouholeté pracovnice Valašského mu-
zea Marie Salichové. Marie Pítrová jej začlenila do 
koncepce vzdělávacích programů jako podkladu 
pro realizaci rozvojového projektu financovaného 
prostřednictvím Norského finančního mecha-

nismu, tzv. Norského grantu.7,8 Nedlouho na to 
uskutečnila ve spolupráci s kolegyní Helenou 
Cviklovou pilotní, více méně improvizovanou 
verzi programu, a to jak na půdě Valašského 
muzea9, tak i partnerského muzea v norském 
Maihaugenu. Právě obsah výše uvedené koncep-
ce a stejně tak zkušenosti zmíněných pracovnic 
později posloužily za rámcové východisko ke 
vzniku plnohodnotného edukačního programu 
pro školní třídy.
Poprvé se nový program s názvem Barvíř modro-
tisku ve městě10 uskutečnil v březnu roku 2011. Ke 
konkrétní představě o možnostech jeho průběhu 
nemalým dílem přispěla, krom realizovaných 
aktivit M. Pítrové, také návštěva tradiční modro-
tiskové dílny rodiny Danzingerových v Olešnici. 
U příprav programu stály pracovnice Valašského 
muzea Šárka Kramolišová a Libuše Rousová.11 

Lektorské funkce se ujala Marie Brandstettrová, 
vedení praktické lekce pak Michaela Bařinová. 
Uvedená čtveřice společně představila program, 
jehož základní myšlenka spočívala ve snaze 
umožnit především dětskému návštěvníkovi 
zjistit, co vše bylo v minulosti potřebné k výrobě 
specifické součásti tradičního oděvu valašského 
lidu.12

4_Viz SALICHOVÁ, Marie. Modrotisk na Valašsku. 
Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v pří-
rodě, 1975. Malé tisky Valašského muzea v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm. Dále též CVIKLOVÁ, 
Helena. Modrotiskové formy ve sbírce Valašské-
ho muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 
Katalog a zpráva z výzkumu. Dostupné z: http://
vademecum.vmp.cz/vademecum_katalog/perma-
link?xid=CF303AF61B3A11E6B4190018F30902A3&-
modeView=LIST. cit. 30. 11. 2018. 
5_Stálá historicko-etnografická expozice s názvem 
Městečko pod Radhoštěm byla ve Valašském muzeu 
instalována v roce 2009. Autorem je Daniel Drápala. 
6_Stálá expozice tradičního odívání s názvem Jak 
jde kroj, tak se stroj byla ve Valašském muzeu insta-
lována v roce 2017. Autorkou je Lenka Drápalová. 

7_Grantový mechanismus vycházel z Dohody 
o účasti České republiky v Evropském hospodář-
ském prostoru (EHP), která byla podepsána 13. října 
2003. Jednou z forem jeho realizace byl projekt 
Valašského muzea v přírodě s názvem Muzeum 
v přírodě a lidová kultura v nových formách prezenta-
ce kulturního dědictví. 
8_Koncepce vzdělávacích programů byla součástí 
realizace výstavby tzv. Živého domu a expozice 
Městečko pod Radhoštěm. 
9_Program se odehrával v jednom z objektů v are-
álu Valašské dědiny, konkrétně v prostorách pase-
kářské usedlosti z Velkých Karlovic – Miloňova. 
10_Program později změnil svůj název a byl nadále 
uváděn jako Barvíř modrotisku.  
11_Libuše Rousová převzala pracovní pozici po 
Marii Pítrové. 
12_Rozhovor autorky s Libuší Rousovou, Šárkou 
Kramolišovou a Helenou Cviklovou realizovaný ve 
dnech 29. a 30. 11. 2018.
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Již počáteční úvahy o skladbě programu vedly 
k jeho koncepci ve formě teoreticko-praktické 
lekce. První část měla směřovat k  nabytí znalostí 
o jednotlivých fázích a postupu výroby modro-
tisku se zdůrazněním jeho vazby na regionální 
tradici rožnovského barvířství. Účastníci se měli 
seznámit s historií tohoto řemesla pomocí výkla-
du lektora a zhlédnutí videoukázky, která názorně 
představila celkový proces vzniku modrotisku. 
V závěru této části se měla skupina účastníků 
přesunout do prostor expozice Městečko pod 
Radhoštěm za účelem využití názorné ukázky 
prostředí barvířské dílny pomocí zde instalované 
repliky. Druhá část programu měla umožnit teore-
tické poznatky prakticky aplikovat a vyzkoušet si 
tak nejen skládání vzorů, ale především samotné 
nanášení rezerváže/papu na plátno pomocí tis-
kařských forem. 
Výše popsaná skladba i tematické zaměření ná-
plně programu se po drobných úpravách ukázaly 
jako vyhovující. K tomuto zjištění vedlo mimo 
vlastní pozorování také vyhodnocení evaluačního 
dotazníku, který byl skupině účastníků předklá-
dán v závěru každé lekce. Ve snaze o nalezení 
optimální podoby byl však program v průběhu 
několika následujících let postupně upravován 
jak z hlediska organizace, tak i ekonomiky a tech-
nického vybavení. Barvíř modrotisku se od svého 
uvedení realizuje na půdě Valašského muzea již 
osmým rokem. Za dobu jeho konání program 

navštívilo přes 1100 účastníků13 včetně seniorů 
či hendikepovaných.14

BARVÍŘ MODROTISKU VE ŠKOLÁCH
V průběhu roku 2013 se začalo přemýšlet 
o případné úpravě Barvíře za účelem jeho zpro-
středkování širšímu spektru zájemců. Motivací 
k tomuto postupu byla především snaha umožnit 
účast i těm subjektům, které měly ztížené pod-
mínky dopravy do Valašského muzea. Příkladem 
takového postupu mělo být uskutečnění Barvíře 
přímo v prostorách domovů pro seniory. Zane-
dlouho se však na žádost těchto subjektů od 
zmíněného záměru upustilo. Důvodem byla pře-
devším celková organizační náročnost programu 
a nedostatečný časový prostor pro vzájemnou 
součinnost při jeho přípravě.15 

Myšlenka přenést Barvíře tzv. do terénu opět vy-
vstala v průběhu roku 2016.16 S důrazem na vzdě-
lávací funkci muzea vznikl záměr uskutečnit ten-

Žáci tisknou na plátno při programu 
Barvíř modrotisku ve školách, 2017  
(foto S. Pasičnyková)

Skupina žáků při programu Barvíř 
modrotisku ve školách, 2017  
(foto S. Pasičnyková)

13_Hodnoticí zprávy programu Barvíř modrotisku 
z let 2011–2018. Interní materiál Valašského muzea 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 
14_Na realizaci programu se v průběhu let podílely 
také další pracovnice Valašského muzea, mezi 
nimi Lenka Drápalová, Helena Cviklová, Kristýna 
Pončíková, Klára Binderová, od roku 2017 Sabrina 
Pasičnyková. 
15_Z rozhovoru autorky s Šárkou Kramolišovou ze 
dne 30. 11. 2018. 
16_Autorkou myšlenky uskutečnit Barvíře 
modrotisku ve školách byla Kristýna Pončíková, 
po personálních změnách však program připravila 
Sabrina Pasičnyková. 
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to program přímo na půdě základních a středních 
škol. Uvedený postup si kladl za cíl nejen podpořit 
vzájemnou spolupráci mezi školami a muzeem, 
ale především neobvyklou formou zdůraznit 
význam regionálních prvků a tradic v osnovách 
školní výuky. Nabízela se tak ideální příležitost 
zjistit, zda je reálné provozovat uvedený program 
s více méně stávající teoreticko-praktickou kon-
cepcí jinde než na půdě Valašského muzea. 
Zkušební lekce Barvíře modrotisku ve školách se 
poprvé uskutečnila v listopadu roku 2017 v pro-
storách výtvarné učebny Základní školy Videčská 
v Rožnově pod Radhoštěm. Vzhledem k tomu, že 
se jednalo o pilotní verzi pořadu, snažili jsme se 
pro tento účel vybrat školu s dobrou dostupností 
k muzeu, abychom minimalizovali vznik nena-
dálých obtíží spojených s přesunem či absencí 
pomůcek, materiálu nebo vhodného vybavení.
Oproti verzi Barvíře, která se odehrává na půdě 
Valašského muzea, jsme byli nuceni přistoupit 
k částečným úpravám jeho náplně. Z hlediska 
personální stránky byl program uskutečněn za 
účasti muzejní pedagožky Sabriny Pasičnykové, 
která se postarala o teoretický výklad a lektorky 
praktické části Michaely Bařinové. Programu se 
v průběhu dvou dnů zúčastnilo celkem 109 star-
ších žáků  ze čtyř tříd prvního stupně. 
Jak ze strany pedagogů, tak zúčastněných dětí 
byl celkový průběh programu hodnocen velmi 
kladně. Přesto se díky této zkušenosti ukázalo, že 
program Barvíř modrotisku ve školách, realizovaný 
mimo obvyklé prostředí, klade značné nároky ne-
jen na přepravu veškerých potřebných pomůcek, 

ale též na náležitou úpravu prostor a instalaci 
rekvizit v místě jeho konání. Zároveň jsme zjistili, 
jak silně je program závislý na specifickém pro-
storovém rozvržení i časové souslednosti daných 
činností, od nichž se odvíjí jeho zdárný průběh. 
Podstatným úskalím se ukázaly být především 
nevyzpytatelné podmínky cizího prostředí, 
kterým nebylo možné předejít ani důslednou 
komunikací s pedagogy, jelikož vyvstaly až při 
samotném průběhu programu (např. nevyhovu-
jící pracovní plocha, chybějící prostor pro sušení 
plátna, časové omezení pohybu osob ve školní 
budově, podmínky technického vybavení učebny 
atd.). V neposlední řadě vyšel v tomto konkrétním 
případě najevo i význam samotného muzejního 
prostředí především pro možnost zhlédnout 
vystavené exponáty a vnímat tak dané téma 
v kontextu, který zásadně usnadňuje vzdělávací 
proces.17

Účastníci programu pro dospělé – 
Tmavomodré řemeslo, 2018  
(foto S. Pasičnyková)

17_Hodnoticí zpráva programu Barvíř modrotisku 
ve školách ze dne 3. 1. 2018. Interní materiál 
Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm. Autorkou hodnoticí zprávy je Sabrina 
Pasičnyková.
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Účastníci programu pro dospělé – 
Tmavomodré řemeslo, 2018  
(foto S. Pasičnyková)

Současný trend ukazuje, že programy muzejních, 
potažmo kulturních institucí uskutečňované pří-
mo na půdě škol, jsou velmi vítané. Právě proto 
je více než důležité dbát na uvážlivý výběr takto 
předkládaných témat i činností. Po kritickém 
zhodnocení jsme pro celkovou náročnost výše 
uvedenou verzi Barvíře modrotisku ve školách 
nezařadili do stálé nabídky vzdělávacích aktivit 
Valašského muzea. Přesto jsme díky této zkuše-
nosti dospěli k podstatným zjištěním. V případě 
budoucího konání edukačních aktivit v cizím pro-
středí se pokusíme využít organizačně a materiá-
lově méně náročných, avšak neméně zajímavých 
forem prezentace jevů tradiční lidové kultury. 
Současně jsme se uchýlili k úvahám o možnos-
tech efektivního rozšíření programové nabídky 
realizované v prostředí Valašského muzea.

TMAVOMODRÉ ŘEMESLO
Nedostatek edukačních programů zaměřených 
na dospělého návštěvníka ve spojitosti s dlou-
hodobým zájmem veřejnosti nás motivoval 
k uvedení předmětného programu ve formě, 
která by svou náročností i časovým rozsahem 
reflektovala nároky této specifické sociální sku-
piny. V průběhu listopadu 2018 jsme program 
s tematikou barvířského řemesla uskutečnili for-
mou teoreticko-praktického semináře s názvem 
Tmavomodré řemeslo. Jeho zaměření na dospělé 

publikum umožnilo zvýšit časový rozsah teore-
tické fáze a prohloubit škálu i míru odbornosti 
předkládaných informací. Program se uskutečnil 
ve středu a v sobotu, vždy v podvečerních hodi-
nách. Z prostorových důvodů byla jeho kapacita 
omezena v obou případech na dvanáct osob, 
zájem o účast však značně převýšil počet na-
bízených míst. Vzhledem ke zdárnému průběhu 
a velmi kladným ohlasům ze strany účastníků 
bychom chtěli program příležitostně zařadit do 
programové nabídky Valašského muzea také 
v následujícím roce. 
Program Barvíř modrotisku od počátku vynikal 
především svou jedinečností. Na poli vzděláva-
cích aktivit muzejních institucí v České republice 
se dlouhou dobu nebylo možné setkat s obdob-
ným tématem a náplní vzdělávacího pořadu. 
Ukazuje se, že Barvíř je od doby svého zavedení 
stále atraktivní součástí nabídky edukačních 
programů Valašského muzea. Historie jeho 
průběhu je zároveň praktickou ukázkou toho, jak 
lze uvažovat nad novými možnostmi, edukačním 
potenciálem i příležitostí k šíření povědomí 
o této jedinečné tradiční technice. Neutuchající 
zájem široké škály návštěvníků je pro nás nejen 
motivačním faktorem k inovativním postupům, 
ale především dokladem toho, že má tmavomodré 
řemeslo i v dnešní době stále co nabídnout.
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Kvalitativní evaluace 
expozic v areálech 
Valašského muzea 
v přírodě
Mgr. Romana Malíková 
Soubor staveb lidové architektury v Příkazích
r.lukasova@gmail.com

V první polovině roku 2018 se objevilo zajímavé 
zadání – hledání vhodné formy evaluace na 
prezentaci expozic v areálech Valašského muzea 
v přírodě (dále VMP). Jednalo se jak o prvky 
textové, tak vizuální (např. uspořádání expozice 
uvnitř stavení, průvodcovské texty). Zároveň se 
vyžadoval šetrný způsob této interní evaluace, 
neboť dlouholetá práce zaměstnanců na tvorbě 
prezentací expozic byla více než zřejmá. Za tímto 
účelem byla zvolena metoda ohniskové skupiny 
(focus groups), užívaná v kvalitativním výzkumu 
spočívající v moderované diskuzi s cílem pro-
zkoumat názory zúčastněných. 
Na první ohniskové skupině jsme se sešli s vybra-
nými pracovníky muzea v areálech VMP v červnu.  
Základní metodologický rámec kvalitativního 
zkoumání vytvořily ohniskové skupiny s prvky 
analýzy potřeb. V případě těch se jednalo o vy-
mezený postup. Nejdříve se přes určení ideálního 
stavu dostalo k pojmenovávání překážek a pro-
blémů. Následně se pokračovalo k nalezení 
a pojmenování faktických potřeb zúčastněných. 
Vzhledem k tomu, že posláním tohoto textu není 
představení výsledků zkoumání, vyzdvihnu pouze 
část ohniskové skupiny zaměřené na ideální 
stav. V rámci toho pracovníci VMP popisovali, 
jak podle nich vypadá ideální muzeum v přírodě 
(viz obrázek 1). Každý sděloval představu sám za 
sebe a výsledkem byla myšlenková mapa, která 
zohledňovala veškeré názory skupiny. Sdílením 
těchto představ jsme především mohli zjistit, jak 
každý pracovník k muzeu přistupuje a jaké má 

vize. Zároveň to plnilo funkci opěrného bodu pro 
další diskuzi, aby bylo zřejmé, s jakou představou 
diskutující srovnávali a hodnotili muzejní expozi-
ce ve zbylém programu focus group. 
Přidanou hodnotu tohoto typu setkání vidím také 
v tom, že mnoho týmů a oddělení 
v různých firmách často neví, co se děje ve ved-
lejších kancelářích. Lidé mnohdy nemají tušení 
o práci svých kolegů, proto pro některé z nich 
může být překvapením, že i ostatní kolegové mo-
hou řešit obdobné problémy jako oni. Takové se-
tkání pak může mít pozitivní dopad na soudržnost 
zaměstnanců, vytváření efektivních pracovních 
vztahů nebo na jejich schopnost hledat řešení 
problémů v rámci týmu.
Cílem naší společné práce ve VMP bylo zjistit 
výchozí stav prezentací expozic v jednotlivých 
areálech a zjistit potřeby pracovníků pro pláno-
vání dalšího rozvoje. V rámci realizačního týmu 
jsme byli přesvědčeni, že při hledání odpovědi 
na otázku, jak zkvalitnit současnou prezentaci 
a následnou evaluaci expozic, je potřeba nechat 
zaznít také hlasy návštěvníků, abychom získali 
celkový kontext na zkoumanou problematiku. 
Proto v průběhu srpna proběhla další ohnisková 
skupina s návštěvníky VMP. Té se účastnili místní 
lidé, kteří přicházejí do Valašského muzea pra-
videlně. Dále zde byli tzv. přespolní nebo rodina 
s dětmi trávící dovolenou v Rožnově pod Rad-
hoštěm. Scénář a průběh této ohniskové skupiny 
probíhal podle stejného metodologického rámce 
jako v případě pracovníků muzea. V obrázku č. 2 
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je uveden přehled toho, jak vypadá ideální muze-
um v přírodě podle návštěvníků.
Prezentace výsledků výzkumu a další pokračová-
ní společné práce zaměstnanců VMP v rámci této 

evaluace proběhlo v listopadu téhož roku, kde se 
formulovaly priority jednotlivých potřeb vzešlých 
na základě výsledků evaluace.

Ideální muzeum v přírodě dle přání  
návštěvníků VMP

Vize ideálního muzea v přírodě podle 
představ pracovníků VMP
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Poslání a budoucnost 
muzeí v přírodě  
v České republice 
Daniel Drápala 
Ústav evropské etnologie FF MU Brno
drapala@phil.muni.cz

V dějinách snad každého vědního oboru či jeho 
dílčích subdisciplín nalézáme zlomové momenty, 
jež generují nové impulsy či přinášejí inovativní 
pohledy na předmět výzkumu a v konečném 
důsledku tak znatelně posouvají danou vědní 
oblast kupředu. Nejednou je takovýto klíčový 
okamžik spojen s konferencemi či kongresy, které 
využívají jedinečné koncentrace vědeckých kapa-
cit soustředěných v jeden čas na jednom místě. 
A není tomu jinak ani ve sféře muzeí v přírodě 
a jejich konstituování jako svébytné formy muzej-
ní práce a prezentace, pro něž zaznamenáváme 
v průběhu druhé poloviny 20. století několik 
zásadních konferenčních akcí s následným dlou-
hodobým přesahem. V nově započatém tisíciletí 
se sice zformovala společná platforma v podobě 
Českého svazu muzeí v přírodě a revitalizováno 
bylo také Metodické centrum pro muzea v příro-
dě, odborná setkání se však odehrávala spíše na 
bázi technologických workshopů či pracovních 
skupin k aktualizaci metodik. Ostatně i mezi-
národní konference zaměřená na prezentaci 
folkloru a obyčejové kultury, která se odehrála 
v roce 2005 v Rožnově pod Radhoštěm, zůstala 
svým tematickým záběrem i přes značně repre-
zentativní zastoupení účastníků limitována jen 
na dílčí výsek aktivit odehrávajících se na půdě 
muzeí v přírodě. 
Bylo proto jen otázkou času, kdy dozraje doba 
k přípravě „generální konference“ muzeí v přírodě 
třetího tisíciletí, jejímž prostřednictvím by mohly 
zainteresované instituce i odborníci přispět do 
diskuze o místu muzeí v přírodě v širokém kom-
plexu aktivit soustřeďujících se na ochranu, péči 
a prezentaci kulturního dědictví. Této výzvy se 

nedávno spolu s dalšími partnery ujalo Valašské 
muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 
které přirozeně aspiruje na lídra v této kategorii 
muzejní práce. Jak již naznačoval program čtyř 
jednacích dnů (30. 1. až 2. 2. 2018), ambice orga-
nizačního týmu směřovaly nejen k prohloubení 
diskuze uvnitř vědecké komunity zabývající se 
fenoménem muzeí v přírodě, ale také k otevření 
tohoto tématu mnohem širší oborové dimenze. 
Zrcadlilo se to ostatně též i v příspěvku preziden-
ta Asociace evropských muzeí v přírodě Henrika 
Zipsane Muzea v přírodě – jednota v různorodosti. 
Ve svém vystoupení mimo jiné poukázal na způ-
sob, jak může muzeum v přírodě reagovat na ryze 
aktuální téma migrantů a napomoci v hledání 
cest jejich integrace do švédské společnosti. 
Bylo by značně zdlouhavé a bezpředmětné při-
nést v tomto textu obsáhlý sled jmen a témat, 
která naplnila velmi hutný konferenční program, 
připravený po stránce organizační a PR na vy-
soké profesionální úrovni. Spíše se zaměřím na 
vybrané momenty, jejichž prostřednictvím lze 
do jisté míry vystihnout alespoň část z podstaty 
a přínosu proběhlé konference.
Hned na počátku si musíme objektivně říci, že asi 
zklamán by mohl být ten, kdo očekával výrazné 
posuny v postulování nových, progresivních či 
inovativních metod a přístupů, které by muzea 
v přírodě zásadně posunuly tím či oním směrem. 
Naplnění takto koncipovaného úkolu je spíše zá-
ležitostí užších debat různě profilovaných expert-
ních skupin. Ani tohoto formátu se organizátoři 
cíleně nevzdali. Stal se integrální součástí jak 
konferenčního jednání (např. odpolední a podve-
černí bloky Kategorizace typů expozic; Pasportiza-
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ce objektů; Kategorizace způsobů oživování; Kde je 
hranice mezi veřejnou službou a komercí?; Zvláštní 
režim v rámci legislativy – návrh znění doporučení 
pro úpravu stavebního zákona), tak i přípravné 
fáze v měsících předcházejících konferenci. Vy-
hraněné a úzké tematické zaměření pracovních 
skupin je ale spíše cenným podkladem jednak pro 
finalizaci aktualizovaných metodik, jednak pro 
nastolování nových (dílčích i komplexních) otázek 
a úkolů stojících v dalších letech a desetiletích 
před muzei v přírodě a jejich pracovníky.
Dle mého názoru přínos nedávné rožnovské 
konference spočíval mnohem více v jiných okol-
nostech.
1. Mezigenerační přenos: Na programu participo-
valy svými příspěvky přední osobnosti formující 
muzea v přírodě v předcházejících desetiletích – 
Jiří Langer, Vanda Jiřikovská, František Ledvinka, 
další jejich kolegy a vrstevníky jsme mohli za-
znamenat v auditoriu. Tito nestoři českého (čes-
koslovenského) muzejnictví v přírodě vnesli do 
jednání sumu svých nenahraditelných zkušenos-
tí, v mnohém inspirativních i pro další směřování 
muzeí v přírodě. Vedle nich se ovšem angažovala 
také mladší generace etnologů a muzejníků z řad 
třicátníků a čerstvých čtyřicátníků participu-
jících na hlavním konferenčním programu i na 
jednotlivých pracovních skupinách. Jejich aktivní 
přístup k nastoleným otázkám a problémům dává 
naději, že muzea v přírodě budou i v dalších letech 
adekvátním a progresivním způsobem rozvíjena. 
Důležitým faktorem pro reálné naplnění této vize 
je užší kontakt mezi věkově vzdálenými genera-
cemi, přenášení zkušeností, nastolování podnět-
ných impulsů a v neposlední řadě také vzájemná 
důvěra a respekt. Neformální setkávání během 
čtyřdenní konference i některé příspěvky o více 
autorech jednoznačně doložily, že obousměrná 
komunikace a kooperace je možná, reálně se 
uskutečňuje a přináší své plody.
2. Nabourání zažitých bariér: Je nepopiratelné, 
že počátky muzeí v přírodě jsou v řadě zemí 
bytostně spjaty s prezentací lidového stavitelství. 
Vývoj uplynulých desetiletí však doložil, nakolik 
atraktivní formát představují též pro jiné obory 
a témata. Úzkou provázanost, nebo alespoň 
jistou míru inspirace tak můžeme identifikovat 
u technických muzeí pod širým nebem, archeo-
parků, vojenských exteriérových expozic, stejně 
jako u vybraných aktivit na bázi living history 

či ekomuzeí. Tento nepominutelný aspekt se 
organizátoři snažili patřičně zohlednit i při kon-
cipování konference. Záměr se nakonec podařilo 
díky menší odezvě naplnit jen zčásti (chyběla 
např. technická či vojenská muzea v přírodě), 
přesto sdělení přicházející od vlastníků soukro-
mých objektů (Mlýn Wesselsky, Chadimův mlýn 
a dalších) i spolku Velkomoravané participujících 
na aktivitách archeoparku v Modré u Velehradu 
pomyslně překročila onu ohradní zeď, za níž 
mnohdy vědomě či nevědomě pracovníci „klasic-
kých“ muzeí v přírodě setrvávají. Bylo by vhodné, 
aby se toto první výraznější nakročení promě-
nilo v dalších letech v budování intenzivnějších 
vazeb a komunikačních kanálů. Ačkoli prvotní 
výzva k zapojení dalších subjektů se nemusela 
setkat vždy s příznivým ohlasem, jistě by stálo 
za to i nadále aktivně oslovovat celou tuto škálu 
zájmových skupin a společně s nimi v horizontu 
několika let připravit i komornější odborné se-
tkání či konferenci o uplatňování principů muzea 
v přírodě v oněch dříve netradičních sférách.
3. Nový partner: Zřizovatelé u institucí financo-
vaných z veřejných zdrojů se dosud na obdobně 
koncipovaných fórech zmiňovali spíše jen okra-
jově. Konference Poslání a budoucnost muzeí 
v přírodě v České republice i v tomto ohledu 
nastolila nový přístup, když do programu zahr-
nula účast reprezentantů jednoho z důležitých 
zřizovatelů paměťových institucí v naší zemi 
– Ministerstva kultury. A nejednalo se v jejich pří-
padě jen o pouhé zdravice či formální vystoupení. 
Pavel Hlubuček (Muzea v přírodě, jejich zřizovatelé 
a veřejná služba) i Michal Mejdrech (Produkty 
muzeí v přírodě ve vztahu k nákladům a výnosům) 
přednesli plnohodnotné příspěvky generující 
posléze i nejednu debatní otázku a polemiku. Ze 
svých profesních pozic a zkušeností navíc pohlí-
želi na problematiku muzeí v přírodě v poněkud 
jiných dimenzích, které mohou pracovníkům 
muzeí v přírodě z různých důvodů unikat, zdát 
se nepodstatné či zcela nesouvisející. Zatímco 
s posláním veřejné služby muzeí v přírodě se jistě 
odborná veřejnost plně ztotožňuje, diskuzí nad 
produktovou interpretací činností muzeí v přírodě 
se otevřel prostor k obsáhlejší debatě, jež zdaleka 
nemohla být uzavřena s ukončením konference. 
Je to jedna z důležitých výzev ke hledání vhodné 
komunikační osy mezi odbornou komunitou 
a provozně-technickou a ekonomickou složkou 
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institucionální záštity muzeí v přírodě, kde před 
odborníky stojí nelehký úkol zasadit primární 
funkci muzea coby paměťové instituce do kon-
textu ekonomických schémat a jejich poněkud 
zploštěného vnímání poslání muzeí v přírodě. 
Lze to dokonce považovat za jednu ze zásadních 
výzev pro další úspěšné působení tohoto formátu 
muzejní práce. Potvrdil to ostatně i příspěvek 
Jana Blahůška z Parku Rochus, který vzniká pro-
línáním činnosti veřejných institucí (samospráva, 
muzeum) a soukromého investora. 
Čtyřdenní hutný program konference Poslání 
a budoucnost muzeí v přírodě v České republice 
jednoznačně ukázal, že tato forma muzejní práce 
a prezentace není žádným antikvovaným elemen-
tem, který není schopen reagovat na dynamické 
procesy odehrávající se ve společnosti i vědecké 
komunitě. Organizátorům pod vedením Evy Ku-
minkové i zúčastněným odborníkům se podařilo 
na přelomu ledna a února 2018 vytvořit jedinečný 
komunikační prostor, v němž se díky interakci 
různých generací, oborových přístupů i způsobů 
myšlení uplatnilo sdílení zkušeností a dobrých 
příkladů stejně jako schopnost pojmenovat slabá 
místa či vědomé nedostatky muzeí v přírodě. Vy-

tvořila se tak vhodná platforma pro další rozvíjení 
úvah o směřování i poslání tohoto specifického 
muzejního nástroje a jeho schopnosti adekvátně 
reagovat na aktuální společenské výzvy. Bylo-li 
během konferenčního jednání mnohé řečeno, 
lze zodpovědně konstatovat, že neméně otá-
zek a podnětů z rožnovské konference vzešlo. 
Odpovědět na ně a směřovat muzea v přírodě 
k dalšímu rozvoji by si tak měly vytknout nejen 
tolik potřebná dílčí a pracovní setkání, již nyní 
konkrétně plánovaná, ale i podobně koncipované 
„generální akce“. Jejich konání by jistě slušely 
desetileté odstupy, které by poskytly dostatek 
prostoru k prezentaci toho, kam se posunula naše 
muzea v přírodě, co je momentálně tíží a kam by 
měla směřovat. Pomyslným výchozím bodem se 
přitom může stát sofistikované zamyšlení zástup-
ce mladé generace etnologů činných v muzeích 
v přírodě Radka Bryola, které zformuloval jako 
reakci na oficiální program, i četné neformální 
debaty mimo něj.

Účastníci konference v Dřevěném 
městečku, 2018 (foto J. Kolář)



114 museum vivum

Dojmy z konference 
Poslání a budoucnost 
muzeí v přírodě  
v České republice 
Radek Bryol
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
bryol@vmp.cz

POKORA, ZODPOVĚDNOST – slova, která zdůraz-
nila předsedkyně českého výboru ICOM Martina 
Lehmannová ihned v úvodu naší konference. Slova 
jistě nejen v souvislosti s muzei v přírodě na místě. 
POKORA vůči minulosti – nejen k oné spletité 
velké historii, ale i k příběhům lidí, jež jsou v našich 
muzeích uchovávány. V tradičních institucích při-
bývá POKORA vůči dílu osobností,  co tato muzea 
budovali – Artur Hazelius, Anders Sandwig, souro-
zenci Jaroňkové, Jan Rudolf Bečák, Luděk Štěpán 
a mnozí další, jejichž jména v konferenci zazněla.
ZODPOVĚDNOST vůči naší současnosti – společ-
nosti dynamické, tolik liberální, a přesto v mnohém 
tak konzervativní až nevraživé. ZODPOVĚDNOST 
vůči generacím budoucnosti, kterým uchováváme 
tolik jevů z minulosti pro jejich ponaučení, uklidně-
ní, nostalgii i otevřenost.

Jistě jsme plni inspirací z nadčasových vizí ze 
zahraničí či přínosných analýz ze strany zástupců 
ministerstva kultury. Snad máme také naději na 
zjednodušení procesů, které dosud nepočítají se 
specifiky muzeí v přírodě. Jistě jsme plni inspirací 
i od domácích odborníků, snad idealistů? Vznikla 
by muzea v přírodě, kdyby takových snílků s vizí 
kdysi i v současnosti nebylo a o všem by se roz-
hodovalo skepticky a racionálně? Zároveň jsme 
obohaceni inspiracemi prostými a praktickými od 
kolegů, kteří svým muzeím či památkám zasvětili 
všechny své síly, a to i ve volném čase.
Od základního souhrnu definic se neoprostíme. 
Všechna muzea se vyznačují svou paměťovou 

funkcí, založenou zpravidla na odbornosti, ať 
už ze strany historie, etnologie, antropologie, 
národopisu, archeologie a všech dalších speci-
alizací. Jsme skutečným muzeem, nemáme-li 
pokoru vůči kterémukoli z vědních oborů nebo 
k obsahu, který prezentujeme? Je muzejníkem 
ten, kdo vyjme atraktivní prvek z historie, a na něj 
podbízivě láká návštěvníky? Situujeme-li dům 
vzhůru nohama, postavíme-li celebritu do někte-
ré z muzejních rolí, chováme-li exotické zvířátko, 
zvýší se počet návštěvníků? Je otázkou našeho 
poslání, společenské zodpovědnosti a dobré po-
věsti, do jaké míry budeme těmito prvky posilovat 
naše muzea. Odbornost není nutná jen při tvorbě 
obsahu muzea v přírodě, ale znalost a ctění me-
todických postupů jsou bezpodmínečné i při jeho 
celkovém vytváření. Rozhlédneme-li se kolem 
sebe, a nemusíme ani za západní hranice, vidíme 
dosti výborných nepodbízivých příkladů, které 
fungují, zaujmou a potěší. 
Sama odbornost však určitě nestačí. I během 
konference jsme se navzájem přesvědčili, že 
nadšené zaujetí obory s jejich pojmy, principy 
a metodami nemusí být vždy srozumitelné. 
Netřeba připomínat, že do muzeí přichází kromě 
odborníků také laici, lidé dalších oborů s různými 
zkušenostmi, různé úrovně vnímání. I těm by 
měla být naše práce srozumitelná. Nezapo-
mínáme v nadšené bublině naší odbornosti na 
nebohé návštěvníky? Předáváme jim naše vědění 
přehledně a srozumitelně? Odnáší si z muzea 
poznání, které mohou uplatnit v životě? 
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Na tyto otázky se snaží hledat odpovědi obor 
interpretace kulturního dědictví, dosud nepříliš 
využívaný, ale pro budoucí práci muzeí nezbytný. 
Vždyť mnozí kolegové zdůraznili, že bez náležité-
ho vysvětlení zůstává řada exponátů návštěvníky 
nepochopena. U dětí už takřka nezáleží na tom, 
zda jsou z města nebo naopak z vesnice, kde by 
dosud k některým reáliím mohly být blíže. K práci 
s návštěvníky je však bezpodmínečné, abychom 
jejich strukturu poznali. A poznání je pouze po-
mocným prostředkem, cílem je logicky konkrétní 
akce, jak zdůraznili někteří z referujících.
Netřeba připomínat, že zvláště průvodci a lidé, 
kteří se setkávají s návštěvníky, jsou zosobněním 
všeho snažení odborníků. Netřeba připomínat? 
Kolik péče věnujeme jejich výběru, kolik času 
jejich vzdělávání či reflexi jejich práce? Dávná 
minulost aktivit Valašského muzea či současná 
systematická práce ve strážnickém Muzeu ves-
nice jihovýchodní Moravy mohou být vzorovými 
příklady. Různé inspirace jsme měli možnost 
vidět také při práci s hendikepovanými.
Muzea v přírodě mají kromě té výchozí paměťové 
funkce navíc onu komplexnost prezentace pro-
středí – doma ve světnici, na dvoře i návsi, za 
humny, v polních cestách s kříži na rozcestích. 
To vše a mnohem více můžeme rekonstruovat 
v areálech muzeí v přírodě nebo přispět k udržení 
či obnově přímo v terénu.
Na rozdíl od návštěvnicky přátelských a výbor-
ných expozic kamenných muzeí je navíc právě 
takové prostředí muzeí v přírodě předurčeno 
k celodennímu objevování, poznávání, relaxaci, 
rozjímání, někdy až idylickému. Jak připomněl 
prezident Asociace evropských muzeí v přírodě 
Henrik Zipsane, snahou jejich muzea je vytvořit 
návštěvníkovi „good day“. A to jistě bývá i pra-
vidlem v našich muzeích. Ne vždy vypovídající, 
ale tolik potřebné počty návštěvníků přitažlivost 
muzeí v přírodě jistě potvrzují. Právě prostředí 
a možnost relaxace bývají hlavními motivy 
návštěvy.
Různé historické okolnosti způsobily, že většina 
našich muzeí v přírodě není dosud zcela dobu-
dována podle představ jejich zakladatelů. Chybí 
doplnění tradiční části či objektů, které měly 
zobrazovat život před velkými společenskými 
změnami v polovině 20. století. V areálech není 
zastoupena kompletní sociální struktura vesnice 
nebo řemeslné dílny a přitom v terénu ještě 

mohou dožívat stavby, jež figurují v koncepcích.
Snad proto není možné zatím systematicky 
myslet na dokumentaci, neřkuli prezentaci 
období 2. poloviny 20. století, jejíž artefakty 
i vzpomínky nenávratně mizí. V tomto případě je 
třeba za hranice nahlédnout – muzea v přírodě 
v Evropě nejenže tuto epochu prezentují doklady 
staveb a artefaktů, ale snaží se vysvětlit další 
jevy včetně nepopulárních témat prakticky až do 
současnosti a zároveň reagovat na budoucnost. 
Jako příklady uveďme byt muslimů v činžáku 
v norském Oslo, festivity menšin v holandském 
Arnhemu, domov homosexuálů nebo přístřeší 
bezdomovců v dánském Den Gamle By, prostor 
věnovaný menšinám v muzeu v přírodě v Buku-
rešti. Právě Henrik Zipsane jistě i těm liberálněj-
ším z nás vyrazil dech vesničkou pro uprchlíky 
v jeho severošvédském muzeu, koncipované jako 
pomoc bližním a zároveň společenská interakce. 
Není jedinečnou možností našich muzeí v přírodě 
ukázat také složité etnické a národnostní procesy 
v naší minulosti, které by mohly přispívat k uklid-
nění a eliminaci společenských stereotypů? 
Muzea v přírodě mají jistě celou řadu méně 
tabuizovaných a o to více žádaných témat – jak 
opravit či adaptovat starou chalupu, zrestaurovat 
nábytek, obnovit starý sad…
Ekonomické i společenskovědné analýzy dokáza-
ly přínos muzeí v přírodě pro společnost. Je pře-
devším na nás samotných muzejnících, abychom 
kromě našich tradičních aktivit pro návštěvníky či 
odborných činností prezentovali složité podhoubí 
naší práce, tedy zvyšovali míru společenského 
uznání. „Co děláš v muzeu? Průvodce?,“ ptají 
se jistě mnohých mladých kolegů lidé z jejich 
okolí, neznajíce složitou strukturu našich potřeb. 
V mnohých muzeích se při sdružených funkcích 
pohybuje jejich zaměstnanec od odborníka přes 
průvodce a lektora až po technickou sílu. Každé 
z muzeí v přírodě však nejen tyto funkce, ať už 
sdružené nebo zosobněné či externí, potřebuje. 
A k nim mnohé další – stavaře, řemeslníky, ze-
mědělce, provozní zázemí, aby mohlo naplňovat 
svou komplexnost prezentace prostředí.
Celistvost prostředí muzeí v přírodě zároveň 
nabízí jedinečnou možnost si různé činnosti vy-
zkoušet. Leckde umí vylisovat mošt nebo usušit 
ovoce a uvidíme řadu rukodělných technologií. 
Méně se setkáváme s dlouhodobými komplex-
ními experimenty na vědecké bázi. Když se 
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staví nebo opravuje dům, nakukuje návštěvník 
zvědavě skrz pásku nebo plot, cože se to vlast-
ně děje? Potřebná je jistě jeho bezpečnost, ale 
neskrýváme za ploty stavenišť mnohé zajímavé, 
ale někdy i to moderní či nepřípustné, čím se 
nechceme chlubit? Vždyť návštěvníkům při 
poctivé stavební činnosti můžeme tolik ukázat. 
Strážnické experimenty s hliněným stavitelstvím, 
práce archeoparků či zahraniční vzory mohou být 
jistě inspirativní. Muzeum v přírodě v sobě tedy 
ukrývá potenciál uchovat i technologie náročné 
na prostory jako experimenty stavební. 
V případě nižšího ohodnocení ve sféře kultury 
může u některých jejích pracovníků převládnout 
skepse a s ní spojená míra výkonu intuitivně 
odpovídající tomuto hodnocení. Asi jen osobní 
přesvědčení o poslání práce v kultuře spolu 
s nadšením, zodpovědností a pokorou dokáže 
tento neblahý nedostatek kompenzovat.
Dalším dilematem některých muzeí je nepřijetí 
místními obyvateli. Naopak jiná muzea či inici-
ativy potvrdily aktivní účast a nadšení místních 
komunit pro spolupráci s muzeem. Klíčovým 
pravidlem musí být maximální disciplinovanost 
a efektivita práce kmenových zaměstnanců ve 
vztahu k dobrovolníkům. Benefitem pro muzea je 
jistě „ekonomické ulehčení“ dobrovolníky v růz-
ných sférách – zvláště tolik potřebném oživení – 
stejně jako kladná interakce instituce s místními. 
V utváření těchto vztahů nás ještě čeká dlouhá 
cesta s potřebou dobré koordinace ze strany 
muzea a zaujetím dobrovolníků. 
V tomto kontextu může být až zarážející, že 
členové u nás tolik rozšířeného folklorního hnutí 
nemají přílišné znalosti ani zájem o historickou 
podstatu toho co dělají, ve srovnání s poučenými 
aktivitami spolků vojenské minulosti či lidí, kteří 
se s nadšením zabývají staršími jevy z historie 
či archeologie (Spolek archaických nadšenců, 
Moravané aj.). I folklorismus je určitou formou 
living history a právě systematická osvěta může 
být úkolem muzeí v přírodě. Ta může aktivity 
folklorního hnutí v pravdivější podobě využívat 
ve svých programech jinak než jen nejčastější 
pódiovou prezentací. Spolu s uvedenou ukázkou 
rukodělných technologií to jistě přispívá k ochra-
ně nehmotného kulturního dědictví, přičemž ne-
nahraditelnost ubývajících autentických nositelů 
je nesporná. 

Zdravice prezidenta Polského svazu muzeí 
v přírodě Jaroslava Galenzy obsahovala důležitý 
termín SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ A KREATIVNÍ  
DISKUSE. 
Věříme, že právě impulzem k uspořádání konfe-
rence, stejně jako motivem aktivní účasti bylo 
toto sdílení a diskuse, což je nenahraditelné v me-
zinárodním měřítku na konferencích či exkurzích. 
Zároveň je to nutné v rámci muzeí v přírodě v naší 
zemi i v každém z muzeí, ať už s jejich četnými 
partnery, tak navzájem uvnitř muzea. Vedle dlou-
hodobých ideí před námi stojí mnohé praktické 
kroky, které jsme na naší konferenci dokázali 
společně pojmenovat.
Věříme, že se podaří tato zjištění v našich mu-
zeích v přírodě využít a dále rozvíjet.
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Ve dnech 22. – 25. května 2018 se v prostorách 
Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Rad-
hoštěm uskutečnila druhá společná mezinárodní 
konference VMP a Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity nazvaná Valašsko – historie a kultura 
II. Obživa. Uplynulo pět let od konání prvního 
společného projektu obou institucí, konference 
s podobným názvem Valašsko – historie a kultu-
ra (18. – 20. září 2013). Již zvolený název nazna-
čuje potřebu zachovat kontinuitu, přitom vymezit 
okruh jednání tak, aby se postupovalo od obecné-
ho ke konkrétnímu. První konference se zabývala 
nově reflektovanými historickými a kulturními 
aspekty. V zásadě se hledaly různorodé tendence 
při formování regionu, přičemž ústřední otázkou 
zůstávalo – zda existuje cosi jako valašská identi-
ta a čím je formována. Je zřejmé, že se do centra 
pozornosti dostala valašská krajina. 
Konference valašská obživa, jak jsme se v pří-
pravném týmu naučili říkat, proběhla opět pod 
záštitou ředitele VMP Ing. Jindřicha Ondruše 
a děkana Ostravské univerzity prof. Aleše Zářic-
kého, přitom tematická pozornost byla soustře-
děna na způsob obživy na Valašsku nejen v době 
starší, ale i poměrně nedávné, či dokonce v sou-
časnosti. Obava, že volbou tématu klesne zájem 
o aktivní účast, byla záhy vytěsněna. Nakonec 
v druhém ročníku odezněly více než čtyři desítky 
příspěvků padesáti domácích i zahraničních 
referujících, prezentovaly se výsledky výzkumu 
z různých vědních oborů, jež lze rozčlenit zhruba 
do tří základních oblastí: historické, etnografické 
a uměnovědné.  

V první oblasti byl kladen důraz zejména na 
mapování rozhodujících podnětů z hlediska 
historických, sociálních a demografických 
výzkumů. Zaujaly referáty historika prof. Pavla 
Kladiwy a etnologa doc. Daniela Drápaly, které 
buď přímo ovlivnily diskusi, nebo minimálně 
rozvinuly kontext, do něhož byly další příspěvky 
zasazeny. Druhou a z celé řady důvodů nejroz-
šířenější tematickou oblast vymezily příspěvky 
etnografické, jež využily jako východisko úvahu 
nad fenoménem obživy spojené s tradičními 
řemesly a způsoby stravování (včetně toho, jak 
přežívají do dnešních dnů). Korespondovaly mj. 
s výzkumem oděvu a s expozicí Jak jde kroj, tak 
se stroj, jejíž autorkou je Mgr. Lenka Drápalová, 
jedna z plenárních referujících. Třetí tematickou 

Užitečná spolupráce 
a odborná setkávání
Konference Valašsko – historie a kultura II. Obživa 

Svatava Urbanová
Filosofická fakulta Ostravské univerzity
svatava.urbanova@osu.cz
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oblast vymezily příspěvky literární, filologické 
a uměnovědné. Zabývaly se českou regionální 
literární tvorbou, všímaly si přejímek valašského 
nářečí do terminologie a rituálů v Karpatech 
a věnovaly pozornost slovní zásobě ve vztahu 
k pokrmům. Tady zaujaly mezioborové referáty 
zahraničních účastníků (zvláště prof. Eleny Uze-
nevové). Jednou z nepřehlédnutelných součástí 
širšího kontextu byly příspěvky o architektuře 
a fotografii, o proměnách industrializace, kore-
spondovaly s nově instalovanými výstavami Dílna 
lidové umělecké výroby a Hračky nejmilejší, aneb 
jak jsme si hráli. 
Ukazuje se, že mezinárodní oborová vědecká 
setkání jsou nosná, plodná, inspirující a přínos-
ná. Otevřely se pozoruhodné okruhy problémů, 
o které je zájem také v zahraničí. Zformulovala se 
řada otázek, na něž může budoucí bádání v tomto 
směru navázat. Specializovaná odborná setkání 
vyžadují poměrně užší tematické vymezení 
a pevné režijní uspořádání; tady patří velký dík or-
ganizátorům konference, protože bez nich by se 
konferenční mechanismus a ambiciózně stavěný 
tematický a problémový okruh úspěšně nezvládl. 
Účastníci si pochvalovali, že se nacházejí v pro-
středí Valašského muzea a mají doslova vše jako 
na dlani. Mnohdy se stávalo, že obsah referátu 
přímo korespondoval s expozicemi a prostředím, 
v němž probíhalo jednání v sekcích, souzněl 
s náplní bohatého doprovodného programu. Do 
něj patřily dvě vernisáže nových výstav, promítání 
dokumentárních etnografických snímků, či ko-
mentovaná prohlídka rekonstruovaného objektu 
Libušína na Pustevnách. Zaujala také premiéra 
unikátního dokumentárního filmu otce a syna 
Smrčkových Říkejte mi strýcu a další podněty. 
Stejně jako první ročník konference byl završen 
vydáním reprezentativní knihy Valašsko – his-
torie a kultura, kolektivní monografie shrnující 
podněty a zveřejňující konferenční příspěvky 
v plném rozsahu, také nyní se na Filosofické 
fakultě Ostravské univerzity připravuje publikace 
Valašsko – historie a kultura II. Obživa. Její vydání 
očekáváme v první třetině roku 2019. Kniha 
z roku 2014 je beznadějně rozebrána, dodnes 
přicházejí žádosti o její zaslání. Věříme, že tomu 
bude stejně u druhého svazku. Osobně se těším 
na další setkání v Rožnově pod Radhoštěm, neboť 
nikde jinde nepanuje taková autentická valašská 
atmosféra, jako je tomu tady.
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Konference Asociace 
evropských muzeí 
v přírodě 
Živé sbírky v muzeích v přírodě, pěstování rostlin  
a chov zvířat pro návštěvníky

Šárka Kramolišová  
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
kramolisova@vmp.cz

Ve dnech 12. 9. – 14. 9. 2018 jsem se s kolegyní 
z našeho muzea zúčastnila mezinárodní kon-
ference Asociace evropských muzeí v přírodě 
– AEOM (Association of European Open Air Mu-
seums) s názvem: Živé sbírky v muzeích v přírodě, 
pěstování rostlin a chov zvířat pro návštěvníky.(Live 
Collections in Open Air Museums Conference, Gar-
dening and Farming for Visitors). Hostující role se 
ujalo Beamish Museum ve Velké Británii. Nosným 
tématem konference byly úloha a přístup k pěs-
tování tradičních plodin a chovu zvířat, zejména 
lokálních druhů a plemen, zasazení do souvislostí 
s místní krajinou, prostředky k vytváření autentič-
nosti, prezentace života v severovýchodní Anglii.
Program konference tradičně zahrnoval odborné 
prezentace s následnou diskusí, komentované 
prohlídky částí muzea a vybraných depozitářů 
i návštěvu programu zaměřeného na ukázky ze-
mědělských prací. Stihli jsme i letmou prohlídku 
nedalekého nádherného historického města New 
Castle upon Tyne, protože ubytování bylo zajiště-
no právě tam. Na konferenci se sešlo kolem 50 
účastníků, převážně pracovníků muzeí v přírodě 
a etnografických muzeí z Dánska, Švédska, Ně-
mecka, Rumunska, Maďarska, Anglie, Skotska, 
Irska (dokonce i z ostrova Man v Irském moři). 
Za rožnovské muzeum jsem přednesla příspěvek 
s názvem Živé poklady ve sbírkách Valašského 
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se 
zaměřením na prezentaci tradičního zemědělství, 
zejména představením sadu starých krajových 
odrůd ovoce a chovu původního plemene ovce 

Valaška, ale také našeho přístupu k interpretaci.
Jak už to na konferencích bývá, konkrétní před-
nesené prezentace byly různorodé, avšak každá 
opravdu něčím zajímavá. V rámci svého zaměření 
věnují všechna muzea poměrně velkou pozornost 
tématu rostliny, zvířata, kulturní krajina a snaží 
se hledat nové cesty k návštěvníkovi. Zároveň 
chránit a uchovávat kulturní bohatství své země. 
Pro mne osobně to je vždy hřejivý pocit vidět 
zanícené nadšence a zde tomu nebylo jinak. 
Z přednesených prezentací například zazněly 
zajímavé příspěvky: 
Používání zemědělských plodin a krajiny k odlišení 
starého a nového světa v muzeu emigrace – Na-
tional Museums Northern Ireland, Zahradnictví 
jako součást učebního plánu – rekultivace zahrady 
vesnické školy z roku 1910 – Vallby Friluftsmuse-
um, Program pro krajinářství, zahradnictví a živo-
čišnou výrobu v muzeu Astra – Hungarian Open 
Air Museum, Využití etnobotanických znalostí 
v Maďarském muzeu v přírodě, či navíc zařazený 
příspěvek o Ukázkovém chovu ovcí pro návštěvníky 
v jednom ze skotských muzeí. Za hlavní příspěvek 
bych však označila samotné hostující Beamish 
muzeum, které jsme mohli v rámci daných mož-
ností alespoň částečně poznat. Osobně jsem typ 
takového muzea nikdy předtím neviděla a o to víc 
mne ohromil obrovský rozsah a způsob prezen-
tovaných jevů. Navíc perfektní organizace a péče 
o všechny účastníky, vstřícnost a fundovanost 
odpovídat na jakékoliv dotazy a zcela přátelská 
atmosféra nutně vyvolávala pozitivní pocity.
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V otevřeném depozitáři Beamish muzea, 
2018 (foto Š. Kramolišová)

Kromě komentovaných a posléze vlastních 
exkurzí po muzeu jsme navštívili jeden z depo-
zitářů sbírkových předmětů včetně otevřeného 
depozitáře pro veřejnost. Zde se nám ochotně 
věnoval kurátor – správce depozitáře. Měli jsme 
také to štěstí, že v muzeu právě probíhal tradiční 
zemědělský program (tzv. Agricultural show) 
s mnoha zajímavými ukázkami a výstavami. 
Na poli ukazovali sklizeň úrody, ve speciálních 
stanech se prezentovala lidová řemesla, dále 
výstavy zemědělských plodin, historických odrůd 
okrasných rostlin, plemen užitkových zvířat (do-
konce i fretek!), zemědělské techniky, zajímavé 
dětské edukační programy včetně výuky tradič-
ních tanců pro malé školáčky, venku pak živé 
ukázky práce pasteveckých psů, práce sokolníků 
atd. Účinkující vystupovali samozřejmě tradičně 
oděni dle svého zaměření a jídlo se podávalo 
z mobilní válečné kantýny.
Během jednotlivých exkurzí byla příležitost do-
zvědět se více o chodu muzea, ať už z úst našich 
průvodců, nebo například mnohých dobrovolníků, 
kteří tvoří podstatnou část chodu muzea. Při 
návštěvě instituce tohoto typu se člověk nutně 
neubrání myšlenkám, jak „takový kolos“ s 500 

zaměstnanci, několika stovkami dobrovolníků 
a s roční návštěvností nad 750 000 funguje a kde 
jsou počátky jeho vzniku.
Zakladatel muzea, Frank Atkinson (narozen 1924), 
již od mládí nadšený sběratel fosilií a později 
ředitel několika muzeí, se inspiroval v roce 1952 
při svých cestách po švédských a norských 
muzeích v přírodě. Všímal si úspěchů lidových 
muzeí, která demonstrují život obyčejných lidí, 
žijících především na venkově. Nadchl se myš-
lenkou pomoci zachránit alespoň něco z toho, 
co v polovině 20. století doslova mizelo před 
jeho očima. Uvědomoval si, že díky masivnímu 
industriálnímu rozvoji se jeho domovina, severo-
východní Anglie, dramaticky mění. Prudce vzrůs-
tá počet příchozích obyvatel, region ztrácí svou 
identitu, mizí tradice i způsob komunikace mezi 
lidmi. Těžba uhlí, stavby lodí, zpracování železa 
a celkový rozvoj těžkého průmyslu sloužil nové 
společnosti, jež se prudce rozvíjela. V té době to 
však byly již dozvuky předchozích bouřlivých ér, 
které pravděpodobně zcela zásadně měnily tvář 
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krajiny a životy zdejších lidí. Jak jsem si všimla 
v obrazové galerii v New Castlu, již jsme později 
soukromě navštívily, ztvárnění živelného rozvoje 
a industriální témata se často opakují v mnoha 
uměleckých dílech. 
Toto silné znepokojení postupně vyústilo v podání 
návrhu na založení otevřeného muzea, co by pre-
zentovalo především život obyčejných lidí a doku-
mentovalo živou historii regionu. Frank Atkinson 
se rozhodl, že „muzeum bude o lidech a pro lidi“. 
Zároveň doporučil urychleně začít sbírat před-
měty, které „budou vyprávět příběhy lidí“. Ostatně 
na této myšlence je muzeum založeno a většina 
prezentací se od vyprávění příběhů odvíjí. 
Po schválení návrhu nabraly věci rychlý spád 
a pronajatý armádní areál s 22 chatami se rychle 
plnil získanými předměty. Sbíralo se neselektivně, 
od obrovských strojů po drobnosti z domácností. 
V srpnu 1970 ještě Frank Atkinson pracoval pro 
toto budoucí muzeum na necelý úvazek (v jednu 
chvíli byl ředitelem tří muzeí najednou!), za rok 
se již do Beamish přestěhoval a muzeum jako 
takové se narodilo spolu s úvodní výstavou Mu-
seum in the making. V roce 1973 byla přivezena 
první tramvaj, dva roky poté muzeum navštívila 
Královna Matka a již v roce 1978 přivítali svého 
miliontého návštěvníka! Pár let nato se Beamish 
museum stalo Evropským muzeem roku a jeho 
ředitel Frank Atkinson odešel do důchodu.
Jak jsme se mohli přesvědčit, muzeum se stále 
aktivně rozvíjí a buduje velkolepé projekty. Za 
důmyslně vyřešeným plotem s průhledy pro 
zvědavce nyní roste nový areál z roku 1950, který 
má zahrnovat kompletní městečko s obchody, 
kavárnami, policejní stanicí, kinem a dokonce 
i hotelem, kde se mohou ubytovat současní ná-
vštěvníci. Ostatně již nyní muzeum nabízí několik 
stylových zařízení pro návštěvníky, kteří si chtějí 
muzea užít více dní. Tento obrovský projekt má 
být dokončen v roce 2021. V této souvislosti 
zde hodlají vytvořit i velké množství stálých 
pracovních pozic a dokonce i místa pro učňovské 
vzdělávání.
Beamish muzeum doposud prezentuje tři období 
– tzv. pozdní Georgiánskou dobu; (přibližně 1800 
až 1830). Jde o období postupného ekonomické-
ho vzrůstu a sociálních změn. Dále éru Edward-
skou (od r. 1901 do 1914), která je považována 
za jednu z nejdůležitějších etap v historii severo-
východní Anglie. Bylo založeno mnoho velkých 

měst, prudce vzrostl počet obyvatel – např. 
v místním Durhamu z 300 000 v roce 1840 na 1,4 
milionu v roce 1911. Masivně se rozvíjel ocelářský 
průmysl a region celkově v té době expandoval. 
Prosperita této oblasti byla založena zejména na 
těžbě uhlí. Rychlý ekonomický růst s sebou nutně 
přinášel i sociální problémy, chudobince, zdra-
votní problémy a nakonec i vylidňování venkova. 
Třetím prezentovaným obdobím je 2. světová 
válka. Muži buď odcházeli do armády, nebo pra-
covali jako rezervy v průmyslu. Ženy se kromě 
práce v domácnosti uplatňovaly v dobrovolných 
organizacích, na venkově se staraly o ukryté 
děti z ohrožených zón, nebo např. provozovaly 
mobilní kantýny. Zkrátka každý se musel zapojit 
do válečné podpory. 
Na ploše více než 100 hektarů, z níž centrální 
část obepíná železnice, je možné navštívit několik 
samostatných celků prezentujících uvedená ob-
dobí a způsob života. Jde samozřejmě především 
o různé typy obydlí zasazených do příslušného 
okolí a krajiny. 
A tak zde během chvíle potkáte třeba služebné 
z nádherného kamenného Pockerley Old House 
v typickém dobovém úboru z období kolem roku 
1820 a zahradníka, jenž pečlivě zametá cestičky 
precizně upravené terasovité zahrady. Nedaleko 
zapíská parní lokomotiva a umounění dělníci 
hned překládají právě dovezené uhlí ve vagonce. 
V zástavbě městečka z roku 1900 se to hemží 
prodavači v plně zásobených obchodech všeho 
druhu, uvidíte lékárníka, krejčího či fotografa ve 
fotoateliéru. V místní hospodě The Sun Inn ochut-
náte několik druhů piva a na ulici, tak jako se to 
stalo nám, můžete zažít demonstraci se vším 
všudy, kdy se těsně kolem vás přežene hlučící dav 
s transparenty a houf četníků. Na farmě z roku 
1940 se dozvíte mnohé o životě během války 
a v chlévech se setkáte s hospodářskými zvířaty. 
K vidění a také k vyzkoušení je zde toho tolik, že 
jeden či dva dny zdaleka nestačí. Ale to už tak 
bývá, že více času prostě nemáme a stejně jako 
u jiných muzeí, která nás nadchnou, si slibujeme, 
že se sem jistě jednou vrátíme…
Nedílnou součástí prezentace jsou samozřejmě 
i běžná domácí zvířata, o něž je – jak jsme se 
sami přesvědčili – opravdu dobře postaráno. 
Obhospodařovaná pole, zahrádky a další veřejná 
prostranství jsou součástí celku, který si můžete 
z části prohlédnout i s využitím dopravních pro-
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Družný hovor účastníků konference 
s dobrovolníky, 2018  
(foto Š. Kramolišová)

středků – jak jinak než dobových. A tak se zde 
mísí zvuky historických tramvají, aut a autobusů 
a do toho klapot koňského spřežení s bryčkami. 
Letmo jsme se dotkli i využívání vlastní hospo-
dářské produkce. Tvoří důležitý článek celého 
systému a je také vlastně přirozenou součástí 
prezentace. Například ve zdejší restauraci Tee 
Rooms mohou návštěvníci ochutnat jídla uvařená 
z vlastních surovin a připravená podle starých re-
ceptur. Neubránila jsem se zvědavému okukování 
nejrůznějších koláčů, z nichž jednoznačně vedl 
ten s bílou polevou, posypaný čerstvými chrpo-
vými květy. Jak chutnal, jsem bohužel nezkusila, 
ale už jen dle vzhledu jistě báječně! 
K expozicím patří i tzv. otevřený depozitář, vybu-
dovaný před šesti lety. V něm jsme strávili po-
měrně dlouhou dobu, po kterou se nám ochotně 
věnoval jeden z kurátorů. Na mou otázku, jak mají 
zabezpečené volně vystavené předměty, odpově-
děl, že na zkoušku na jedno místo sem tam položí 
drobnější věci. Pokud někoho zajímají, bývají 
přeskládané – ale zatím se nikdy nic neztratilo. 
Zajímavé je, že část vystavených předmětů, jichž 
je opravdu mnoho, prý obměňují jednou za tři 
měsíce. Tento depozitář je velká průchozí hala 

s několika vysokými regály, odspodu naplněnými 
předměty všeho druhu. Spodní police jsou pro-
sklené, vyšší již ne.
A nakonec téma dobrovolníci. Všude je potkáváte, 
jsou usměvaví, ochotní si s vámi povídat a zdá se, 
že jsou přímo nadšení svou funkcí. Za kamennou 
zídkou jednoho z domů, reprezentující válečná 
léta, jsem oslovila skupinku postarších mužů, 
kteří právě pečlivě zpracovávali úrodu fazolí 
a tabáku. Potvrdili mi, že se tu cítí opravdu dobře 
a je to pro ně možnost, jak smysluplně prožít den. 
Všichni odpovídali v podstatě obdobně: „Mám se 
nudit sám doma? Tady mám kamarády, můžu přijít 
a odejít kdy chci, dělám, co mě baví, povídám si 
s lidmi, je to tu fajn.“ Hned vedle jsme zahlédli ženy 
s šátky na hlavách, jak vystřižené z válečného ro-
mánu, které právě připravovaly jídlo v sousedním 
kamenném domě. Vysvětlily nám, že jej využívají 
dobrovolníci jako své zázemí. Z cesty bylo dobře 
vidět do místnosti, kde se pak sešla skupinka ke 
společnému jídlu. I přes zákaz vstupu do této 
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soukromé zóny vše vypadalo naprosto přirozeně, 
zkrátka jako součást života.
Těchto dobrovolníků se zde prý vystřídá neuvě-
řitelných 500 až 600 ročně, na webových strán-
kách muzea je uveřejněna výzva pro zájemce. 
Nejsou to samozřejmě pouze dobrovolníci, ale 
na 400 zaměstnanců, kteří se podílí na chodu 
muzea. Pomáhá každý, kdo jakkoliv přispěje, ať 
už zakoupením vstupenky či jen drobností. Tisíce 
přispívajících a fanoušků na sociálních sítích, 
dnes již i dlouholeté partnerské organizace, ti 
všichni jsou součástí tohoto ohromného spole-
čenství. V uplynulých pěti letech bylo tímto způ-
sobem získáno více než dva miliony liber. Jak se 
uvádí v muzejním průvodci, každá vydělaná peny 
se investuje zpět do muzea. Beamish muzeum 
by nemohlo existovat bez fantastické podpory 
všech těchto dobrovolníků a mecenášů, kterých 
si, jak sami v muzeu říkají, velmi váží. Na oplátku 
vytváří další a další programy, projekty a možnos-
ti pro své návštěvníky a fanoušky.

Zdaleka jsme nepostihli vše, co muzeum nabízí, 
a do jeho zákulisí jsme nahlédli jen povrchově. 
Jistě se potýká se svými vlastními problémy, jak 
už to nejen v muzeích bývá. Každopádně, toto 
nádherné muzeum stojí za to navštívit!
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Marketingový workshop 
AEOM v Tallinu 
Pavlína Polášková 
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
polaskova@vmp.cz

Ve dnech 6. až 10. června 2018 uspořádala Aso-
ciace evropských muzeí v přírodě
Marketingový workshop, jehož hostitelem se 
stalo Estonské muzeum v přírodě v Tallinu. 
V současné době musejí muzea věnovat stále 
větší pozornost reklamě. Je nezbytné získat pří-
jmy poskytováním kvalitních služeb, organizová-
ním veřejných akcí, zlepšením prostředí v muzeu 
a zvyšováním počtu návštěvníků. Mnohá muzea 
ochotně, jiná nerada se stala součástí moderního 
světa, který neustále narušuje soutěž o přežití. 
Proto se marketing a PR staly nezbytnou sou-
částí každodenní práce v muzeích v přírodě. 
Abychom byli v kontaktu s našimi návštěvníky, 
musíme se naučit nové marketingové dovednosti 
a udržovat vývojové trendy.
O svých zkušenostech na poli evropských muzeí 
v přírodě diskutovali jejich zástupci z Maďarska, 
Finska, Bulharska, Estonska, Běloruska, Litvy 
a Rumunska. Za Valašské muzeum v přírodě jsem 
se setkání zúčastnila společně s Janem Kolářem.  
První den workshopu byl věnován značce a jejímu 
vnímání z pohledu návštěvníka muzea. Deset let 
zkušeností v budování image Estonského muzea 
v přírodě a pohled do zákulisí přinesl příspěvek 
ředitelky reklamní agentury, jež stála u zrodu no-
vého vizuálního stylu. Příkladem nevšedně poja-
tého marketingu spojeného s oslavou 100. výročí 
vzniku Estonska bylo představení projektu výroby 
sto metrů dlouhého koberce, který utkalo 7 000 
lidí během osmi měsíců při návštěvě muzea. Ko-
berec byl slavnostně předán prezidentu republiky 
při oslavách jubilea. 
Vytváření firemní identity pro lepší rozvoj muzeí 
bylo také tématem příspěvku Etnografického 
muzea v přírodě v Etaru v Bulharsku. Ukázal no-
vou vizuální identitu a kroky v procesu její tvorby, 

používání technologických nástrojů a sociálních 
médií při prezentaci muzeí v přírodě. V prosinci 
2017 v Etaru zrekonstruovali jednu ze svých expo-
zic – dílnu Sharjah. Komunikaci s návštěvníkem 
výrazně vylepšili informačními totemy, značkami, 
ilustracemi, osvětlením a moderními technologie-
mi s prvky virtuální reality. 
Maďarské muzeum v přírodě v Szentendre pre-
zentovalo své budování značky – od sbírek až 
po podnikání. Přítomné seznámili s vytvářením 
nového trendu oživování muzea prostřednictvím 
hraných příběhů, které na základě historických 
faktů propojili s prací scénáristy, režiséra a her-
ců. Vyprávění příběhů prostřednictvím hraných 
scének v dobovém prostředí nabízí návštěvníkům 
nevšední zážitek a možnost zapamatování si řady 
historických souvislostí. Navíc může být spojený 
s přenesenými emocemi získanými v dobovém 
prostředí. Finské muzeum Vapriikki z Tampere 
představilo zkušenosti s virtuální realitou a mož-
ností přenést muzeum a realitu na libovolné 
místo díky virtuálním brýlím. Závěrečný blok se 
nesl v duchu poznatků paní Nadzeya Charapan 
z European Humanities University v Litvě, která 
analyzovala zkušenosti návštěvníků v prostředí 
muzeí v přírodě 
v Bělorusku, Litvě a Švédsku. Odpolední program 
byl vyhrazen k prohlídce Estonského muzea 
v přírodě. Role průvodkyně se ujala paní Merike 
Lang, ředitelka muzea. 
Druhý den našeho setkání přinesl pohled na mož-
nosti využití inteligentních technologií pro oživení 
muzejního prostředí. Příkladem byla modulární 
platforma NUMU vytvořená za tím účelem, aby 
umožnila snadnou tvorbu různých řešení pro 
specifické potřeby a přenesení muzea do kreativ-
ního prostředí. Cílem tvůrců bylo přivést sem lidi 
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a pomoci jim stát se interaktivní součástí výstavy 
či muzea. Zda nás tato hra zaujme, jsme si mohli 
vyzkoušet sami. Vypůjčili jsme si mobilní telefony 
a najednou jsme se „honili“ za pokladem napříč 
celým areálem a hledali ztracené oříšky. Beze-
sporu jsme na chvíli nevnímali malebné prostředí 
muzea ležícího na břehu Baltského moře, krásu 
doškových střech, historické objekty, impozantní 
zákoutí, místní domorodce. Poctivě jsme hledali 
ukryté virtuální kartuše v malované aplikaci, jejíž 
druhá varianta nabízela využití audio průvodce, 
který poskytl v terénu požadovaný popis objek-
tu. O tom jak nás interaktivní obsah oslovil, byla 
následná diskuse. Závěr jednání patřil sociálním 
médiím a jejich zapojení do úspěšného marke-
tingu.
Workshop se setkal s velkým zájmem a byl ob-
rovskou příležitostí k diskusi a výměně cenných 
zkušeností s kolegy, kteří denně řeší podobnou 
problematiku. 
V rámci post konferenčního programu jsme 
navštívili nové expozice Estonského muzea fil-
mu, Estonského historického muzea a Námořní 
muzeum v Tallinu. Nezapomenutelným zážitkem 
byla celodenní návštěva Národního estonského 
muzea v Tartu. 

Expozice v Národním estonském muzeu 
v Tartu, 2018 (foto J. Kolář)
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Za muzei v přírodě 
do Bavorska
Karel Konopka
Soubor lidových staveb Zubrnice 
karel.ko@seznam.cz

Ve dnech 1. až 5. října 2018 byla ve spolupráci 
Českého svazu muzeí v přírodě, Metodického 
centra pro muzea v přírodě a Souboru lidové 
architektury Zubrnice uskutečněna dlouho 
připravovaná exkurze do bavorských muzeí 
v přírodě, ke které dal impulz vedoucí Souboru 
lidové architektury Zubrnice František Ledvinka. 
Ten většinu muzeí znal z opakovaných návštěv 
a s jedním z nich v 90. letech úzce spolupracoval. 
Až na jednu výjimku náležela vybraná muzea spí-
še do příhraničních oblastí Bavorska, ubytování 
bylo zajištěno na české straně. I přes exponované 
období nejrůznějších seminářů, uzávěrek apod. 
se účastníci sešli v počtu 44 osob z celkem 15 
institucí. Exkurze se zúčastnili nejen pracovníci 
muzeí v přírodě, kamenných muzeí, ale i zaměst-
nanci Národního památkového ústavu, řemeslníci 
a několik dalších osob, jež mají vztah ke konkrét-
ním muzeím v přírodě u nás. 
Posláním podobných výjezdů je především 
seznámit se s prostředím, koncepcemi a způso-
bem prezentace v jednotlivých muzeích. Ačkoli 
vše nelze v omezeném časovém úseku náležitě 
obsáhnout, přínos obdobných exkurzí má velký 
význam. Neocenitelná zkušenost je to zejména 
pro pracovníky, kteří dosud neměli možnost po-
znat práci kolegů v zahraničí. V případě nováčků 
nebo brigádníků, kteří často velmi záhy v provozu 
muzejní instituce zjistí, že nejde o finančně lukra-
tivní povolání, může právě poznání jiných, zvláště 
zahraničních institucí, „urychlit” a podpořit 
smysluplnost této specifické kulturní sféry, která 
je-li i správně uchopena, vedena a „patřičně zajiš-
těna“ může nabýt dynamické a atraktivní podoby. 
V těchto souvislostech nám jsou zahraniční mu-
zea v přírodě ve valné většině dobrými příklady 
a předložená pestrost vybraných míst snad výše 
uvedená slova a očekávání naplnila.

První zastávka se ovšem uskutečnila ještě v Če-
chách. V Centru architektonického dědictví Plasy 
nás v odpoledních hodinách přivítali naši prů-
vodci: ředitel Pavel Kodera a Jakub Chaloupka, 
kurátor sbírky stavitelství. Tato poměrně čerstvě 
vzniklá pobočka Národního technického muzea 
se snaží svým velkorysým rozsahem udržet krok 
se současnými muzejními tendencemi. Muzeum 
využívá původních hospodářských a technic-
kých objektů rozlehlého klášterního komplexu 
s minimálními zásahy do jejich stávající podoby. 
Tematicky členěné expozice a dočasné výstavy, 
včetně dětského koutku, ukazují svižný průřez 
stavitelskými epochami, stavebními konstrukce-
mi, řemesly i zdánlivými margináliemi. Velmi pří-
nosná byla trvalá expozice stavebně-historického 
průzkumu v nejstarší části areálu hospodářského 
dvora, drobné, pečlivě vedené sondy a architek-
tonické nesrovnalosti ukazují vývoj a proměnu 
stavby až metodickým způsobem. Po krátké 
návštěvě místního Knížecího pivovaru, taktéž 
náležícímu pod NTM, jsme vyrazili do Domažlic.
Druhý den nás čekala nejdelší cesta celé exkurze, 
a to do téměř tři hodiny vzdáleného městečka 
Bad Windsheim, kde leží jedno z největších a nej-
důsledněji pojatých muzeí v přírodě v Německu 
– Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim. 
Krátký exkurz podal v autobuse před dojezdem 
na místo Martin Novotný z Národního ústavu 
lidové kultury ve Strážnici, který zde pobýval na 
pracovní stáži. Spolu se svým kolegou geologem 
Dieterem Gottschalkem se ujal role průvodce 
části naší výpravy s odbornějším zaměřením. 
Druhá skupina se vydala v doprovodu ředitele 
muzea Herberta Maye a dalšího odborného 
zaměstnance na komentovanou prohlídku jiným 
směrem.
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Muzeum otevřené v roce 1982, leží jižně od 
malého lázeňského městečka Bad Winsdheim. 
Na první pohled zaujme velkorysým prostorem, 
zabírá přes 40 ha plochy. Rozděleno je tematic-
ky do šesti celků uspořádaných podle oblastí. 
Po prohlídce areálu Norimberské oblasti, která 
zapůsobila autentickým dvorem plným hospo-
dářských zvířat, se s námi pan ředitel rozloučil 
v nejnovějším rozestavěném transferu měst-
ského lázeňského domu z roku 1450. Masivní 
a rozlehlé kamenné přízemí, částečně usazené 
pod terénem, bylo pečlivě dostavováno několika-
patrovou hrázděnou konstrukcí, jež byla budová-
na nově až na malou část, přenesenou v celých 
blocích (což je technologické specifikum tohoto 
muzea – transfery celých zděných i hrázděných 
objektů). Zde nejvíce zaujala pečlivost přístupu 
k rekonstrukci a také to, že v danou chvíli ještě 
nebylo zcela jasné, k jakému účelu budou pro-
story určeny. Projekt budoucího využití tak roste 
zároveň se stavbou, tím se přirozeně klade větší 
důraz na důsledné dokončení objektu před jeho 
následným využitím.
Některými z nás bylo s rozpaky přijato zabydlení 
komplexu středověkých staveb dobrovolníky 
v dobových oděvech formou oživené historie. 
Z mého pohledu to nijak nebránilo dojmu, který 

zanechala ústřední budova tohoto celku. Zde 
„obyvatelé“ nijak zvlášť nerušili, naopak byli 
nevtíravým oživením místa. V našem prostředí 
je podobný typ prezentace spíše nezvyklý, nebo 
naopak se s ním leckdy setkáváme v teatrální 
a podbízivé formě na některých hradech či 
zámcích. Zde bylo ku prospěchu i to, že se jinde 
neopakoval, jen místy jsme potkali v tichosti pra-
cující řemeslníky. Přistoupíme-li na to, že muzea 
v přírodě nebo jakékoliv podobné instituce pre-
zentující minulost budou vždy formou určitého 
spektáklu, záleží už jen na tom, jak pravdivou, 
sofistikovanou, přesvědčivou a citlivou formou je 
tento druh prezentace pojatý. 
Po následných zastaveních s řadou dalších 
zajímavostí (např. přenesení kompletního domu 
i s vybavením zachovalým do 90. let, jenž byl sice 
hrázděný, ale následně omítnut z důvodu jakéhosi 
studu před modernějšími, už zděnými budovami) 
jsme se s naším průvodcem rozloučili v „osvě-
žujícím“ objektu ocelové konstrukce z poloviny 
20. století, který je kuriozitou a slepou uličkou 
provizorního poválečného stavebního směřování. 
Objekt byl kompletně vybaven původním zaříze-
ním a patřila k němu i garáž s automobilem. Tento 
element, spojení nedávných a často raritních sta-
vebních počinů a expozic, mně osobně v našich 
muzeích v přírodě chybí. Chápu námitky typu, že 
je potřebnější zachránit aktuálně ohrožené stav-
by významnější historické hodnoty, ale propast 
mezi současným světem a časovým ohraničením 

Bad Windsheim, oživení areálu 
středověkých staveb dobrovolníky, 2018 
(foto R. Bryol)
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nastaveným muzeem, může být tímto v náznaku 
efektně překlenuta. Takovým kontrastem, respek-
tive vývojem, se dá mnohdy účelněji poukázat na 
funkčnost nefunkčnost prezentovaných předmě-
tů v mnohdy statických muzejních expozicích, 
které se snaží stejným způsobem říkat totéž bez 
větší souvztažnosti k dnešnímu způsobu uvažo-
vání a vznikajícím nárokům návštěvníka, jenž se 
nechá rád překvapit.
Dále probíhala prohlídka po vlastní ose, standar-
dem jsou dobře řešené expozice vysoce autentic-
ké povahy místy vhodně prokládané výstavními 
expozicemi s popisy.
Muzeum v přírodě Bad Windsheim rozhodně není 
návštěva na jeden den. Připočteme-li k jeho roz-
loze ještě městskou část muzea včetně kostela 
a vůbec zachovalé městečko samotné, vyplatí se 
zde strávit minimálně dva celé dny. 
Třetí den exkurze jsme navštívili muzeum v příro-
dě Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Pers-
chen, s nímž v 90. letech spolupracoval František 
Ledvinka.  Ten nám cestou vypravoval o spoluprá-
ci, historii a konceptu tohoto muzea, které tvoří 
dvě části: v roce 1964 otevřený Edelmannshof 
(farní dvůr in situ z roku 1605 v obci Perschen) 
a námi navštívený komplex čtyř sídelních útvarů 
a mlýnského údolí na rozsáhlém území u obce 
Neusath. Koncepci včetně citlivé komplexní 
rekonstrukce sídelní krajiny vedl Ralf Heimrath. 
Bohužel se termín exkurze trefil právě do oslav 
státního svátku sjednocení Německa, proto 

nebyla uskutečněna plánovaná návštěva nově 
zbudovaných tzv. „otevřených depozitářů“, a tak 
jsme mohli jako běžní návštěvníci nahlédnout jen 
do jeho průhledů.
Rozdíl od předešlého dne byl značný – zcela 
odlišně pojaté muzeum posazené v členitém 
kopcovitém terénu se zasahujícími lesnatými 
pásy. Expozice nebyly tak důsledně kompono-
vané, naopak mnohdy s minimalistickými až 
čistě vyprázdněnými interiéry, které místy teprve 
čekají na své dokončení. Velký důraz byl kladen 
na agrikulturní expozice, jež jsou v případě tohoto 
muzea zužitkovány i v edukačních programech 
pro školy i veřejnost. Mají je velmi kvalitně pro-
pracované a můžou se v tomto směru pyšnit 
jednou z nejširších nabídek podobných pořadů 
mezi muzei v přírodě v celém Německu. Potřeba 
je také ocenit zhotovení různých produktů z vlast-
ních zdrojů prodávaných jak v muzejním hostinci, 
tak v obchodě se suvenýry i dalších objektech. 
Obchody byly ve všech navštívených muzeích 
velmi dobře pojaté, už jen dojem z nich má být 
jasným signálem pro návštěvníka, že se nachází v 
muzejní prodejně, jejíž nabídka je specifická. Je to 
dlouhodobý a poměrně náročný proces, ale velmi 
důležitý – řádná koncepce struktury muzejního 
obchodu by neměla nadbíhat běžným potřebám 
návštěvníka, ale naopak ho přesvědčit o nabídce 
výjimečného sortimentu místního/regionálního 
charakteru, a to i za cenu náročnější cenové 
dostupnosti. 

Neusath-
Perschen, část 
Stiftlanddorf, 
2018 (foto K. 
Konopka)



129zprávy

Zpestřením skanzenologické exkurze byla odpo-
lední návštěva města Regensburg – Řezna, kde 
nás čekalo velmi nevšední a významné setkání 
iniciované účastnicí zájezdu Věrou Královou, 
která díky příbuzenským vztahům zajistila přijetí 
u starostky města na Staré radnici. Před návště-
vou radnice proběhla individuální procházka 
městem, během níž nemohla chybět prohlídka 
katedrály svatého Petra. O šesté jsme byli přijati 
na radnici. Úvodní slovo paní starostky, jež nás 
obšírně seznámila s historií a důležitostí prostor 
radnice, jednacím místem říšských kurfiřtů, 
pohotově překládal Martin Novotný. Poté dostal 
slovo František Ledvinka, který přiblížil poslání 
naší exkurze. Na závěr osvětlila pozadí setkání 
a rodinných svazků paní Králová. Proběhlo vzá-
jemné předání darů a jako překvapení zazněla 
píseň Ach, synku, synku. 
Cestou směrem do Museumsdorf Bayerischer 
Wald Tittling byla plánována krátká zastávka 
v malém soukromém horském muzeu Bauer-
nhausmuseum Lindberg, jež svým skromným 
rozsahem a za přispění slunného počasí, bylo 
příjemným zpestřením cesty, potažmo celé ex-
kurze. Malá expozice spíše selského charakteru 
zapůsobila malebným dojmem, včetně přívěti-
vého prostředí hostinské části. Zajímavostí byla 
výstava o historii pašeráctví na česko-bavorské 
hranici v oblasti Šumavy.
Kolem poledního jsme se dostali do Tittlingu, kde 
jsme měli opět možnost vidět zcela jiný přístup. 
Zakladatel muzea Georg Holtl, jinak majitel ces-
tovní kanceláře a hotelu, zřídil muzeum v roce 
1972, přičemž už od 50. let byl nadšeným sběra-
telem církevního a lidového umění a především 
také šumavského skla, jehož velkou expozici 
má v Pasově. Na poměrně malé údolní ploše 
12 ha je rozmístěno více než 160 objektů a přes 
dvacet jich je vybaveno expozičně, další jsou 
naplněny sbírkami a splňují funkci otevřeného 
depozitáře, což je charakteristické téměř pro 
celé muzeum. Zejména objekt mlýna je doslova 
přehlcený ve vitrínách vystavenými sbírkami 
podmaleb, církevními předměty, které v takové 
koncentraci působí ohromujícím dojmem. Místy 
však tento způsob prezentace překračuje hranici 
dobrého muzejnického vkusu a přesahuje někdy 
do efektních kompozic ne nepodobných nadše-
ným amatérským sběratelům nebo hospodským 
přeplněným výzdobám kafemlýnků a žehliček. 

Finsterau, interiérová expozice zasazená 
do roku 1965, 2018 (foto K. Konopka)
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Někdy je tento účinek funkční, a to je-li podpořen 
odborným teoretickým zpracováním a podaný 
formou výstavy (např. pastiček na myši). Přesto 
muzeum působilo kompaktním celkem, kde 
zájem o předměty a vytyčenou problematiku 
obecně převyšoval způsob vlastní prezentace, 
který navíc má i praktický účel. Zde nutno ale dát 
do souvislostí výše uvedené dlouhodobé aktivity 
zakladatele muzea.
Časný odjezd směrem do Freilichtmuseum 
Finsterau, otevřeného v roce 1980. Muzeum leží 
v nadmořské výšce 1000 m téměř bezprostředně 
na německé straně hranic (z Kvildy cca 10 km 
chůze) na okraji Národního parku Bavorský les. 
Slunné počasí, uměřená rozloha muzea (15 trans-
ferů včetně několika kompletních dvorů) a jeho 
situování skýtající průhledem lesa výhled na Alpy 
byly důstojným rozloučením s bavorskými muzei 
v přírodě. Důsledně pojaté expozice, zejména 
kompletní původní vybavení z 80. let v objektu 
malého zemědělce s audio prvky a ukázkou byd-
lení dětí v podkroví, byly vzorné. Stejně jako místy 
velmi moderně pojednané tematické výstavy 
kovářství a tesařství, včetně příjemné hospody. 
Za zmínku stojí nově postavená vstupní výstavní 
hala s obchodem a pokladnou. Členitý výstavní 
prostor nabídl expozici loutek české provenience. 
V případě možností podobně koncipovaných 

prostor, jako zde nebo např. v Neusath-Perschen, 
je znát rozdíl mezi muzei vystavěnými na „zelené 
louce“ a muzei provozovanými in situ nebo v živé 
vesnici. Ty mají možnosti takových velkorysých 
vstupních a výstavních prostor omezené.
Na závěr bych rád poděkoval Františku Ledvinko-
vi za ideu exkurze a podrobné informace k vybra-
ným muzeím, Radku Bryolovi za neocenitelnou 
organizaci zájezdu a hudební doprovod, Martinu 
Novotnému za pohotovou překladatelskou práci 
a zajištění přijetí v Bad Windsheim a v neposlední 
řadě i Jaroslavu Kneislovi za cimbálový dopro-
vod, i když nám bylo umožněno využít jej pouze 
dvakrát. A také za podporu Českému svazu muzeí 
v přírodě a Metodickému centru při Valašském 
muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 
Přínos podobných exkurzí je neoddiskutovatelný. 
Pomineme-li nemožnost hlubšího ponoru do cho-
du a specifik jednoho každého muzea, je dobré 
vztáhnout získané poznatky na svá pracoviště, 
mít před sebou vidinu zlepšení třeba jen v detai-
lech. Právě zacyklení ve vlastním prostředí je jeho 
pomalou zkázou. Škála dojmů a srovnávání je 
široká, mimo výše uvedené příklady to může být 
i vnímání vizuálního stylu, propagace, orientač-
ního systému přes řešení parkovacích kapacit či 
odlišné zajištění expozic. Stejně inspirativní mo-
hou být i nedostatky, proto je z těchto uvedených 
důvodů dobré podobné exkurze do budoucna 
plánovat a realizovat.

Tittling, střešní krajina muzea s různými 
druhy krytin, 2018 (foto R. Bryol)
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Islandská muzea  
v přírodě  
Petr Liďák
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
lidak@vmp.cz

Island vás na každém kroku uchvátí panenskou 
přírodou, zvláštní krajinou bez lesů, jež se cestou 
kolem ostrova často mění. Projíždíte lávovou 
oblastí s rozpraskaným černohnědým povrchem, 
místy porostlým zeleným mechem, jen občas se 
někde objeví trsy zelené trávy, nebo prostředím 
vyhaslých sopečných kráterů, majestátních 
sopečných pohoří, pod nimiž se rozprostírají zele-
né louky, kde se pasou ovce nebo koně. Zcela vás 
ohromí vodopády, kterých je po celém ostrově ne-
spočet, i místa, kde probublávají horké prameny. 
I přesto, že Island působí na mnoha místech velmi 
pustě, první obyvatelé – irští mniši – sem připluli 
už v 8. století. Ostrov je trvale obydlen od 9. století 
norskými osadníky. Historicky pozoruhodné je, 
že kolem roku 930 zde ustanovili první parlament 
na světě a po roce 1000 přijali místní obyvatelé, 
kterých bylo kolem 25 000, křesťanství. 
Nelehký způsob života dokumentují a přibližují 
zdejší muzea v přírodě. Ta jsme měli možnost 
při devítidenním výletu v první polovině září 2017 
navštívit a seznámit se blíže s místní starobylou 
stavební kulturou, která se lokálně odlišuje 
v závislosti na přírodních podmínkách ostrova. 
Muzeí v přírodě a veřejnosti přístupných malých 
farem je po celém ostrově kolem deseti. Při 
okružní cestě ostrovem jsme si prošli pouze tři 
z nich, přece tato malá ukázka dala nahlédnout 
do života obyvatel kolem poloviny 19. a v prvních 
desetiletích 20. století. 
Již první den jsme z hlavního města Rejkjavíku 
vyjeli po okružní silnici sledující jižní pobřeží 
ostrova směr městečko Höfn. Zastavili jsme 
ve vesničce Skogar, ležící na úpatí ledovce Ey-
jafjallajökull se známým vodopádem Skogarfos, 
což se překládá jako lesní vodopád. Vzhledem ke 
skutečnosti, že leží jen kilometr od hlavní silnice, 

patří k nejnavštěvovanějším zajímavostem jižní 
části ostrova. Jen kousek dál od této oblíbené 
turistické atrakce se rozkládá areál lidového mu-
zea Skogasafn. Vkusná přízemní vstupní budova 
nabízela stálou expozici s velkým množstvím 
exponátů, tematicky rozdělenou do čtyř částí. 
První a největší úsek zaujímalo rybářství, kde pro-
storu dominoval hlavní exponát – rybářská loď 
Pétursey postavená roku 1855, kterou využívali 
až do roku 1946. Pozornost upoutalo i starobylé 
oblečení rybářů – obuv v podobě krpců, kalhoty 
i košile šité z ovčí kůže. Další části expozice přibli-
žovaly zdejší hospodaření s množstvím nástrojů 
ke zpracování půdy, dále předměty denní potřeby 
užívané v domácnosti, podobné těm, co známe 
z našeho prostředí, stejně jako téměř univerzální 
řemeslné nářadí. V mobiliáři nechyběly ani malo-
vané truhly. Závěr expozice byl věnován přírodě, 
především místní fauně.
Samotný areál skanzenu zahrnuje sedm objektů, 
které byly od poloviny 20. století postupně pře-
nášeny z blízkého okolí. Největší komplex budov 
představuje farma. Tvoří ji šest obytných a hos-
podářských objektů, jež na sebe navzájem nava-
zují. Jejich střechy pokrývá souvislý drn porostlý 
trávou. Průčelí domů jsou obitá svisle kladenými 
prkny. Na této straně najdeme hlavní vstup i okna. 
Delší podélné okapové zdi vystavěli z čedičových 
kamenů prokládaných tenkou vrstvou drnů. Tato 
konstrukce odkazuje na starší stavební tradici 
typickou právě pro jižní část ostrova, kde panuje 
teplejší, ale deštivější podnebí. Nejstarší částí 
domu je ložnice z roku 1830. Nápadně krátké 
dřevěné postele při stěnách mají obvyklou čtyř-
dílnou konstrukci. Volné bočnice jsou doplněny 
řezbovanou deskou s datací a veršem modlitby, 
jež měla chránit obyvatele během spánku před 
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působením zlých sil. Samostatně byly tyto desky 
vystavené i v úvodní expozici vstupní budovy. 
Další prostory farmy zahrnují síň, společnou obyt-
nou místnost, kde se spalo, jedlo i pracovalo, také 
kuchyň s otevřeným ohništěm, komoru, spižírnu 
a chlév pro dobytek. Nejmladším objektem je 
malá kovárna z roku 1950, co připomíná horské 
kovárny nebo křivačkářské dílny na Valašsku. 
Kousek dál nad touto farmou stojí mladší used-
lost, tvořená jen třemi stavbami. Po vstupu do 
síně jedné z nich vidíme schody vedoucí do patra, 
kde se nachází větší obytná místnost přímo nad 
chlévem. Toto na první pohled nelogické řešení 
mělo velmi praktický význam spočívající ve vy- 
užití přirozeného tepla, které ze chléva přecházelo 
do horní ložnice. Další místnosti byly podobného 
řešení jako v předchozí farmě, lišily se jen  mlad-
ším vybavením z počátku 20. století. Součástí 
muzejního areálu byl dům postavený v roce 1878 
ze dřeva vyplaveného oceánem. Nejnovějším 
objektem, který rozšířil muzeum v roce 2000, byla 
škola z počátku 20. století s odpovídajícím vyba-
vením. Komplex muzea dotváří rekonstruovaná 
budova dřevěného kostela, jehož interiér zdobí 
originální prvky získané z jiných kostelů jižní části 
ostrova. Nejmenší stavbou je malá elektrárna.
Poblíž se nachází muzeum dopravních prostřed-
ků v halové budově, zpřístupněné v roce 2002. 

Farma s drnovými střechami v Lidovém 
muzeu Skogasafn, 2017 (foto R. Bryol)

Zde najdeme  i kavárnu a obchůdek se suvenýry. 
Od muzea vedla naučná stezka směrem k úpatí 
vodopádu a mohlo se pokračovat dále proti 
proudu k dalším menším vodopádům. Pro ne-
dostatek času jsme se ale vydali dál po okružní 
silnici směrem k národnímu parku Skaftafell, kde 
je možné zhlédnout dvě atrakce. Černý vodopád 
Svartifoss padající z vysoké skály, jejíž stěny 
jsou formované do tvaru varhanových píšťal, 
a údolí s ledovcovým splazem u vodní hladiny. 
Šedé zbarvení ledové plochy způsobil v minulosti 
sopečný popel. 
Okružní cestou jsme pokračovali dále na sever 
s návštěvou dalších přírodních zajímavostí (vo-
dopádů, lávových polí, vyhaslých sopek, jezera 
Mývatn, jeskyní, proláklin) až k městu Akureyiry. 
Na severu nedaleko hlavní silnice poblíž města 
Varmahlíd jsme navštívili historickou drnovou 
farmu Glaumbær, která dokumentuje stavební 
tradici severní části ostrova. Ta se vyznačovala 
využitím drnů k výstavbě domů, na rozdíl od 
jihu, kde byl převažujícím stavebním materiálem 
kámen. Průčelí chalup jsou stejně jako na jihu 
obitá prkny se zalištovanými spárami. Na štíto-
vé straně jsou umístěna okna i vstupní dveře. 
Konstrukce domu je sloupová, vztyčená na 
kamenných základech. Poměrně silné stěny jsou 
z drnů poskládaných na sebe buď vodorovně, 
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nebo ložených klasovitě a prokládaných opět 
tenkou vrstvou drnu tak, že výsledné zdivo svou 
strukturou připomíná rybí kost. V takové šířce 
působilo jako ideální tepelný izolant. Střechy jsou 
sedlové na dřevěných krovech pobitých deskami 
a pokrytých drny porostlými trávou. Jejich sklon 
se odvíjel od zkušeností místních stavitelů 
a ideální stav byl dán dlouhodobým sledováním. 
Voda z nich neměla odtékat příliš rychle, aby drny 
nevysychaly a nepraskaly, ale zároveň nesměla 
prosakovat dovnitř. Stěny z drnů skládaných 
obytných prostor byly zevnitř obité deskami. 
U místností, kde se skladovaly zásoby potravin, 
nádoby a nářadí, byly ponechány bez obkladu. 
Taková obydlí si patrně stavěli první osadníci na 
Islandu již v 9. století. Udává se, že konstrukce 
vychází z vikinského halového domu, který měl 
jednu dlouhou místnost s otevřeným ohništěm 
uprostřed a byl částečně zahloubený do země.
Usedlost Glaumbær zůstala na svém původním 
místě v prostoru ohrazeném zídkou z drnů. Tvoří 
ji celkem třináct domů s patnácti místnostmi. 
Středem usedlosti vede centrální chodba dlouhá 
22 m, která je spojnicí pro osm místností přiléha-
jících kolmo z obou stran. Na konci pak ústí do 
příčně dlouhé světnice. Prostory jsou zahloubeny 
pod úroveň terénu tak, že jejich tvar naznačuje 
pouze travnatý reliéf vystupující v pravidelných 

hřebenech. Domy byly přistavovány postupně 
v průběhu 18. a 19. století. Navzájem na sebe 
navazují tak, že pohledem z ptačí perspektivy 
tvoří jednolitý celek. 
Statek byl trvale obýván až do roku 1947, kdy se 
z něj vystěhovala poslední rodina. Je doloženo, 
že v polovině 19. věku zde žilo 24 lidí. Z chodby 
vstoupíme do první místnosti napravo zvané pod-
le charakteristické výmalby modrým pokojem. Je 
už zařízený lepším městským nábytkem z konce 
19. století. Za ním následuje opět z chodby 
přístupná kuchyně – nejstarší část domu z roku 
1785 - s otevřeným ohništěm a zavěšenými kotli, 
sloužící až do roku 1900 k přípravě jídel. V posled-
ní fázi se tu udilo skopové maso, což dokládá i sil-
ná vrstva mastných sazí pod stropem. Za touto 
místností vejdeme do skladovací komory s rozlič-
nými nádobami, zvláště na mléko a skyr – typický 
islandský výrobek podobný našemu tvarohu. 
Ložnice je dalším pokojem, dnes věnovaným 
k výstavním účelům. Ve vitrínách můžeme obdi-
vovat ukázky vlněných tkanin, drobné předměty 
denní potřeby a šperky. Na konci dlouhé chodby 
se nachází prostorově největší i nejdelší místnost, 
zvaná bastofa – hlavní světnice, kde celá rodina 
bydlela. Podél stěn je umístěno jedenáct postelí, 
v nichž se obvykle spalo po dvou lidech. Opět se 
tu setkáme s vyřezávanými deskami, které se 

Hlavní světnice – bastofa v usedlosti 
Glaumbær, 2017 (foto R. Bryol)
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na noc přidávaly k pelesti. Kromě ochranného 
významu vyrytého verše modlitby měly i praktic-
kou funkci. Zajišťovaly, aby tam nepronikal chlad 
zvenku. Nad postelí visí police, kam si každý 
ukládal svou dřevěnou misku na jídlo, zvanou 
askur. Vypadá jako malý soudek s uchem a sklá-
pěcím víčkem. V tomto prostoru také všichni 
pracovali, především v zimě při světle olejových 
lamp. Na jedné straně pokoje se muži věnovali 
hlavně během zimy hotovení provazů z koňských 
žíní, nebo vyráběli rozličné dřevěné náčiní. Ženy 
měly vyhrazený svůj prostor podél oken, kde bylo 
více světla potřebného k předení vlny a šití. Zpra-
cování ovčí vlny a obchod s vlněným zbožím byl 
po dlouhý čas důležitým zdrojem příjmů zdejších 
obyvatel. Na konci světnice je vyhrazený prostor 
pro hospodáře u stolku pod oknem mezi dvěma 
postelemi. 
Domácí práci žen ve světnici dokládají nástroje 
ke zpracování vlny – ruční krample, kolovraty 
a motovidla, ale jsou tu i šicí stroje. V dalších 
třech místnostech po levé straně chodby skla-
dovali zásoby potravin a ukládali rozličný domácí 
inventář. Místnost hned u vstupu slouží dnes jako 
pokladna muzea. Dříve to byl hlavní hostinský 
pokoj. Na stěnách visí fotografie významných 
osobností Skagafjordu, z vybavení je tu pouze 
truhla a harmonium ze staršího místního kostela. 
Zbývající čtyři místnosti usedlosti jsou přístup-
né pouze zvenku. První sloužila ke skladování 
sušeného ovčího a koňského trusu, který použí-
vali místo dřeva k topení, ve druhé vidíme koňské 
postroje. Třetí samostatný dům byl kovárnou, 
což dokládá i skutečnost, že většina hospodářů 
ovládala kovářské a podkovářské práce. Čtvrtý 
prostor sloužil rovněž ke skladování paliva. Celá 
farma tak byla zcela samostatnou funkční i vý-
robní jednotkou.
Součástí areálu je i kostel postavený v roce 1926 
a dva dřevěné domy z 19. století. Jeden z nich 
slouží jako obchůdek se suvenýry, v druhém je 
čajovna a kavárna, dýchající příjemnou atmosfé-
rou časů první třetiny 20. století, čemuž odpovídá 
i stylové zařízení. Nábytek není zhotoven podle 
jednotné šablony, nýbrž je různorodý, což auten-
tičnost prostoru ještě podtrhuje. Také obsluha 
byla oblečená v dobovém kostýmu. V patře je 
instalována výstavka různých drobných předmě-
tů – hraček, části kuchyňské linky ze stejného 
období jako vybavení spodní místnosti. I bez 

konzumace jsme odcházeli příjemně naladěni 
a inspirováni, jak by se dalo vytvořit autentičtější 
prostředí i v takovém zařízení, jako jsou u nás 
např. muzejní hospody.
Po prohlídce nejatraktivnějších a nejvíce na-
vštěvovaných míst Islandu, k nimž patří zlatý 
vodopád Gullfoss, přírodní park Pingvelir, kde se 
sešel první parlament na světě a oblasti gejzírů, 
nám zůstaly poslední dva dny k poznání města 
Rejkjavíku, kde je hned několik muzeí. Z nich 
určitě stojí za pozornost The Settlement Exhibiti-
on – expozice prvního osídlení, kterou zbudovali 
přímo v centru města nad základy vikinského 
halového domu. Moderní prezentace seznamuje 
zájemce s příchodem prvních obyvatel. Pracuje 
s prostředky audio-simulace a jen s několika vy-
branými sbírkovými předměty s velkou výpovědní 
hodnotou. Návštěvník tak není zahlcen dlouhými 
texty, ale vnímá spíše vizuální obrazy. Největší 
pozornost pak poutají samotné kamenné základy 
a část zdiva zmíněného domu, s opodál stojící 
maketou i jeho podrobnou vizualizací. Stáří ob-
jektu určili vědci podle výbuchu sopky kolem 
roku 871. Vrstva sopečného popela totiž pokryla 
povrchy již tehdy existujících drnových hrazení, 
dodnes částečně dochovaných. 
Další tři kamenná muzea, která jsme měli mož-
nost projít, se zabývala rybolovem a celkově 
historií ostrova. V hlavní budově Národního 
muzea stojí za pozornost zachovalé části prvních 
středověkých dřevěných kostelů na ostrově – 
portály či dveře zdobené reliéfní řezbou. Ze 16. 
století se dochovala i biskupská křesla sloupkové 
konstrukce s drážkou, se stěnami šindelové 
techniky s náročnými řezbami v březovém dřevě. 
Současnost ostrova je prezentována proměnami 
předmětů každodenní potřeby v posledním sto-
letí. Opomenuta nebyla ani aktuální migrace na 
Island na příkladech příběhů přistěhovalců z růz-
ných zemí a pro ně charakteristických artefaktů.  
Asi šest kilometrů od centra, na okraji města, leží 
největší islandské muzeum v přírodě Árbaer, které 
v roce 2017 oslavilo 60 let od svého založení. 
Areál zahrnuje okolo 30 objektů, z nichž většina 
byla přenesena z Rejkjavíku, jeho okolí, ale i vzdá-
lenějších míst, kdy se původně uvažovalo o celo-
národní koncepci muzea. Vstupní část tvoří malé 
náměstí s městskými domy postavenými v dán-
sko-islandském stylu s hrázděnou konstrukcí, 
mezi nimi je i reprezentant norského roubeného 
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domu. Většina z nich byla transferována právě 
z hlavního města a dnes slouží muzeu spíše jako 
zázemí, kanceláře zaměstnanců nebo depozitáře. 
Už vstupní objekt z počátku 20. století přemístili 
z Rejkjavíku, kde fungoval od roku 1923 jako 
obchod. Návštěvník má možnost si projít např. 
původně katolický kostel postavený po reformaci 
v roce 1897, který od roku 1930 zcela změnil svou 
funkci a stal se tělocvičnou. Dnes slouží k příle-
žitostným výstavám. Jeho prvotní poslání připo-
mínají jen fotografie a řešení vnitřního prostoru. 
Naproti stojící obchodní dům je vybaven expozicí 
dobové prodejny, v patře pak výstavou nejrůzněj-
šího spotřebního zboží pro domácnost tak, jak 
se proměňovalo v průběhu 20. století. Vedlejší 
dům ukazuje bydlení bohaté rodiny v prvních 
desetiletích minulého století, před ním je pečlivě 
upravená zeleninová zahrádka i s květinovými 
záhonky. Pozornost upoutala i dřevěná zahradní 
besídka z roku 1910, připravená k nedělnímu od-
počinku s kávou a zákuskem na stole.
Na tuto městkou část navazují venkovské domky 
velmi autenticky zařízené. Když jimi procházíme, 
máme pocit, jakoby je právě někdo z rodiny opus-
til uprostřed rozdělané práce. Najdeme mezi nimi 
domek rybáře s množstvím sušených ryb, obydlí 
rolníka, bezzemka, zlatníka a ševce, dílnu, kde se 
tiskly noviny a knížky, vždy i s vybavenou domác-
ností, jež v detailech vypovídá o úrovni sociálního 
postavení rodiny. U některých domků byla malá 
políčka či zahrádky, mnohde lemované keři 

červeného rybízu. Nechyběla zde ani benzinová 
pumpa z první třetiny 20. století a opravna aut 
umístěná v garáži vybavené nářadím, nezbytnými 
pomůckami a přípravky, včetně barev a mazadel. 
Uprostřed garáže stojí automobil, u něj figurína 
mechanika, další leží pod vozem, jakoby zjišťoval 
závadu na podvozku. Zajímavostí byl i vrták 
na zlato dovezený na ostrov v roce 1922. Zlato 
se však nikde nenašlo, byl používán k hloubení 
otvorů pro termální prameny. 
Poblíž těchto malých obydlí stojí dva větší ob-
chodní domy přenesené ze severovýchodního po-
břeží ostrova postavené v době kolem roku 1820. 
Kousek dál od shluku venkovských staveb najde-
me kostel z roku 1842 ze severní oblasti ostrova 
(Skagafjödur), převezený do muzea v roce 1961. 
Jeho opěrné zdi jsou poskládané z kamenů, pro-
kládané drny, průčelí a zadní štít jsou dřevěné. 
Střechu pokrývá travnatý drn. Skromně upra-
vený interiér s oltářem – triptych s vyobrazením 
poslední večeře Páně – odpovídá protestantské 
tradici ostrova. Naproti stojí menší modlitebna, 
jež slouží jako zázemí ke kostelu. V těsné blízkosti 
těchto staveb máme možnost navštívit původní 
farmu Árbaer, jako jediný shluk domů, který zde 
stojí in situ a dal název celému muzeu. Jeho nej-
starší část spadá do 15. století a byla obývána až 

Městské domy přenesené z Rejkjavíku do 
muzea v přírodě Árbaer, 2017 
(foto R. Bryol)
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do roku 1948. Tvoří ji tři dřevěné obytné domky, 
zvenku obložené vlnitým plechem, na ně navazu-
je hospodářská část s chlévem. Přímou cestou 
od farmy procházíme kolem ohrazených luk, kde 
se pasou ovce. Překvapením byla chata z roku 
1920 postavená skauty a zařízená jako skautská 
ubytovna s příslušným vybavením z doby kolem 
roku 1960. 
Celé prostředí muzea včetně interiérových expo-
zic působilo velmi autentickým dojmem. Pravdivě 
prezentovat život předků je snahou všech tvůrců 
expozic muzeí v přírodě jak u nás, tak i na vzdá-
leném Islandu.   
Výlet za poznáním přírodních krás Islandu jsme 
zakončili prohlídkou hlavního města, jemuž 
vévodí stavba protestantského chrámu Hallgrím-
skirkja, postaveného v roce 1986. Domů jsme se 
vraceli s mnoha nevšedními zážitky z úchvatných 
přírodních scenérií. Muzea i farmy překvapily au-
tentičností. Velký dojem zanechala také moderní 
audio prezentace, s níž se v našich poměrech 
tolik nesetkáváme.  
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Průzkum a návrh 
povrchových  
úprav exteriéru  
Libušína na Pustevnách 
Luděk Dvořák
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
dvorak@vmp.cz

Popis

Návrh olejových barev pro obnovu barevných 
nátěrů fasády Libušín na Pustevnách spadá do 
oblasti navrhování a realizace oprav dřevěných 
konstrukcí, lze ho použít při lokalizaci odstínů, 
pracovním postupu výroby barevných vzorků 
a nanášení jednotlivých vrstev na dřevěný pod-
klad obnovovaných prvků. Důraz je kladen na 
specifikaci původní materie a technologie, kterou 
je vhodné zachovat v maximální možné míře. 
Uplatnění najde v situacích, kde není možné či 
vhodné využít soudobé postupy povrchových 
úprav a naopak je nutné citlivě, na základě vizu-
álního hodnocení jen z části dochovaných frag-
mentů originálů, navrhnout recepturu olejových 
barev pro obnovu dřevěných konstrukcí, která je 
v souladu s recepturou původní.

1. Charakteristika funkčního vzorku olejových 
barev

Funkční vzorek olejových barev je zpracován jako 
podkladová studie míchání požadovaných odstí-
nů olejových barev a návod na tradiční způsob 
jejich nanášení. Obnova olejových barev bude 
provedena s respektem k autentické hodnotě 
stavební památky. 

2. Lokalizace odstínů a jejich barevné určení
2.1 Úvod

Lokalizace proběhla na základě průzkumu pů-
vodních nátěrů dřevěných prvků v rámci projek-
tové dokumentace z roku 2014. Byly posouzeny 
návrhy obnovy původní barevnosti vycházející 
z podkladů navrhovaného projektu pro stavební 
povolení obnovy venkovní fasády. Potvrdily pou-
žití olejových barev, ale neupřesňovaly vždy jejich 
polohu a jednotlivé barevné odstíny na venkovní 
fasádě objektu.
Dále se vycházelo z vizuálního pohledu, a to 
při vlastní demontáži jednotlivých prvků, nebo 
při jejich posouzení po demontáži. Již zde byly 
jasně patrné změny barevnosti oproti původním 
výmalbám. 
Cílem nového zadání je určení původní barevné 
škály a navržení jednotlivých odstínů. Také zho-
tovení nových funkčních vzorků těchto olejových 
barev, které budou použity na výmalbu exteriéru 
při obnově původních barevných nátěrů fasády 
Jurkovičovy stavby Libušína na Pustevnách. 
Barevné návrhy na tuto plošnou výmalbu se týkají 
všech ploch v exteriéru, jako je roubení objektu, 
balkóny, zábradlí, sloupy, vynášecí konzole, strop-
ní podhledy a plošné výmalby štítů, ale i geomet-
rických a rostlinných motivů, včetně psaných 
textů. Vše se týká pouze určení barevnosti těchto 
motivů bez upřesnění jejich nákresů. Detailní 
zpracování návrhů jednotlivých dekorativních 
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prvků, které se do dnešní doby dochovaly pouze 
v malých fragmentech a nemusejí odpovídat 
originálu, není součástí této zprávy. 
Celkové změny druhu nátěru se týkají obvodové-
ho pláště budovy, kde se místo nátěru karbolínem 
vrátíme k původnímu nátěru olejovou barvou.
                                                                                
2.2 Průzkum  

Průzkum původních nátěrů dřevěných prvků byl 
proveden 9. a 23. 4. 2014 Mgr. Zojou Matulíkovou. 
Výsledky byly analyzovány 1. 7. 2014 v Litomyšli 
Ing. Tatjanou Bayerovou. Následně byly vytvo-
řeny nové sondážní stratigrafické průzkumy na 
jednotlivých dochovaných částech exteriéru 
vyhořelého objektu, jako jsou samotné trámy 
budovy, pravé půlkruhové konzoly nad vstupem 
do jídelny, jednotlivé části vynášecích konzolí, 
okenního trámu, štítu nad krčmou a dvou panelů 
s motivy stylizovaných květinových zvonců, na-
cházejících se v horní části jídelny na levé straně. 
Původně bylo těchto malovaných panelů pět, ale 
dochovaly se pouze dva z nich. Jeden nebyl požá-
rem zasažen vůbec a druhý jen z části. Jedná se 
o dva krajní panely z levé strany jídelny. 
Z levého krajního panelu byl odebrán také vzorek 
k určení datace dřeva. Jednalo se o třetí, před-
poslední desku zleva. Na jednotlivých vzorcích 
byla vždy zhotovena stratigrafie, kde se postupně 
odstraňovaly vrstvy barev až na dřevěný podklad. 
Tyto jednotlivé vrstvy byly očíslovány, nafoceny 
a zdokumentovány. Některé vzorky byly odebrá-

ny a uloženy. Některé z nich byly opět zaslány na 
rozbor k určení pigmentu a vytvoření nábrusu, 
určujícího pořadí jednotlivých barevných vrstev. 
Jednalo se o levou půlkruhovou konzolu, která 
se nacházela původně nad vstupem do jídelny, 
především o její čtvrtý vrchní trám. Podrobnějším 
průzkumem se určila různá barevná přemalování 
v celém průběhu historie tohoto objektu. 
Výmalba exteriéru byla značně poškozena přede-
vším dlouhodobým působením povětrnostních 
podmínek. Ty následně způsobily degradaci těch-
to jednotlivých barevných vrstev. Při podrobněj-
ším průzkumu se postupně potvrzovala odlišná 
původní barevnost výmalby oproti navrhované. 
Dochovala se převážně jen v malých fragmentech 
či slabých lazurních vrstvách. 
Z těchto dosavadních průzkumů vyplývá, že pů-
vodní výmalba exteriéru objektu Libušín na Pus-
tevnách nebyla taková, jakou známe z posledních 
let, ale z velké části byla zcela odlišná, zejména 
pokud jde o barevnost štítů, balkónů, stropních 
podhledů včetně celého roubení budovy. 
Významným vodítkem při určování barevných 
vzorků byly také informace z knihy Františka 
Žákavce Dílo Dušana Jurkoviče, vydané v roce 
1929, kde se zmiňuje o barevnosti objektu jak 
v interiéru, tak v exteriéru.

Levá půlkruhová konzola 
nad vchodem do jídelny, 
2018 (foto L. Dvořák)
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2.3 Změna původní barevnosti

V návaznosti na všechna předchozí šetření a na 
základě výsledků nového průzkumu, který byl 
prováděn v době od 10. 3. – 2. 5. 2018, došlo 
k návrhu změny původní barevnosti u těchto 
částí objektu:
• plášť budovy celé jídelny a krčmy – barevný 
odstín tmavě červený
• nátěr dřevěných šindelů umístěných v rozích 
jídelny – barevný odstín tmavě červený, světlejší, 
než je samotný plášť budovy
• plášť budovy celé parmy – barevný odstín 
hnědočervený, světlejší, než je samotný plášť 
jídelny a krčmy
• štíty, výplně zábradlí, části vikýřů a květinových 
motivů v oknech, části geometrických prvků 
• sloupů vynášející půlkruhové konzoly – barevný 
odstín světle žlutý okr
• podstřeší (stropní podhledy) barevný odstín 
světle žlutý okr, ve světlejších tónech než např. 
výplně zábradlí nebo štíty 
Důvodem je jiný, nepřímý dopad světla na plochu, 
což značně ovlivňuje barevnost. Ve skutečnosti 
se barva jeví jako tmavší. Oproti nátěru, kam 
světlo dopadá přímo, jako jsou např. nátěry 
štítů či výplně zábradlí. Tato technika světlejších 
a tmavších tónů se používala běžně. K tomuto 
rozhodnutí mě vedou i praktické zkušenosti re-
staurátora, získané při práci s olejovými barvami. 
• vynášecí konzoly, sloupy, části stropních trámů, 
konstrukční rámy zábradlí včetně krycích lišt 
na zábradlí a štítech – barevný odstín červená 
v tmavším tónu
• fazety konzol a okenních nosných rámů, 
rostlinné motivy v okenních rámech, části geo-
metrických prvků sloupů vynášející půlkruhové 
konzoly nad vstupem do jídelny – barevný odstín 
zelená světlá
• vnější okna a okenní rámy, vstupní dveře – ba-
revný odstín zelená tmavá v modrém tónu
• konkávní i konvexní profily částí geometrických 
prvků sloupů vynášející půlkruhové konzoly nad 
vstupem do jídelny – barevný odstín modro zele-
ná ve světlejším tónu
• geometrické a rostlinné motivy, štít nad krč-
mou – barevný odstín modrá světlá, dále části 
krycích stříšek nad okny jídelny v barvách Pohor-
ské jednoty – barevný odstín modrá tmavá 
• geometrické prvky dekorativní výmalby půl-

kruhové konzoly – barevný odstín zelenomodrá 
v tmavém tónu

Ke změně barevnosti je vytvořena přehlednější 
tabulka určující barevnost jednotlivých částí 
objektu včetně NCS kódů, která je přiřazena 
k návrhu barevných odstínů.

2.4. Návrh jednotlivých barevných odstínů

Vzorek barvy bílé: vzorek by měl působit šedobí-
le. V exteriéru se pak jeví jako krásně bílý, odstín 
se musí volit s citem.
Vzorek barvy žluté: žlutou barvu vnímáme jako 
světlejší a intenzivnější. Je třeba volit odstín 
lomený světlým okrem, aby byla barva lehce 
tlumená. V exteriéru se pak jeví opět jako žlutá.
Vzorek barvy modré: modrá působí více modře 
a intenzivněji, než opravdu vypadá, a proto může 
působit křiklavě. Tón barvy se velmi jemně lomí 
na modrošedý, ten se musí lomit s citem, aby 
modrá barva nezanikala.
Vzorek barvy zelené: zelená působí víc jako svět-

Čelo konzoly – detail původní výmalby 
– kolorováno tužkou, část konzoly č. 4, 
2018 (foto L. Dvořák)
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lejší a intenzivnější než na vzorku. Odstín se často 
mění a působí studeně. Proto je zelená tmavší 
a musí mít žlutavý nádech. Jinak může působit 
ve výsledku modrozeleně.
Vzorek barvy červené: červená působí víc jako 
světlejší a intenzivnější, než ve skutečnosti vypa-
dá. Proto se musí lomit do tmavšího tónu.
                                                                                                                                                                                
2.5 Závěr

Z výsledku pracovní porady z 22. 4. 2018 vyplývá, 
že bylo vybráno celkem 9 barevných odstínů 
na plošnou výmalbu exteriéru objektu Libušín, 
jako je plášť budovy, vynášecí konzoly, kon-
strukční rámy zábradlí, sloupy. Dále bylo vybráno  
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Tab. č. 1 barvy určené k plošné výmalbě 
exteriéru – plášť budovy, konzoly, 
balkóny a štíty
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9 barevných odstínů na výmalbu jednotlivých 
prvků exteriéru budovy Libušín, jako jsou rostlin-
né a geometrické prvky částí oken a malovaných 
štítů.       
Všechny tyto odstíny jsou schváleny investorem, 
odborným dohledem NPÚ a autorem projektu. 
Barevné odstíny jsou v tomto projektu nově 
identifikovány podle mezinárodních číselných 
kódů NCS.
Součástí zprávy je přiložená fotodokumentace 
barevné škály a zhotovené funkční vzorky ole-
jových barev na dřevěném podkladu. Na nátěry 
dřevěných konstrukcí a jejich prvků budou použi-
ty olejové barvy od firmy Ottoson.
Před realizací obnovy všech nátěrů exteriéru bu-
dovy je nezbytné, aby dodavatelská a realizační 
firma provedla nátěr zkušebních vzorků všech ba-
rev dodaných firmou Ottoson. Tyto vzorky budou 
předány zadavateli a NPÚ. Dále dodá podklady, 
např. technické listy týkající se povrchové úpravy. 
Z dlouhodobých praktických zkušeností při práci 
s olejovými barvami jednoznačně vyplývá, že tyto 
původní barevné nátěry na povrchu oxidují. Olejo-
vé barvy neobsahují UV filtry, ani jiná syntetická 
pojiva, proto časem dochází ke změně barevnosti 
a k tvorbě takzvaných oxidačních vrstev na 
jejím povrchu. Vše také ovlivňuje jak provedení 
samotného nátěru, tak kvalita použitého pig-
mentu a zejména povětrnostní podmínky, které 
negativně působí na povrchové úpravy. Přesto 
by se měly tyto tradiční povrchové úpravy při 
obnově památek používat a to z mnoha důvodů. 
Oxidační vrstvy se dají velmi dobře odstranit po-
mocí roztoku a při degradaci dále barva fixovat. 
Tím se prodlužuje její životnost oproti moderním 
povrchovým úpravám, které se pak ve většině 
případů odstraňují mechanicky pomocí brusných 
papírů. Tak často dochází i k celkovému poškoze-
ní původního povrchu dřeva a tím pádem ztrátě 
autenticity, nehledě na finanční náklady.
V zadání Investora ani NPÚ nebyly další poža-
davky na nové podrobné analýzy barev, určující 
jednotlivé druhy pigmentů či jejich příměsí, ani 
měření barevné škály pomocí spektrofotometru. 

3. Pracovní postup výroby barevných vzorků 
3.1 Míchání olejových barev
 
Základem jsou kvalitní pigmenty pojené lněným 
olejem. Olejová barva by měla mít vysokou 
hustotu. Jeden litr barvy může vážit 1,5–2 kg 
v závislosti na použitém pigmentu. Vysoký podíl 
pigmentu je pro krycí schopnost barvy důležitý. 
Do olejových barev se dříve běžně přidávaly 
různé druhy pryskyřic, což bylo prokázáno i la-
boratorním rozborem, kde byl identifikován lněný 
olej i pryskyřice. Ty sloužily nejen jako separační 
vrstva, ale také zvyšovaly odolnost nátěru 
a dodávaly barvě i lesk. Samozřejmě záleželo na 
poměru pryskyřic v olejové barvě. Také je možné 
do barev přidávat naopak různé druhy přísad  
(uhličitan vápenatý, včelí vosk), které jejich po-
vrch zmatní, což v exteriéru není nutné.

3.2 Použití olejových barev
Olejová barva se dá použít téměř na všechny po-
vrchy jako je dřevo, omítka, sádra, kov, sklo, plast. 
Dá se nanášet i bez dalších zředění terpentýnem 
či lněným olejem. Nedoporučuje se používat ole-
jové barvy na předchozí nátěry alkydové, akrylá-
tové, na Balakryl. Takový podklad je nutné zcela 
odstranit, pokud je to možné. Na přebroušeném 
nevhodném podkladu olejové barvy sice drží, ale 
neplní nebo nemusí dostatečně plnit svoji funkci.
Je nutné zajistit čistý podkladový materiál. 
Pokud se jedná o starší dřevěné části nebo pů-
vodní originální prvky, je nutné podklad vyčistit 
od prachu a mastných usazenin, v opačném 
případě může dojít k poškození nátěrů. V případě 
mechanického poškození např. tesaných trámů, 
je nutné tyto uvolněné části před nátěrem odstra-
nit z povrchu dřeva. Na drobná poškození ručně 
hoblovaných desek doporučuji použít k tmelení 
těchto vad přípravek Rubinol. Je vhodný jako 
podkladový tmel pod olejové barvy. Tmelení do-
poručuji jen v nezbytně nutné míře po konzultaci 
s NPÚ a zadavatelem VMP. 
Původními technologiemi povrchových úprav se 
podrobněji zabývá projekt NAKI II – G16PO2MO26 
Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnos-
tika a tradiční opracování dřeva.
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3.3 Postup výroby jednotlivých funkčních 
vzorků

První část funkčních vzorků byla namíchána 
pouze z práškových pigmentů a druhá část z již  
namíchaných barev firmy OTTOSSON, které jsou 
určeny k výmalbě interiéru i některých zdobných 
výmaleb v exteriéru

• práškové pigmenty

tabulka č. 1 
 červená tmavá č. 1 a červená tmavá světlejší č. 2                 
 červená barva č. 3

tabulka č. 2 
zelenomodrá barva č. 7 míchaná z barvy č. 5 
a č. 8
modrá barva tmavá č. 8      
modrá barva světlá č. 9 míchaná z barvy č. 8 
ředěná bílou barvou   

• míchané barvy od firmy OTTOSON dodané 
firmou ARCHATT

tabulka č. 1 
žlutý okr č. 4
světlejší žlutý okr č. 5, míchán ze vzorku č. 4, 
ředěn bílou barvou
zelená světlá č. 6, míchána ze vzorku č. 7, ředěna 
žlutou barvou
zelená tmavá č. 7
modrozelená č. 8, míchána ze vzorku č. 7 ředěna 
bílou barvou

Barvy míchané z pigmentů jsou třeny v třecí 
misce spolu s lněným olejem bez použití terpen-
týnu. Po utření základního pigmentu se některé 
barvy dále míchají s pigmentem jiným, aby se 
dosáhlo co nejvhodnějšího odstínu. Ostatní barvy 
vycházejí z barev navržených do interiéru od firmy 
OTTOSON. Při výrobě těchto vzorků byly použity 
primární, sekundární i terciální barvy.

Primární barvy – červená, modrá a žlutá, tzv. 
barvy základní.
Sekundární barvy – vzniknou smícháním primár-
ních barev, např. modrá + žlutá = zelená.    
Terciální barvy – vzniknou smícháním sekundár-
ních barev.

Ostatní barvy – pokud je přimíchána do barev 
barva černá nebo bílá, výsledkem je jejich světlej-
ší nebo tmavší odstín, tón nebo nádech.

4. Nanášení jednotlivých barevných vrstev na 
dřevěný podklad 
4.1 Způsob nanášení

Rozlišit lze dva způsoby nanášení olejových 
barev: vrstvený krycí nátěr a lazurní nátěr. 
Barevnost nanášeného krycího nátěru vychází 
z použité podmalby. Počet a způsob nanášení 
jednotlivých vrstev pak ovlivní výsledný tón bar-
vy. Pod lazurní nátěr se podmalba nepoužívá. Pod 
olejové barvy (ať vrstvené či v lazuře) není vhodné 
používat základní penetrační nátěry jako je lněný 
olej nebo horká lněná fermež.
Vrchní krycí nátěr – nanášený jako závěrečný 
pohledový nátěr v jedné krycí vrstvě. Ta nesmí 
být příliš silná, jinak může dojít k nerovnoměrné-
mu zasychání a tím i k poškození povrchu barvy. 
Pokud je barva stále málo krycí, může se nátěr 
ještě jednou opakovat, ale pouze za předpokladu 
min. 24 hodin schnutí první vrstvy, pokud se 
jedná o exteriér. V interiéru 48 hodin. Proto lze 
k urychlení schnutí v interiéru použít tzv. sikativ.
Pololazurní nátěr – nátěr nanášený na podklad 
v tenčí vrstvě, kde je z části zachována textura 
dřeva. Na pololazurní nátěr použijeme stejný 
barevný odstín a hustotu barvy jako u krycího 
nátěru s tím rozdílem, že se barva na ploše více 
roztírá oproti vrstvené barvě, nebo se případně 
z části vytírá suchou tkaninou. Pokud to není 
nezbytně nutné, nedoporučuji  
pololazurní nátěr dále ředit lněným olejem či 
terpentýnem, nebo jen v malém množství. Vše 
závisí na druhu použitého pigmentu.
Lazurní nátěr – nátěr nanášený na podklad 
v co nejtenčí vrstvě, kde je zachována textura 
dřeva. Na lazurní nátěr použijeme stejný barevný 
odstín a hustotu barvy jako u krycího nátěru 
s tím rozdílem, že se barva na ploše více roztírá 
oproti vrstvené barvě. Nebo se případně více vy-
tírá suchou tkaninou než u pololazurního nátěru. 
Nedoporučuji krycí barvu dále ředit, nebo jen 
v malém množství. Vše závisí na druhu použitého 
pigmentu a způsobu zpracovaného materiálu.
Podmalba – podmalbou se rozumí nátěr jiným 
barevným odstínem nacházejícím se pod vrchním 
krycím či polokrycím pohledovým nátěrem. Pod-
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dveře

nanáší 
se na 

šedobílou 
podmalbu - 
nachází se 
v okenním 

rámu 
květinové 

prvky

není zatím 
upřesněno

použití 
k ředění 
barev za 
účelem 

dosažení 
světlejších 

tónů

nanáší 
se na 

šedobílou 
podmalbu  
vrstvenou - 
nachází se 
v  okenním 

rámu 
květinové 

prvky

nanáší 
se na 

šedobílou 
podmalbu  
v okenním 

rámu - 
květinové  
prvky, a na 
vrstvenou 
výmalbu 

štítů -  
geometric-
ké rostlinné 

motivy

4040-B
NCS

5040-B
NCS

5040-
B70G
NCS

S4030-
B90G
NCS

S5030-
B90G
NCS

S5020-
G10Y
NCS

S0502-
G50Y
NCS

S2050-
Y20R
NCS

S2570-
Y80R             
NCS

Tab. č. 2  barvy určené k výmalbě 
dekorativních motivů, částí oken, 
malovaných štítů a konzolí
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malba může být opět nanesena na podklad jako 
lazurní či vrstvená. Tím dochází k světlejším nebo 
tmavším tónům. Např. pod zelený či modrý krycí 
nátěr použijeme bílou podmalbu, tím dosáhneme 
světlejšího tónu vrchního krycího nátěru.
Základní nátěr – používá se například k sjedno-
cení či doplnění původních poškozených nátěrů, 
které se ještě dochovaly, a plní stále svoji funkci. 
Nebo jako základní vrstva podkladového dřeva, 
kde tímto nátěrem zamezíme zvýraznění např. 
nevhodné textury dřeva nebo dalších možných 
vad jako je jeho zabarvení. Nedoporučuji nanášet 
základový nátěr v příliš silných vrstvách a ani ho 
příliš ředit.

Exteriér
Na výmalbu exteriéru Libušína na Pustevnách 
bude použit:
pololazurní nátěr – na výmalbu dřevěného pláš-
tě celé budovy a jednotlivých částí sloupů včetně 
konstrukčních prvků zábradlí.
vrstvený krycí nátěr – na výmalbu dekorativních 
prvků, geometrických a rostlinných motivů, štítů, 
oken, dveří, nápisů vývěsních štítů a vynášecí 
půlkruhové konzoly nad vstupem do jídelny. 
Pokud při natírání větších ploch nejsou dostateč-
né zkušenosti, doporučuji rozdělit nátěr do dvou 
vrstev, a to ve stejném barevném odstínu té ole-
jové barvy, která je na tuto část určena. Po cca 24 
hodinách je možné nanášet druhou závěrečnou 
krycí vrstvu. Jedná se například o výplně 
zábradlí, štíty atd. Samotné schnutí olejových 
barev závisí na mnoha faktorech: teplotě, vlh-
kosti, působení slunečního záření nebo příměsí 
sikativů. To vše ovlivňuje zasychání jednotlivých 
vrstev. V interiéru olejové barvy zasychají poma-
leji než v exteriéru.

4.2 Fotodokumentace stratigrafických sond 
odebraných vzorků

Fotodokumentace a stratigrafické sondážní 
průzkumy byly provedeny na 15 vytipovaných 
konstrukčních prvcích, ze kterých bylo odebrá-
no celkem cca 40 vzorků. Ty byly uloženy ve 
Valašském muzeu na oddělení OPS ve Frenštátě 
pod Radhoštěm. Z těchto odebraných vzorků 
byly zaslány dva na podrobnou analýzu určení 
druhu pigmentu, pojiva a stratigrafický nábrus do 
Národního technického muzea, oddělení preven-

tivní konzervace: vzorek 1 – Libušín, půlkruhová 
konzola nade dveřmi u vstupu do jídelny – část 
trámu č. 4, vzorek hrany.  Vzorek 3 – Libušín, 
konzola – část č. 1. 
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Inventarizace 
genofondového sadu 
ovocných dřevin 
ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

 
Radim Lokoč
ČSOP Levrekův ostrov, Vřesina
Radim.lokoc@centrum.cz

Ve Valašské dědině – v nejrozsáhlejším areálu 
Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Rad-
hoštěm – byla v 70. letech minulého století vytvo-
řena sbírka starých a krajových odrůd ovocných 
dřevin Valašska. Stromy byly vysázeny v několika 
částech areálu v různých typech výsadeb (sad, 
polní sad, skupina, solitér). Odrůdy byly vybrány 
na základě podrobného mapování Václava Tetery, 
vedoucího zemědělského oddělení Valašského 
muzea v přírodě v letech 1972–1993, který také 
vytvořil dokumentaci k těmto odrůdám a plánky 
výsadeb. V následujících desetiletích některé 
stromy uschly nebo byly pokáceny, následně byly 
vysázeny další stromy.
Projekt byl proto zaměřen na inventarizaci 
stávajících a nově vysázených ovocných dřevin 
v areálu Valašského muzea v přírodě, tzn. osáze-
ných pozic, dále vymezení volných pozic pro po-
tenciální novou výsadbu.1 Vzhledem k charakteru 
lokality a zdejší sbírky byl projekt rozdělen do ně-
kolika fází. Před samotnou inventarizací v terénu 

bylo provedeno zpracování podkladů k odrůdám 
z genofondu pro následné pomologické určování 
– dle materiálů Václava Tetery, pomologií atd.
Projekt byl zaměřen na následující cíle:

1. Inventarizace výsadby podle platné meto-
diky ČSOP – tzn. zaměření plochy, označení 
stromů na stanovišti, evidence pozic.
2. Vytvoření pomologických popisů a foto-
dokumentace k nalezeným odrůdám – dle 
podkladů V. Tetery, pomologií, pomologické-
ho určování – červenec, srpen, září.
3. Vytvoření databáze dle metodiky ČSOP, 
včetně související dokumentace.
4. Vytvoření mapových výstupů.
5. Vytvoření návrhu dosadby na volných 
pozicích.

Metodika prováděných prací
Všechny části projektu byly řešeny metodami 
evidence genofondových ploch a pozic uvede-
nými v příslušné metodice ČSOP – Inventarizace 
genofondových ploch a pozic. Výsadba a péče 
o stromy byla provedena podle standardů ČSOP 
– SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných 
dřevin v zemědělské krajině a SPPK C02 005 Péče 
o funkční výsadby ovocných dřevin.
Dosažené výsledky:

1. Inventarizovaná výsadba podle platné 
metodiky ČSOP včetně označení stromů na 
stanovišti, evidence pozic.
Během měsíců června až září proběhla in-
ventarizace všech ovocných stromů v areálu 

1_Zpráva je výstupem ze stejnojmenného projektu 
zadaného Valašským muzeem v přírodě. Realizátor: 
ZO ČSOP Levrekův ostrov, Průkopnická 18, 747 
20 Vřesina, IČ: 66144558; zpracovatel Mgr. 
Radim Lokoč, Ph.D. ve spolupráci s Vojtěchem 
Margecínem, Vítem Kurkou, Ing. Ondřejem Dovalou 
a Janem Eliášem; katastrální území Rožnov pod 
Radhoštěm. Projekt byl podpořen Ministerstvem 
kultury prostřednictvím Metodického centra pro 
muzea v přírodě.
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Mlýnské doliny a Valašské dědiny. V souladu 
s platnou metodikou a nad její rámec byly 
v terénu shromážděny informace ke každé-
mu stromu – poloha, výška, obvod, habitus, 
popis stavu, kolize, foto stromu, kmene, 
listů a plodů. Následně byly ve spolupráci se 
zaměstnanci muzea vymezeny nové pozice 
pro výsadbu ovocných stromů a zaneseny 
do databáze. Vzhledem k velikosti a členitosti 
celého areálu muzea, v němž se nacházejí 
ovocné stromy, a vzhledem k etnografickým 
celkům byla plocha rozdělena na 6 částí 
(A – F), nově byla osázena plocha louky nad 
technickým zázemím muzea (G)
2. Pomologické popisy a fotodokumentace 
k nalezeným odrůdám. 

Plocha Pozice 
celkem

Obsazené 
pozice

Prázdné 
pozice

A 18 12 6

B 21 16 5

C 50 39 11

D 41 31 10

E 27 27 0

F 40 34 6

G 44 44 0

Celkem 241 203 38

Plocha Jabloň Hrušeň Slivoň Třešeň Kdoule

A 2 1 9

B 1 9 3 3

C 28 1 9 1

D 7 6 16 2

E 19 5 3

F 4 29 1

G 15 29

CELKEM 72 26 95 9 1

Statistika stávajících stromů podle druhů:

Celkem je ve všech plochách vymezeno 241 
obsazených a volných pozic. Stav jednotlivých 
ploch:

Byly shromážděny všechny dostupné pra-
meny, plánky a literatura ke zdejším výsad-
bám, z nichž byly oskenovány popisy odrůd 
vytvořené Václavem Teterou, které byly dle 
původní dokumentace vysázeny na ploše 
Valašského muzea v přírodě. Pořízená fo-
todokumentace byla provedena na úrovni 
osázené pozice a zahrnuje položky fotografií: 
1) strom – habitus, 2) strom – kmen, 3) strom 
– listy, 4) strom – plody, 5) plody (na bílé 
podložce s měřítkem). V databázi byly foto-
grafie přiřazeny vždy k dané osázené pozici 
v novém číslování – např. A003, F015 apod.
3. Databáze dle metodiky ČSOP, včetně sou-
visející dokumentace.
Dle platné metodiky byla vytvořena databáze 
genofondových ploch (A – G) – xls soubory 
ploch, xls soubory pozic na jednotlivých 
plochách a gpx soubory jednotlivých ploch. 
K plochám jsou přiřazeny série fotografií.
4. Mapové výstupy.
Zpracované mapové výstupy zahrnují mapu 
celku (formát A1) a mapy jednotlivých ploch 
A – G očíslované + obsazenost (formát A3). 
5. Návrh dosadby na volných pozicích.
Ve stávajících plochách byly vymezeny nové 
pozice, které doplňují stávající výsadby 
(náhrada za zaniklé stromy), a nebo byly 
pracovníky muzea vymezeny na nových mís-
tech. Tyto pozice jsou zahrnuty do databáze 
a zobrazeny na vytvořených mapách.
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Institucionální snahy 
o rozvoj valašského 
odzemku v prvních 
desetiletích 21. století

Adam Muras
Ústav evropské etnologie FF MU Brno
muras@mail.muni.cz

Snahy o rozvíjení fenoménu valašského odzem-
ku, především pak o zvyšování povědomí o tomto 
mužském sólovém tanci napříč širokou veřejností 
a jeho životnosti mezi samotnými tanečníky, mů-
žeme rozdělit na dva vzájemně propojené proudy. 
Ve směru „shora“ sledujeme institucionálně 
organizované úsilí o jeho popularizaci (taneční 
soutěže, semináře, přehlídky v rámci festivalů 
aj.) doplněné o odborný výzkum (především 
konference či studie zabývající se problematikou 
mužských sólových tanců), ve směru „zdola“ pak 
jeho živelnou interpretaci v podání tanečníků 
(spontánní hromadné improvizace u cimbálových 
muzik a na valašských bálech, zařazování různo-
rodých odzemkových prvků v improvizovaných 
pasážích choreografií valašských folklorních 
souborů aj.). 
Počátky novodobých organizovaných populari-
začních snah je možno vysledovat v 70. letech 
20. století, a to prostřednictvím nově vznikajících 
soutěží ve valašském odzemku.1 Stěžejní roli zde 
sehrál valašský bál souboru Rusava z Bystřice 
pod Hostýnem, na kterém mezi léty 1977 a 1987 
proběhlo deset ročníků tzv. Memoriálů Dušana 

Růžičky.2  Opravdu výrazný rozvoj soutěží je 
pak třeba datovat právě do roku 1987, kdy byla 
v krátké době uspořádána hned dvě významná 
klání – ve Vsetíně a v Rožnově. V rámci zachování 
určité prestiže soutěží pak bylo dohodnuto, že se 
budou konat jen jednou ročně, v liché roky v Rož-
nově pod Radhoštěm (pod názvem Kdo vyskočí, 
ten je chlap), v sudé pak ve Vsetíně (zde pokračuje 
tradice Memoriálů Dušana Růžičky), jak je tomu 
ostatně dodnes.
Na prahu nového milénia se začaly významněji 
projevovat snahy o rozšíření množství soutěží, 
které se tak v různých letech konaly například 
v rámci Mezinárodního folklorního festivalu 
Liptálské slavnosti, Mezinárodního folklorního 
festivalu Léto na Soláni, Mikulášském jarmeku ve 
Valašských Kloboukách a při dalších kulturních 
akcích. Většinou se však jednalo o jednorázové 
či jen několik málo ročníků trvající klání, přičemž 
některá z nich zcela zanikla, zatímco jiná se pře-
transformovala v přehlídky tanečníků odzemku 
sloužící spíše k popularizaci tance mezi návštěv-
níky festivalů než porovnání taneční zdatnosti. 
Za příčiny relativního neúspěchu snah o zvýšení 

1_Soutěže zaměřené na mužské sólové tance 
můžeme najít i v dřívějších dobách, jejich ústředním 
tématem však ještě nebyl jen odzemek jako takový, 
případně se jednalo o ojedinělé pokusy bez delšího 
trvání. 

2_Dušan Růžička byl jednou z nejvýznamnějších 
(nejen) odzemkářských osobností své doby, působil 
především v souborech Vsacan a Rusava. Po jeho 
předčasném úmrtí byla právě jeho památce tato 
soutěž věnována.
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Podpora tanečníků 
při soutěžích se 
mnohdy neomezuje 
jen na potlesk. Snímek 
zachycuje tanečnice 
Souboru valašských 
písní a tanců Jasénka 
s odzemkáři ze svého 
souboru na Memoriálu 
Dušana Růžičky 2018

počtu soutěží je možno označit především vyso-
kou časovou vytíženost jednotlivých účastníků, 
jejich relativně nízký počet ve srovnání např. se 
slováckými verbíři, ale také fyzickou a časovou 
náročnost přípravy před soutěží.
Co se však pro uchování, dokumentaci a popula-
rizaci odzemku ve 21. století ukázalo jako velice 
přínosné, je jeho propojení s činností Valašského 
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 
Mimo klání Kdo vyskočí, ten je chlap konané v jeho 
prostorách každé dva roky se jedná především 
o každoroční Školu mladých odzemkářů, týdenní 
intenzivní kurz (v roce 2018 se konal jeho jubilejní 
10. ročník) určený především tanečníkům, kteří 
by se rádi odzemku začali věnovat, ale dosud ne-
mají potřebné znalosti a zkušenosti. Frekventanti 
se zde pod dohledem zkušených lektorů zdoko-
nalují ve svém tanci a v rámci závěrečného abso-
lutoria kurzu pak při veřejné přehlídce absolvují 
svou (povětšinou) jevištní premiéru. Vzhledem 
k termínu na konci června se pak mohou i tito 
noví odzemkáři zúčastnit také následující soutě-
že, jež se koná zpravidla v prvním červencovém 
víkendu v rámci festivalů Rožnovské slavnosti 
a Vsetínský krpec.
Školu mladých odzemkářů, stejně jako samotné 
soutěže, přehlídky, školení, dokumentaci interpre-
tace odzemku jednotlivými tanečníky a mnohé 

jiné popularizační aktivity v současnosti zašti-
ťuje Rada pro valašský odzemek, poradní orgán 
ředitele Valašského muzea v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm. Především její zásluhou tak byl 
v roce 2012 valašský odzemek zapsán do Sezna-
mu nehmotných statků tradiční lidové kultury 
České republiky.3 O činnosti a poslání Rady pro 
Valašský odzemek pak podrobněji pojednává 
článek Petra Dobrovolného a Radka Bryola v ča-
sopise Museum vivum 2011–2012.4
Od počátku druhého desetiletí 21. století se 
zvyšuje zájem o studium odzemku po odborné 
stránce. Ten sice bylo možno vysledovat už 
v dřívějších dobách, ústředním motivem prací ze 
druhé poloviny 20. století však byla především 

3_Pro více informací o samotném seznamu 
a statkům, které v něm jsou zapsány, viz Seznam 
nemateriálních statků tradiční lidové kultury České 
republiky. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/
seznam-nematerialnich-statku-tradicni-lidove-
kultury-ceske-republiky-299.html, cit. 19. 11. 2018. 
4_BRYOL, Radek a DOBROVOLNÝ, Petr. Činnost 
Rady pro valašský odzemek při Valašském muzeu 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 2011–2012. 
Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm. 2011–2012, 7–8, s. 
244–247.
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Nácvik odzemkářů pod vedením lektorů 
v Janíkově stodole, VMP, 2014  
(foto R. Bryol)

potřeba zdokumentovat a zaznamenat taneční 
projevy. Pro novodobé studie je pak typické 
zaměření výzkumu nejen na samotný tanec, 
ale také na jeho interprety, stejně tak jako jeho 
mezioborový záběr, kdy se na odzemek nenahlíží 
jen z etnologického hlediska. Prostřednictvím 
kvalitativních metod je možno analyzovat jejich 
motivace, potřeby a cíle,5 komparativní studie 
zkoumají přesahy mezi odzemkem a jinými muž-
skými sólovými tanci6 a historiografické práce 
se zabývají vývojem „institucionální“ stránky 

5_Metod kvalitativního výzkumu pro analýzu 
vnímání odzemku tance mezi jeho interprety užívá 
např. Eva Románková (Kuminková) ve své disertační 
práci Proměny tradiční lidové kultury v souvislostech 
snah o její ochranu a revitalizaci (na příkladu lidového 
oděvu a tance na Valašsku). 
6_Zajímavým příspěvkem k odborné analýze 
odzemku je komparativní bakalářská práce 
Zory Vajsové Komparace valašského odzemku, 
slováckého verbuňku a norského hallingdansu, ve 
kterém srovnává odzemek nejen se „sousedícím“ 
slováckým verbuňkem, ale také hallingdansem, 
mužským sólovým tancem z norských regionů 
Valdres a Hallingdal.

odzemku v rámci folklorního hnutí.7
Jedním z konkrétních výstupů záchovných opat-
ření v odborném zkoumání valašského odzemku 
se stal seminář Mužský sólový taneční projev 
v Karpatech uspořádaný 7. července 2017 v pro-
storách Valašského muzea v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm. Tento mezinárodní seminář si 
kladl za cíl především vyhodnocení současného 
stavu mužského sólového tanečního projevu na 
území celého Karpatského oblouku a stanovení 
základního kamene pro úvahy nad dalším smě-
řováním úsilí o zařazení do Reprezentativního 
seznamu nemateriálního kulturního dědictví lid-

7_Snahu o shrnutí historického vývoje bádání 
o valašském odzemku, ale také tance samotného, 
shrnuje např. Viktor Dvořák ve své bakalářské práci 
Tanec odzemek a jeho současná existence. 
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stva UNESCO. Jedním z výstupů byl také sborník 
shrnující příspěvky jednotlivých odborníků.8

Všechny výše uvedené snahy je možno označit 
jako institucionálně organizované působení 
„shora“ zmíněné v úvodu. Za plody tohoto úsilí 
pak můžeme považovat nejen dokumentaci va-
lašského odzemku, povědomí o něm mezi širokou 
veřejností či řadu vznikajících odborných studií, 
ale především jeho živelný rozvoj mezi samotný-
mi interprety. Právě ti jsou díky absolvování sou-
těží, školení a seminářů schopni ovládnout tanec 
na takové úrovni, aby následně pomáhali k jeho 
dalšímu rozvoji „zdola“ – ať už inspirací dalších 
tanečníků ve svých folklorních souborech, orga-
nizováním lokálních tanečních seminářů, nebo 
samotným tancem při spontánních (především 
hromadných) improvizovaných odzemcích na 
valašských bálech a u cimbálových muzik. Jejich 
prostřednictvím tak tento mužský tanec dále 
prorůstá „folklorním podhoubím“ a nezůstává 
reliktem minulosti, ale jedním z živých a stále se 
rozvíjejících projevů kulturního dění na Valašsku.

8_NAVRÁTILOVÁ, Lucie (ed.). Mužský sólový 
taneční projev v Karpatech. Rožnov pod Radhoštěm: 
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm, 2018. 76 s.
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S Pavlem Pospěchem jsem se poprvé potkal při 
sportu, konkrétně při košíkové, na niž pravidelně 
v osmdesátých letech minulého století docházel 
do večerní tělocvičny Slovanského gymnázia i se 
skupinkou svých kolegů z olomouckého muzea, 
kde tenkrát působil. Myslím, že už tehdy jsem 
poznal a správně pochopil pro něj typický, snad 
vrozený naturel, a to jak při jeho nekompromisní 
osobní obraně, tak při vskutku strhujícím a téměř 
nezadržitelném tahu na soupeřův koš. Občas 
jsme po zápasech regenerovali síly a doplňovali 
tekutiny v blízkých restauracích, a tak jsem se 
postupně dozvídal zajímavé střípky z jeho života 
a také občas něco prozradil o svých zálibách. Tře-
ba ve víně, v lidových řemeslech a vůbec ve ven-
kovském způsobu života. Však také o několik let 
později v roce 1992 patřil k zakládajícím členům 
Společnosti přátel vesnice a malého města v Olo-
mouci. Vyprávěl mi především poutavé historky 
o svém rodišti i školních letech ve Vizovicích, 
kde měl ve třídě, kromě jiných spolužáků, i mně 
známého a obdivovaného Boleslava Polívku, 
pozdějšího úspěšného mima a herce brněnské-
ho Divadla Husa na provázku. Rovněž jsem se 
dozvěděl o jeho silném vztahu k literatuře, který 
rozhodně nebyl povrchní či pouze předstíraný, 
o čemž jednoznačně svědčilo i jeho mladistvé 
spontánní putování za autentickým syrovým 
vesnickým životem až na vzdálené východní 
Slovensko po stopách spisovatele a publicisty, 
rodáka z Valašských Klobouk, známého bořitele 
ideologických mýtů Ladislava Mňačka, jenž jej 
neobyčejně zaujal svou reportážní knížkou Kde 
končí prašné cesty. 
Po několika letech jsme se sešli s Pavlem na jed-
nom pracovišti Památkového ústavu v Olomouci, 
kde působil v oblasti ochrany památek po roce 
1989 jako specialista na lidovou architekturu 
a měl už za sebou první roky náročného budování 
skanzenu lidové architektury v Příkazech. Ten 
byl slavnostně pro veřejnost otevřen 15. dubna 

Jubilant 
Pavel Pospěch 

1990 právě díky jeho tvořivé iniciativě a úsilí. Od 
samého počátku úzce spolupracoval s příkaz-
ským rodákem, hanáckým patriotem, rolníkem, 
folkloristou a také osobitým písmákem Bolesla-
vem Vacou (1926–2016), který nejenže přispěl 
do budovaného depozitáře skanzenu mnoha cen-
nými předměty ze své soukromé sbírky, ale také 
se stal obětavým správcem a průvodcem nově 
vzniklého vesnického muzea. Záměr s přípravou 
skanzenu se rodil již v časných sedmdesátých 
letech 20. století a procházel přirozeně mnoha 
peripetiemi. Původní úmysl koncipovat hanácký 
skanzen kolem čtyř špaletových stodol byl změ-
něn nabídkou celého Kameníčkova gruntu včetně 
zahrady jako prostoru k využití pro edukační 
aktivity nového kulturního zařízení. Pavel Po-
spěch měl v době po roce 1989 velkou odbornou 
i lidskou podporu v osobě ředitele olomouckého 
Památkového ústavu PhDr. Marka Perůtky, takže 
se nelze divit, že v této hektické, veskrze optimi-
sticky naladěné porevoluční době, se představy 
o cílovém stavu nového skanzenu ubíraly smě-
rem ke komplexnímu, celostnímu pojetí a bohaté 
programové náplni, vypovídající přesvědčivě 
o životě venkovského člověka na Hané. Proto byl 
také Památkovým ústavem zakoupen historizují-
cí objekt č. 55, který reprezentoval poslední vlnu 
přestavby obce. Majitelem domu na návsi byl 
původně Josef Brach. K zapojení statku známého 
příkazského stavitele do rodící se struktury insta-
lovaných objektů skanzenu však nikdy vzhledem 
k ekonomickým důvodům nedošlo a nenaplnily 
se tak velké plány, jež Pavel Pospěch s tímto roz-
sáhlým obytným a hospodářským objektem měl. 
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Pavel Pospěch při otevření 
1. etapy expozice v Příkazích, 
1990 (foto M. Valušková)

O úspěších i potížích rodícího se skanzenu velice 
zasvěceně a objektivně píše na slovo vzatý pa-
mětník Boleslav Vaca ve své čtivé knížce Příkazy 
– cesta životem, za níž ostatně opět stojí motivač-
ní úsilí a bohaté publicistické zkušenosti Pavla 
Pospěcha. Najde se v ní ledacos, ale nenašel 
jsem tam kupodivu zmínku o natáčení dokumen-
tárního videosnímku, věnovaného technologic-
kému postupu vesnického živnostníka – holiče 
Milana Dragouna při vzniku efektního prvore-
publikového mužského účesu zvaného vlnka. Už 

jako vedoucí oddělení evidence a dokumentace 
olomouckého památkového ústavu jsem na pod-
nět Pavla Pospěcha natáčel Boleslava Vacu jako 
skvělého figuranta, jehož nepoddajná kštice byla 
postupně tradičními kadeřnickými postupy a fígly 
přeměněna před objektivem kamery ve slušivou 
vlnu, spadající hluboko do čela této dobré duše 
celého skanzenu. Film je dnes uložen v archivu 
památkového ústavu a jednou možná bude využit 
jako impuls pro znovuobjevení staromódní účeso-
vé vlny. Ani nevím, co na specifický účes svého 
manžela tenkrát říkala Marie Vacová, kterou 
často Pavel Pospěch zmiňoval jako neobyčejně 
tolerantní, pohlednou a skvělou ženu, jež sice 
stála trochu ve stínu svého muže, ale bez níž by 
mnoho věcí ve skanzenu nefungovalo. 
Pavel se zasloužil kromě mnoha dalších bo-
hulibých věcí, spojených s poznáním pestrého 
i těžkého života na hanácké vesnici v minulosti, 
také o odstranění mé fobie z létání. Pozval mne 
totiž k dokumentování historie obce Bochoře po-
blíž Přerova. Kromě zajímavé návštěvy místního 
kronikáře bylo třeba vzlétnout vojenským vrtulní-
kem z nedalekého letiště a natočit urbanistickou 
strukturu a památkové dominanty obce z výšky. 
Poprvé ve svém životě jsem tak díky Pavlovi 
i s videokamerou vzlétl k oblakům a zapomněl 
na strach z létání. Těch společných pracovních 
zážitků bylo samozřejmě mnohem více, ale není 
asi účelem této zdravice na všechny z nich vzpo-
mínat, takže s osobním tónem pomalu končím.
Milý Pavle, třináctého března 2018 ti bylo te-
prve sedmdesát. Myslím, že se můžeš směle 
ohlédnout za vykonanou prací i celým životem 
a těšit se na další činorodé roky, jež budou do-
zajista lemovány žádanými hanáckými kalendáři 
i poutavými vlastivědnými publikacemi, které 
teprve čekají na své vydání. Do budoucích let 
ti všichni přejeme hodně zdraví a mladického 
elánu, s jakým se pouštíš do mapování minulého 
i současného života hanácké vesnice a obohacu-
ješ tak náš pohled na skutečné hodnoty, pro něž 
stojí zato žít.  
Vše dobré a ještě lepší ti přeje i Pavel Konečný

PS: Zprávy o tvých sedmdesátinách se ukázaly 
býti jako značně přehnané.

Pavel Konečný
Olomouc
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Narodila se 2. října 1928 v Ostravě. Po druhé svě-
tové válce vystudovala češtinu, historii a lužickou 
srbštinu na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 
1952 působila jako odborná asistentka oboru 
historie na Univerzitě Palackého v Olomouci. 
Badatelsky se zaměřila na středověkou historio-
grafii, dějiny Polabských Slovanů a Prusů a hu-
manismus a renesanci ve střední Evropě. Habili-
tovala se roku 1969. V roce 1970 odešla do Státní 
vědecké knihovny v Olomouci, kde pracovala do 
roku 1983, kdy odešla do důchodu. V roce 1990 
se vrátila na katedru historie FF UP v Olomouci, 
kde téhož roku získala profesuru a působila do 
roku 2010, kdy znovu odešla do důchodu. 

Jubilantka  
prof. PhDr. Libuše 
Hrabová, CSc. 

Z významnějších publikací:
(1964) Ekonomika feudální državy olomouckého 
biskupství ve 2. polovině 13. století
(2006) Stopy zapomenutého lidu. Obraz dějin 
Polabských Slovanů v historiografii 
(2009) Adam Brémský, Činy biskupů hamburského 
kostela – úplný český překlad latinské kroniky 
kanovníka Adama Brémského z 11. století
(2018) Kniha jako svědek. Příběhy skryté v ruko-
pisech a tiscích ve fondech Vědecké knihovny 
v Olomouci
V říjnu 2018 v rámci oslav životního jubilea vy-
hlásila profesorka Hrabová soukromou sbírku 
na rekonstrukci objektu Libušín na Pustevnách, 
jenž je pod správou Valašského muzea v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm. O rok dříve, v říjnu 
2017 se profesorka Libuše Hrabová ve Valašském 
muzeu v přírodě zúčastnila kulatého stolu histo-
riků na téma Počátky Rožnova. Své stanovisko 
k tématu do konce roku vložila do příspěvku Mezi 
čtyřmi řekami, jenž v tomto čísle Musea viva 
nalézá prostor pro vydání. Nechť je vnímán jako 
opožděný dárek Valašského muzea v přírodě k je-
jímu jubileu a poděkování za finanční dar, jehož se 
od ní muzeu dostalo.

Radek Hasalík 
Valašské muzeum v přírodě  
v Rožnově pod Radhoštěm
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Všichni rádi slavíme, je-li k tomu příležitost. 
Oslavy dávají možnost setkávání rodiny, přátel, 
obyvatel obcí, ve výročních dnech narození nás 
samých, našich kamarádů i našich měst a vesnic.  
Dávají příležitost k malým radostem – bohatému 
pohoštění, zpěvu, tanci, divadelním představe-
ním, průvodům i koncertům. 
V minulém roce se některé velké i malé obce 
na severovýchodní Moravě rozhodly oslavovat 
750 let své existence. Neobjevily se nové zprávy 
z oněch už dosti dávných časů, jen se znovu 
připomněla listina olomouckého biskupa Bruna 
ze Schauenburka, který v listopadu roku 1267 ne-
chal zaznamenat svou závěť. Připravoval se totiž 
na křižáckou výpravu proti pohanským Prusům 
a Litevcům do zemí u východního pobřeží Balt-
ského moře, kam provázel českého krále Přemy-
sla Otakara II. Brunovu závěť zpracovali a vydali 
v roce 1967 nejvýznamnější odborníci v oboru 
paleografie a diplomatiky (nauky o listinách) 
profesoři  Jindřich Šebánek z brněnské univerzity 
a Zdeněk Kristen spolu s profesorem Hosákem, 
předním znalcem topografie středověké Moravy, 
oba z olomoucké univerzity. V souvislosti s výro-
čím roku 1267 vznikla diskuze o interpretaci úda-
jů, jež podali výše jmenovaní profesoři. Bohužel 
už žádný z nich není mezi námi a nemůže tedy 
obhajovat své stanovisko.
Závěť biskupa Bruna dokumentovala pro jeho 
nástupce činy, kterými během dvaceti let po 
svém příchodu do Olomouce v roce 1247 res-
tituoval majetek biskupství, rozchvácený po 
smrti biskupa Roberta sporem dvou kandidátů na 
biskupskou funkci. Uspořádal statky biskupství, 
koncentroval roztříštěnou držbu vsí ve větší celky 
– okrsky nebo újezdy (circuitus). Vedle vsí byly 
téměř v každém okrsku jedno město a jeden hrad. 
Biskup podpořil v oněch dvaceti letech rozvoj 

zemědělské výroby. Příjmy, jež začaly po novém 
uspořádání zemědělských výrobních jednotek 
plynout do pokladny biskupství, obracel k nákupu 
dalších majetků, jak vsí, tak i větších území.
Nejrozsáhlejší z těchto získaných oblastí se 
rozprostírala právě na severovýchodní Moravě, 
kterou v šedesátých letech 13. století stále ještě 
většinou pokrýval divoký porost stromů. Tento 
pohraniční les mezi Moravou a Těšínskem, jež 
tehdy patřilo Polsku, daroval král Václav I. hraběti 
z Hukeswagenu Frankovi za zásluhy jeho otce 
Arnolda v diplomatických službách pro českého 
krále. Hukeswagenové tam začali stavět hrad 
Hukvaldy, ale pravděpodobně se ukázalo, že 
neosídlený les neposkytuje potřebné důchody. 
Přijali proto nabídku biskupa Bruna, který uve-
dený „circuitus“ od nich odkoupil. Západní část 
obvodu pak postoupil Hukeswagenům jako léno. 
Hranice biskupstvím získané oblasti tvořily pod-
le popisu v závěti řeky. Na západě přítok Odry 
Sedlnice, na severozápadě Odra, na východě 
další přítok Odry z pravého břehu, totiž Ostravice, 
nazývaná v listině Ostrava podle svého pramene 
v horách. Logicky by měl být obvod od jihu 
ohraničen další řekou, Bečvou. Pramen Rožnov-
ské Bečvy je jen nepatrně vzdálen na západ od 
pramene Bílé Ostravice. Jméno řeky Bečvy však 
v listině nenacházíme, místo něho označují hra-
nici lokality Rosenowe a Grabowe. Tyto lokality 
(možná šlo původně o pomístní název říční nivy 
a habrového lesa) označuje listina jako objekty 
„příslušející odedávna k okrsku našeho kostela, 
ale jako vsi byly námi lokovány“ (sunt ab antiquo 
circuitu ecclesie nostre, sed ville per nos locate). 
Výraz lokace znamenal uspořádání zemědělské 
výroby rozdělením zemědělské půdy v osadě 
do lánů a určení povinností jejich držitelů vůči 
majiteli půdy – biskupství.
V uvedené větě nelze vidět pouhý záznam míst-
ních jmen a nepřihlížet k její první části, jež mluví 
o příslušnosti lokalit k „okrsku našeho kostela“, 
a to odedávna. Nemůže tedy být míněn oním 
okrskem rozlehlý prostor pohraničního lesa od 

Mezi čtyřmi řekami1

Libuše Hrabová

1_Redakce uveřejňuje příspěvek v původním znění 
jako osobní názor autorky k diskuzi historiků nad 
výročím 750 let od první písemné zmínky Rožnova 
pod Radhoštěm.
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Sedlnice po Ostravici, od Odry po prameny řek na 
hřebenech hor, který biskup Bruno koupil teprve 
nedávno před sepsáním závěti – podle profesora 
Hosáka v roce 1253. „Dávný okrsek“ statků bis-
kupství můžeme vidět v seskupení velmi starých 
vsí na vyvýšenině nad středním tokem Bečvy na 
východ od Kelče (Milotice, Kladeruby, Němetice, 
Zámrsky, Těšice, Choryň). Pozemky těchto vsí, jež 
spolu souvisí, navazují v místech dnešního Valaš-
ského Meziříčí na bečvanskou říční nivu, zvedající 
se od dnešního Meziříčí k Rožnovu. Podle soupi-
su statků biskupství v listině biskupa Jindřicha 
Zdíka z třicátých let 12. století, koupil uvedenou 
oblast olomoucký biskup Jan II. (1104–1126) od 
údělného knížete moravského Oty II. (1113–1125), 
což je vzhledem k roku 1267 skutečně dávno. 
Uvedená koncentrace starých vsí mezi tokem 
Juhyně a Bečvou byla zřejmě pro biskupa Bruna 
základnou pro další osidlování oblasti směrem 
k jihu. V podhůří Hostýnských vrchů vznikla nová 
ves Branky, výše v horách získalo biskupství 
výměnou za ves Žopy dvě osady – Polomsko 
a Zubříčí na cestě k hradu, který nad nimi biskup 
vystavěl a nazval jej Šaumburk podle jména 
Schauenburgu, hradu svého rodu na výšině nad 
řekou Vezerou v Dolním Sasku. V kopcích na 
východ od Šaumburku připravoval Bruno vytvo-
ření nových zemědělských vsí vykácením lesa 
a úpravou půdy pro zemědělství. To mohl činit 
jen na vlastní půdě biskupství. Byla tedy i tato 
výšinná oblast pokládána za součást „dávného 
okrsku olomouckého kostela“. Novou ves, co tam 
měla být vybudována, nazval biskup podle svého 
křestního jména Brunov, dnes se nazývá Brňov. 
Dokončení prací se však nedočkal, protože v roce 
1281 zemřel. 
Záměru rozšířit osídlení „dávné oblasti“ državy 
olomouckého biskupství směrem k východu od-
povídá i lokace vsí v údolí Bečvy, kterou zmiňuje 
Brunova závěť. Není proto důvod odmítat shodu 
jména Rosenowe s pozdějším Rožnovem, tím 
méně uvádět v Brunově závěti zaznamenané jmé-
no lokality Grabowe do souvislosti s obcí Hrabová 
ležící u levého břehu Ostravice na severovýchodě 
oblasti zakoupené od Hukeswagenů. Jméno vsi 
Hrabové je doloženo až o třicet let později v roce 
1297. Problém je v tom, že se z literatury vybírají 
jména lokalit bez přihlédnutí k souvislostem, jež 
uvádějí původní prameny. Podobného omylu se 
dopustili i obyvatelé Ostravy, kteří četli v uvede-

né Brunově závěti jméno Ostrava a nevšimli si, 
že je u tohoto jména v jeho závěti napsáno, že 
tvoří hranici majetku Brunem zakoupeného od 
Hukeswagenů „secundum quod descendit ab 
Ungaria“, tj. „podle toho, jak sestupuje od Uher“. 
Ostrava jako hranice byla jménem řeky, nikoliv 
města. Město nemůže sestupovat ani stékat 
od uherských hranic, jak by asi zněl příhodnější 
překlad uvedené věty. Jméno řeky Ostravice se 
objevuje až později. Jako první označení do té 
doby nedoloženého sídliště můžeme na konci 
Brunovy listiny najít název Ostravia. Je spojeno 
s jinými jmény pozdějších měst: Jezbořic, Svitav 
a Mohelnice, které všechny měly ležet v prosto-
rách, jež byly vyklučovány a osazovány (circa 
locationibus et extirpationibus).
Hrabová ležící u Ostravice nemohla označovat 
severní hranici obvodu v hraničním lese, který 
biskup Bruno mezi Odrou a Ostravicí získal. Pře-
devším v okolí Hrabové chybí lokalita Rosenowe 
uváděná vedle lokality zvané Grabowe v závěti 
biskupa Bruna, jež spolu s ní označovala hranici. 
Někteří historici tvrdí, že Rosenowe byly Pros-
kovice, doložené až ve 14. století. Zde je ovšem 
třeba si položit otázku, od čeho by hranice mezi 
Proskovicemi na Odře a Hrabovou ležící na Ostra-
vici biskupský majetek oddělovala, když na sever 
od ní ležel stejný biskupský majetek až k soutoku 
Ostravice a Odry, jak dokazuje uvedené kácení 
lesů v okolí Ostravy – Ostravie v roce 1267 a lenní 
listina biskupa Bruna na léno ve Staré Bělé pro 
bratry de Welyn z roku 1272.
Pro biskupskou část Brunem zakoupeného 
hraničního lesa byly tehdy východní hranice na 
Ostravici. Závěť tam dokládá jen čtyři vsi, sou-
střeďující se okolo vyústění cesty pohraničním 
lesem u brodu přes Ostravici (tržní ves Místek 
a vsi Staříč, Sviadnov a Paskov). Kdyby skutečně 
již existovala Hrabová, byla by jistě pro blízkost 
těmto vsím zmíněna. Teprve po návratu z Pruska 
založil biskup Bruno roku 1269 hlouběji v po-
hraničním lese město Brušperk a ves Fryčovice 
pod ochranou hradu Hukvald. Tak začala veliká 
proměna hraničního lesa v osídlenou zeměděl-
skou krajinu. 
Nezáleží tolik na tom, kdy které sídliště vzniklo, 
pokud lidé chtějí slavit a bavit se ve vzpomínce 
na dávnou minulost svého bydliště. Ze srdce přeji 
jak Hrabové, tak Ostravě jejich slavnosti stejně 
jako Staré Vsi – Bruneswerde, která své oslavy, 
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oprávněně opřené o Brunovu závěť, rozvinula 
velkolepě na celý rok. Jen ať ponechají právo 
slavit i Rožnovu.
I když se už rok výročí Brunovy závěti stal minu-
lostí, bude i v dalších letech možno slavit, třeba 
počátek Brušperka jako prvního města v oblasti. 
Dovršila se tím první etapa proměny divokého 
lesa v kulturní krajinu, jež se v dalších letech plnila 
novými vesnicemi a novými městy obětavým 
úsilím našich dávných předků. Především toto 
je skutečnost, která zaslouží být oslavována, 
protože se o ni opíráme dodnes.
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Dušan Samuel  
Jurkovič a Valašsko  
Letos uplynulo 150 let od narození významného architekta Dušana 
Samuela Jurkoviče (1868–1947), který spojil s Valašskem deset 
let svého tvůrčího života, a to jako asistent a spolupracovník 
vsetínského stavitele Michala Urbánka. Do rázovitého regionu přišel 
za architektonickou praxí coby ambiciózní jednadvacetiletý mladík, 
který si záhy pro studium lidové kultury a její reflexe ve vlastní tvorbě 
vysloužil přezdívku „špecialista antického slohu slovanského“. 
V roce 1899 opustil kraj jako osobitý umělec – uznávaný „básník 
dřeva“ – a zanechal v něm obdivovaný „klenot folklorismu“, soubor 
romantických dřevěných staveb a objektů horské výletní osady na 
Pustevnách. 

Dušan Samuel Jurkovič pocházel z myjavského 
kraje. Narodil se v Turé Lúce a dětství prožil v Bre-
zové pod Bradlom, kde vyrůstal v obrozeneckém 
prostředí slovenské inteligence. Mezi lety 1884 
až 1888 studoval s ročním přerušením obor 
pozemního stavitelství na vídeňské Státní škole 
řemesel.1 Krátce nato praktikoval u slovenského 
architekta Blažeje Bully v Martině a následně na-
stoupil v závěru roku 18892 do stavební a projekč-
ní kanceláře Michala Urbánka ve Vsetíně. Od roku 
1899 působil jako samostatný architekt v Brně, 
odkud se po první světové válce přestěhoval do 
Bratislavy a byl jmenován vládním komisařem pro 
zachování uměleckých památek. 
Rozpětí Jurkovičovy celoživotní tvorby je mi-
mořádné: projektoval rekreační budovy a areály 
– lázeňské i turistické, profánní stavby, technické 
objekty, sakrální stavby, hřbitovy a pomníky, obyt-
né budovy a zástavby (např. rodinné vily, typové 
domy, dělnické kolonie aj.). Vyhotovoval regulační 
plány, adaptoval památkové zámecké objekty, 
navrhoval interiéry a jejich vybavení, zejména se 
zabýval nábytkovou tvorbou. Během padesáti 
let vytvořil pozoruhodné dílo, které je rozeseto 
po Moravě, Čechách, Slovensku i Polsku a které 
se stylově klene od historizujících slohů konce 
19. století přes secesi a dekorativismus Wiener 

Werkstätte až po meziválečný funkcionalismus. 
Prvních téměř třicet let své kariéry žil Dušan 
Jurkovič na Moravě a jako originální solitér zasáhl 
svým uměleckým působením do dějin moravské 
a české architektury. Na Slovensku je považován 
za zakladatele tamější moderní architektury 
a v roce 1946 byl v poválečném Československu 
oceněn za mimořádný význam pro obohacení 
národní kultury nejvyšším státním uměleckým 
titulem – národní umělec. Jurkovičovo význačné 
postavení na slovenské architektonické scéně 
potvrzuje i prestižní cena nesoucí jeho jméno, 
kterou v současnosti uděluje za stavbu roku 
Spolek architektů Slovenska a která přispívá ke 
zvýšení úrovně soudobé architektonické a urba-
nistické tvorby.  
Po studiích získával Jurkovič potřebnou architek-
tonickou praxi především u vsetínského rodáka 
Michala Urbánka (1849–1923), syna stejnojmen-
ného zednického mistra a stavitele činného ve 
Vsetíně do roku 1865. Urbánek ml. absolvoval 
brněnskou techniku (1869–1871) a vlastní ar-
chitektonickou činnost provozoval ve Vsetíně 
od roku 1882 (v té době jako jediný3) a zároveň 
působil coby soudní znalec a odhadce. Navrhoval 
budovy v módních historizujících slozích a svými 
reprezentativními stavbami utvářel novodobou 



161osobnosti

podobu nejen Vsetína, tehdy úspěšně rozvíje-
jícího se provinčního města východní Moravy, 
ale i dalších měst a obcí v regionu. Urbánkova 
kancelář projektovala stavby i přestavby kostelů, 
škol, radnic, hotelů, obchodů, továrních objektů, 
měšťanských domů aj. a dobu svého rozkvětu 
zažívala v devadesátých letech 19. století, kdy 
se na řadě realizací podílel i Urbánkův asistent 
Dušan Jurkovič. 
Jejich významným společným dílem byla 
adaptace budovy Občanské záložny ve Vsetíně 
(1896–1897), kterou provedli v historizujícím 
stylu odvozeném ze slohového tvarosloví české 
renesance 16. století (k jejím charakteristickým 
znakům patří zejména členité atikové štíty, lune-
tové římsy, bohatá sgrafitová výzdoba fasády). 
Tento styl byl vnímán jako národní architekto-
nický sloh a jeho použití u soudobých staveb 
svědčilo o vlasteneckém smýšlení architektů 
i stavebníků. Fasáda vsetínské záložny byla 
ozdobena sgrafity dle předloh malíře Mikoláše 
Alše,4 a to jak dvěma figurálními vlysy s náměty 
ze života prostých Valachů, tak i zoomorfními 
a rostlinnými motivy, u kterých jsou do rozbuje-

lých akantových rozvilin umně zakomponovány 
granátová jablíčka, tulipány či bodláčí. Jurkovičo-
va původní představa výzdoby fasády byla ovšem 
poněkud skromnější5 a s jistým naivismem tíhla 
ke skladbě a dekoru lidových výšivek. Eklektickou 
syntézu slohového (převážně novorenesačního) 
tvarosloví a květinových vzorů odvozených z li-
dové ornamentiky aplikoval Jurkovič rovněž na 
záloženském mobiliáři (dnes ve vsetínské sbírce 
Muzea regionu Valašsko).6 
Práce v Urbánkově stavební kanceláři byla ná-
ročná a stavitel brzy zjistil, že má v Jurkovičovi 
velmi schopného asistenta a svěřoval mu více 
úkolů než ostatním zaměstnancům. Počáteční 
Jurkovičovo nadšení postupně vlivem přetěžová-
ní a vznikajících pracovních konfliktů vystřídalo 
rozčarování.7 Pracovitý, talentovaný a cílevědo-
mý Jurkovič se toužil prosadit a na některých 
plánech podepsaných Michalem Urbánkem se 
lze setkat i s velmi drobnou Jurkovičovou signa-
turou: u nákresů karlovického kostela (1890), 
výstavního pavilónu (1893)8 a hospody pro Ná-
rodopisnou výstavu českoslovanskou v Praze.9 

V závěru roku 1897, kdy řídil na Pustevnách stav-
bu ubytovny Maměnka, pojal ambiciózní mladý 
umělec díky nabídce zaměstnání u sklářské 
rodiny Reichů vážný úmysl opustit Urbánkovu 
stavební kancelář. Nicméně poté, co se mu poda-
řilo vyjednat si u vsetínského stavitele přiznání 

Dušan S. Jurkovič v ateliéru M. Urbánka 
ve Vsetíně (druhý zprava), Slovenský 
národní archiv v Bratislavě, Dušan 
Jurkovič – osobní fond, sign. A5
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Návrh turistické ubytovny Maměnka 
na Pustevnách z roku 1898, Slovenský 
národní archiv v Bratislavě, Dušan 
Jurkovič – osobní fond, sign. I-1/40

autorského podílu na pustevenských stavbách,10 

pokračoval na jejich realizaci završené roku 1899.
Pro začínajícího a formujícího se umělce byla 
velkým inspiračním zdrojem lidová kultura. 
Věnoval se dokumentaci a studiu dřevěných 
staveb na Moravském Valašsku a Slovensku a své 
poznatky zúročil při národopisných výstavách ve 
Vsetíně (1892) a v Praze (1895), zveřejňoval je 
při publikační i přednáškové činnosti a uplatnil 
je i ve vlastních návrzích nábytku a staveb, a to 
už od počátku devadesátých let 19. století.11 Po 
úspěchu Jurkovičových počinů na pražské Ná-
rodopisné výstavě českoslovanské získal první 
samostatné zakázky (např. na rozhlednu v Brňově 
(1896) či na vilu Růženka pod Radhoštěm (1898), 
které bohužel nebyly provedeny a do kterých se 
promítlo autorovo zaujetí lidovými předlohami. 
Vyvrcholením umělcových snah o obrodu sou-

časné architektury návratem k čistému zdroji 
lidové tvořivosti byl právě soubor turistických 
staveb a objektů na Pustevnách (1897–1899), 
jimiž v duchu obrodných myšlenek anglického 
hnutí Arts and Crafts a secese naplnil také ideál 
architektury spjaté s řemeslem.  
Zásluhou zejména dvou Jurkovičových puste-
venských realizací – jídelny Libušín a ubytovny 
Maměnka – došlo ke zrození romantické legendy 
o jejich tvůrci – „básníkovi dřeva“, který „měsíce 
poustevničil na Radhošti se svými rubači, tesaři 
a Valachy“, aby vytvořil „dvě hotové architekto-
nické básně, velkolepé i milé, nádherné i prosté, 
originální výkon zjemnělé kultury a přece tak 
pročpělé silným dechem jednoduchého domo-
va.“12 Ikonické stavby se pro svůj poetický ráz, 
originální interpretaci lidových vzorů, respekt 
k tradičnímu materiálu i technikám a pro malebné 
sepětí s horskou krajinou staly časem jedním ze 
symbolů nejen Radhoště či Beskyd, ale i samot-
ného Valašska.

Olga Méhešová
Muzeum regionu Valašsko
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V první polovině 20. století se na Moravě objevilo 
hned několik podnětných projektů národopisných 
muzeí v přírodě. Po úspěšné realizaci Valašského 
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm roku 
1925 se zrodily v blízkém okolí ještě dva další, 
podobně koncipované plány. První z pera Anto-
nína Václavíka (1891–1959), který hodlal přiblížit 
přechodnou oblast Luhačovického Zálesí, druhý 
projekt měl vzniknout v baťovském Zlíně a směle 
se pokoušel propojit rovnou tři národopisné ob-
lasti jihovýchodní Moravy – Valašsko, Slovácko 
i Hanou. Autorem onoho projektu byl Ladislav 
Rutte (1893–1967). Vzděláním právník, svými 
širokými zájmy rovněž národopisec a folklorista.
JUDr. Ladislav Rutte se narodil 5. května 1893 
v Praze. Po absolvování právnické fakulty Uni-
verzity Karlovy roku 1920 se přestěhoval na 
Slovácko. Advokátní praxi nejdříve provozoval 
v Uherském Hradišti, od roku 1937 sídlil trvale ve 
Zlíně, kde působil v právních službách Baťových 
závodů. Rutte byl již od studentských let váš-
nivým obdivovatelem moravské lidové kultury 
– naplno se jeho zájem projevil v létě 1909, kdy 
společně s rodiči trávil dovolenou na Slovensku 
a cestou do Prahy pobyl krátce i v okolí Břeclavi, 
na Podluží. Od té doby se mladý Rutte na Moravu 
vracel vcelku pravidelně. Poté, co se odstěhoval 
z Prahy na Slovácko, se s tímto krajem ztotožnil 
ještě více, živě se zajímal o místní nářečí a folklor, 
naučil se dokonce hrát na gajdy (dudy). Výrazně 
přispíval k rozvoji folklorismu na Zlínsku a na 
Slovácku od 20. let až do své smrti, ve Zlíně také 
založil Krúžek moravských Slováků. Dlužno 
připomenout, že již v roce 1935, kdy se ve Vlč-
nově natáčelo filmové zpracování Maryši bratří 
Mrštíků, pracoval Rutte pro filmový štáb jakožto 
jazykový poradce.
V roce 1937 se Rutte organizačně podílel na zlín-
ských Bartošových slavnostech. Tehdy navrhl, 
aby byla uctěna památka Františka Bartoše tím, 
že po něm ponese jméno nově vzniklé národopis-

Ladislav Rutte 

právník, národopisec a folklorista 

né muzeum ve Zlíně. V následujících pěti letech 
proto Rutte zpracoval detailní projekt „Bartošova 
národopisného musea v přírodě“, jež navrho-
val umístit na zalesněné plochy pod lokalitou 
Hradisko, svažující se směrem ke Kudlovu. Léta 
druhé světové války však nedovolila zveřejnění 
již hotového muzejního projektu. Teprve po skon-
čení války mohl Rutte představit výsledky své 
několikaleté činnosti – přehlednou propagační 
publikaci s množstvím obrazových příloh vydal 
ve Zlíně roku 1946.
Představme zde alespoň stručně koncepci pláno-
vaného muzea v přírodě. Areál o předpokládané 
výměře 102 hektarů měly tvořit čtyři základní 
celky: přírodní divadlo, valašská zahrada, dědina 
muzea v přírodě a vlastní muzejní budova. Pří-
rodní jeviště je v plánech vyobrazeno ve formě 
půlkruhového stupňovitého amfiteátru o celkové 
kapacitě 5 000 míst k sezení. Jeviště je orga-
nickou součástí dědiny, jejíž budovy mohou být 
k dispozici jako přirozené kulisy pro jednotlivá 
umělecká představení. Budovy zasahující do 
jeviště pocházejí ze Zlínska – v samém středu 
zájezdní hospoda, po levé straně grunt, vpravo 
od hospody chalupa se zařízenou kovárnou, 
dále starý mlýn, od něhož vede lávka přes potok, 
spojující přírodní divadlo s valašskou zahradou. 
Ta je koncipována jako rozsáhlá letní restaurace 
s kapacitou 2 000 osob. Jejími součástmi jsou 
především krytá veranda a valašská patrová 
budova, které mají sloužit ke konání odpoledních 
a večerních lidových slavností v případě, že nebu-
de v provozu přírodní divadlo. Další budovy mají 
význam administrativní a propagační. Zajíma-
vostí je, že před začátkem a po dobu představení 
v přírodním divadle nemá být valašská zahrada 
přístupná veřejnosti, ale má sloužit jako zázemí 
pro členy vystupujících souborů. Dědinu muzea 
v přírodě pak tvoří několik výrazných objektů – 
čejkovský a blatnický patrový sklep, podlužácký 
a hanácký grunt. Uprostřed stojí slovácká ma-
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lovaná boží muka, před hanáckým gruntem pak 
roubená studna, nechybí zde ani kopaničářská 
chalupa. Skutečnou dominantou pak je valašský 
dřevěný kostel (předpokládaná kopie z Tiché 
u Frenštátu), který měl být vysvěcen a sloužit 
běžnému duchovnímu životu. Muzeum dále po-
kračuje směrem do valašského údolí s roubenou 
chalupou, pilou, seníkem, krčmou a fojtstvím. 
Dojem ze scenérie umocňuje vodní přehrada. 
Na svahu nechybí ani větrný mlýn z Březnice. 
Všechny objekty v dědině měly být obydleny 
lidmi, kteří by zde žili po celý rok v tradičním – 
všedním i svátečním – kroji. Život v dědině měl 
být dle Rutteho přirozený, každý z obyvatel se 
měl věnovat tradičnímu řemeslu. Autor projektu 
zároveň respektuje i právo na soukromí těchto 
trvalých obyvatel skanzenu – přístup veřejnosti 
do dědiny omezuje na dvě hodiny dopoledne 

(8–11)a tři hodiny odpoledne (14–17). Konečně 
poslední částí areálu je hlavní muzejní budova, 
která měla být využita k administrativním účelům 
a především jako depozit a zastřešený výstavní 
prostor pro vybrané muzejní exponáty – slovác-
ké, hanácké a valašské kroje, ručně vyřezávaný 
valašský betlém zlínského řezbáře Františka Vr-
zalíka (1872–1849), výšivky, krajky, malby, řezby 
či kraslice ze všech tří národopisných oblastí.
Myšlenka zlínského muzea v přírodě získala po 
roce 1945 veřejnou podporu ze všech stran, pří-
znivě byla přijata odbornou i laickou veřejností. 
V pozdějších letech se ovšem poněkud proměňo-
vala společenskopolitická atmosféra. Slovácký 
krúžek a Bartošova muzejní společnost, jimž 
Rutte předsedal, byly na počátku padesátých 
let rozpuštěny, sbírky muzejní společnosti pře-
dány tehdy nově vznikajícímu Krajskému muzeu 
v Gottwaldově. Představitelé národních výborů, 
kteří Ruttemu a myšlence muzea v přírodě dříve 
prokazovali podporu, nejevili o věc zájem, čímž 
veškeré muzejní plány zcela ztratily na významu. 
Důvodů, proč Rutteho návrh nakonec nebyl reali-
zován, je zřejmě několik. Kromě aspektu politic-
kého lze předpokládat, že Bartošovo národopisné 
museum v přírodě bylo v přílišné blízkosti k již 
existujícímu muzeu v Rožnově pod Radhoštěm, 
a proto se mohlo zdát poněkud nadbytečným. 
Od konce šedesátých let minulého století pak 
vznikalo ve Strážnici budoucí Muzeum vesnice 
jihovýchodní Moravy, které částečně suplovalo – 
a dodnes stále supluje – funkci Rutteho projektu. 
Po realizaci strážnického muzea v přírodě proto 
prakticky nebyl prostor pro vybudování obdobné 
instituce v nedalekém Zlíně.
Ladislav Rutte se po několik desetiletí neúspěšně 
angažoval ve prospěch založení zlínského muzea 
v přírodě. Jeho zájem však nebyl limitován pouze 
na oblast Podřevnicka, kontakty udržoval např. 
i s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm. Do sbírek rožnovského muzea se 
dokonce díky někdejšímu řediteli Janu Rudolfu 
Bečákovi (1915–1987) dostalo několik zajíma-
vých předmětů z osobních sbírek Ladislava 
Rutteho – kromě několika kusů lidových hraček 
lze zmínit především výše uvedený Vrzalíkův 
valašský betlém, vzniklý v první polovině čty-
řicátých let. Druhá verze téhož betlému se pak 
nachází v etnografické sbírce Muzea jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně.
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Závěrem tohoto drobného připomenutí zajímavé 
osobnosti lze říci zřejmě jediné. Ačkoliv byl JUDr. 
Ladislav Rutte významným vlastivědným pracov-
níkem a mezi etnografy, muzejníky i folkloristy 
požíval přirozenou úctu, stále zůstával „pouhým“ 
národopiscem – amatérem bez odborné průpra-
vy. Z tohoto důvodu je proto nutné přistupovat 
k mnohým jeho textům a plánům dostatečně 
kriticky.

Lukáš F. Peluněk
ÚEE FF MU Brno

Ladislav Rutte ve svém 
domě v Mařaticích, 
(fotoarchiv MJVM Zlín)
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K nedožitým  
90. narozeninám  
Jožky Maléře

Josef Maléř, dramaturg, organizátor akcí Valašského muzea 
v přírodě, ale především člověk, který celým svým srdcem miloval 
Valašsko a rodné Hutisko.

Co stálo téměř před 50 lety za příchodem Jožky 
Maléře do Valašského muzea v přírodě? Jožka 
pracoval jako šéfredaktor časopisu Elektron 
v Tesle Rožnov. Nebýt událostí, jež se staly v re-
akci na vojenskou invazi v roce 1968, snad by to 
tak i zůstalo. Když na mistrovství světa na jaře 
roku 1969 naši hokejisté po úvodním vyhraném 
zápase 2 : 0 porazili Sověty i ve druhém utkání 
4 : 3, ovládla euforie z tohoto vítězství celou 
zemi. Také rožnovští občané vyrazili ze svých 
domovů na náměstí, aby se společně radovali. 
Byla to doslova manifestace s prapory, trans-
parenty a hesly jako: „Za ty vaše tanky, dali jsme 
vám 4 branky!“ Lidé toto vítězství prožívali jako 
symbolickou pomstu za okupaci ze srpna 1968. 
Spontánní pouliční oslavy se proměnily po celé 
zemi v protisovětské demonstrace. Jožka Maléř 
u toho nesměl chybět. Byl vidět i slyšet a ná-
sledně za to jako mnozí další musel i „zaplatit“. 
Když pochopil, že jeho další setrvání ve funkci 
šéfredaktora již není možné, raději dobrovolně 
odešel z Tesly a hledal jiné zaměstnání. V jeho 
nelehké situaci mu pomocnou ruku podal Jan 
Rudolf Bečák, tehdejší ředitel Valašského muzea 
v přírodě. Nabídl mu funkci vedoucího propagace 
a Jožka jeho nabídku s radostí přijal.
Byla to šťastná volba nejen pro samotného Jožku 
Maléře, ale hlavně pro Valašské muzeum a jeho 
propagační oddělení, a to na celé dlouhé čtvrt-
století. Jožka se s vervou jemu vlastní pustil do 
nové práce. Spolu s ředitelem Janem Bečákem, 
Karlem Langrem a Jožou Országem Vraneckým 
ml. začali naplňovat vizi bratří Jaroňků, vizi živé-
ho muzea. Snažili se obnovit a zachovat vše, co 

pomalu upadalo v zapomnění – tradice, zvyky, 
řemesla, kroje, tance a písně.  Za spolupráce s ře-
ditelem Bečákem se zrodilo Národopisné léto, cy-
klus tematicky zaměřených víkendových pořadů. 
Brzy si získaly velkou popularitu a dodnes lákají 
od června do srpna do Valašského muzea mnoho 
návštěvníků z celé republiky. Nově byla zřízena 
prodejna upomínkových předmětů nabízející vý-
robky mistrů lidových řemesel. Muzejní hřbitov se 
stal poslední symbolickou upomínkou na slavné 
osobnosti kraje a od té doby nese název Valašský 
Slavín. K významným regionálním spisovatelům, 
malířům a národopisným pracovníkům přibyla 
v pozdějších letech i jména sportovců, kteří pro-
slavili naši vlast. 
Když na místo odstoupivšího ředitele J. R. Bečáka 
přichází z Brna rožnovský rodák, etnograf Jaroslav 
Štika, stává se na dlouhá léta nadšeným pod-
porovatelem všech Jožkových aktivit. Z jejich 
spolupráce se zrodily krásné pořady, které jsou 
díky velkému ohlasu návštěvníků stále udržovány 
a nesou i své původní názvy: Starodávný jarmark, 
Hrnčířská sobota, Zvonečkový jarmark, Pekařská 
sobota. Vznikla také tradice Vánoc s koledami, 
Živý betlém. Oblíbené a stále živé zůstávají i Veče-
ry při svíčkách, na něž byly zvány významné osob-
nosti kraje jako Vilma Volková-Karasová, malíři 
Luděk Majer, Karel Hofman, spisovatelé Oldřich 
Šuleř a Marie Podešvová. Tyto večery doprováze-
la i hudební vystoupení – především rožnovských 
souborů Radhoště, Javořiny a Polajky.
Jožka Maléř vytvořil po svém nástupu do muzea 
úspěšný systém spolupráce s lidovými výrobci. 
Vytipoval mistry z nejrůznějších odvětví lidových 
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řemesel, kteří předváděli svůj um a nabízeli své 
výrobky při tradičních muzejních pořadech. 
Přijížděli nejen z Moravy a Čech, ale také ze Slo-
venska. Velmi žádaným zbožím nejen na všech 
jarmarcích byl zejména modrotisk Stanislava 
Trnky z Púchova. Žijící výrobci dodnes vzpomínají 
na svá každoroční setkání ve Vaškově hospodě, 
jež pro ně pořádal. 
Vzpomeňme Jožku Maléře také jako scenáristu 
filmu Barborčin bochník, který realizoval spolu 
s Josefem Stromšíkem. Tento amatérský film zís-
kal I. cenu Etnofilmu a právem patří k archivním 
klenotům Valašského muzea v přírodě.
Psal také verše. Pro své přátele vydal vlastním 
nákladem dílka Čtyřlístky, V každém člověku je 
slunce, Ztracenky. Vzpomínkou na dětství je 
Tufarový hrneček.
Jožka byl člověk všestranného zaměření. Vyrůs-
tal v chudé rodině se vztahem k Valašsku a jeho 
tradicím. Vzorem mu byl tatínek, kronikář obce, 
zakladatel skupiny valašských tanců na Hutisku. 
Ve škole pan učitel Cyril Mach, později Vilma Vol-
ková-Karasová, rodina Křičků a Podešvů. Snad 
i proto měl k této práci ty nejlepší předpoklady.

I když jméno Josef Maléř nenajdete mezi vý-
znamnými osobnostmi na Valašském Slavíně, 
svůj pomníček si postavil. Je v srdcích vděčných 
diváků za pořady, které pro ně připravoval, za 
všechna ta nádherná Národopisná léta v jeho 
režii.
Dovolte, abych svoji vzpomínku ukončila slovy 
jeho veršů:

„… v každém člověku je slunce…“.

Jaroslava Štruncová
Rožnov pod Radhoštěm 

Josef Maléř, 1985 (foto B. Přikryl, 
fotoarchiv VMP)
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Napříč obory 
a krajinami
Juraj PODOBA a Radek BRYOL (eds.). Cestou napříč obory 
a krajinami. K životnímu jubileu vědce a muzejníka Jiřího Langra. 
Rožnov pod Radhoštěm: Metodické centrum pro muzea v přírodě –  
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2017. 159 s. 

Jiří Langer patří bez nejmenších pochyb k nej-
výraznějším osobnostem českých – a obzvláště 
v jeho případě i bezezbytku československých 
– humanitních a sociálních věd 2. poloviny 
20. století. Můžeme jej srovnávat s  velikány typu 
Josefa Petráně, Václava Frolce nebo Zdeňka 
Smetánky. Podobně jako jmenovaní, byl a je 
vědcem evropského formátu, často prošlapá-
val nové směry v oborové teorii a metodologii 
a necítil se svázán žádnými geografickými či 
dokonce ideologickými limity. Na rozdíl od nich 
však nikdy nepůsobil ve „velkých“ univerzitních 
institucích či na pracovištích Akademie věd; 
celý život zůstával věrný práci v jen zdánlivě 
„malých“ či regionálních slovenských a českých 
muzeích, galeriích a skanzenech, které nezřídka 
spoluzakládal, nejdéle ve Valašském muzeu 
v přírodě. I na půdě těchto institucí a na základě 
neuvěřitelně rozsáhlých terénních a archivních 
výzkumů sahajících od Skandinávie po Balkán 
dokázal vytvořit neobyčejné dílo zohledňující 
jak detailní znalost lokálních mikrokontextů, tak 
celoevropské komparativní rámce. Langrovo 
dílo propojující artefaktovou kulturu (zejména 
lidové stavitelství) se synchronním i diachronním 
porozuměním a vysvětlením sociálních změn 
a hierarchií  procesy přitom – bohužel – do 
značné míry zůstává v českém a slovenském 
kontextu výjimečně solitérní, někdy dokonce 
nepochopené. Za velice pravděpodobné považuji, 
že Langrovy práce budou postupně objevovány, 
diskutovány a třeba i kriticky přehodnocovány 
ještě v průběhu mnoha dalších desetiletí. Lan-
ger svým mnohovrstevnatým dílem vědeckým, 
dokumentačním a organizačním samozřejmě 
přispěl zejména k rozvoji etnologie a národopisné 
muzeologie, avšak publikoval i celou řadu časo-

piseckých studií a monografií významných pro 
kulturní, hospodářské a sociální dějiny či dějiny 
kultury, umění a architektury. Nelze však zapome-
nout ani na jeho vysloveně tvůrčí dílo umělecké, 
vždyť (spolu s kresbami J. V. Scheybala) právě 
Langrovy práce představují nepochybný vrchol 
středoevropské umělecké dokumentační kresby.
Významné životní jubileum J. Langra (narozen 
1936) připomenul v červnu 2016 odborný seminář 
konaný v Múzeu oravskej dediny v Zuberci. Pří-
spěvky přednesené na tomto semináři, doplněné 
o další texty a bohatý doprovodný materiál, při-
pravilo v podobě editorsky vzorně zpracovaného 
sborníku Metodické centrum pro muzea v přírodě 
při VMP v Rožnově pod Radhoštěm. Vznikla tak 
sice poměrně útlá (160 s.) kniha, nicméně kniha 
graficky i typograficky velice podařená a přede-
vším obsahující řadu inspirativních textů. Ty jsou, 
jak tomu u „jubilejních“ sborníků bývá, koncepčně 
a obsahově poněkud nevyvážené a zahrnují jak 
spíše osobně podbarvené částečně vzpomínkové 
texty, tak odborně nekompromisní studie. Zvlášt-
ní důraz je – s ohledem na instituci vydavatele 
a koneckonců i Langrovo celoživotní dílo – věno-
ván jeho aktivitám při vzniku a formování muzeí 
v přírodě. Nedílnou a velmi důležitou součástí 
sborníku je i Langrova bibliografie (s. 134–159), 
která nad rámec obvyklých vědeckých bibliografií 
eviduje i kvalifikační práce, výstavy, Langrem 
editované knihy, časopisy a sborníky a především 
pak (na s. 134–137) jeho architektonické a kon-
cepční studie pro muzea v přírodě. Je ovšem 
velká škoda, že u těchto často pozapomenutých, 
obtížně dostupných a většinou nepublikovaných 
a přitom mnohdy zásadních prací není v soupisu 
uvedeno (alespoň tam, kde to je známo) místo 
uložení v příslušných archivech či knihovnách.
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Recenzovaný sborník obsahuje krom uvedené 
Langrovy bibliografie, stručného Úvodu editorů 
Juraje Podoby a Radka Bryola, velmi osobního 
a emocionálního Doslovu samotného J. Langra, 
anglických summary, soupisu literatury a pra-
menů a dalších obvyklých „technikálií“, celkem 9 
studií či kapitol. Některé z nich jsou si koncepčně 
i obsahově hodně podobné, jiné představují spíše 
svérázné (ale nikoliv nezajímavé) solitéry. Největ-
ší část knihy – konkrétně studie Kataríny Očkové 
Podiel Juraja Langera na budovaní múzeí v prírode 
na Slovensku, Ivety Zuskinové Juraj Langer, jeho 
výskumná a dokumentačná práca v Liptove a prí-
nos pre budovanie Múzea liptovskej dediny, Radka 
Bryola S Jiřím Langrem na procházce Valašským 
muzeem v přírodě a Martina Novotného Koncepční 

práce Jiřího Langra při realizaci Muzea vesnice 
jihovýchodní Moravy ve Strážnici – jak názvy na-
povídají, zaujímají kapitoly věnované J. Langrovi 
jako budovateli, metodikovi a vynikajícímu znalci 
muzeí v přírodě. Nejkomplexnější se ze jmeno-
vaných textů jeví být studie K. Očkové (škoda, 
že podobný souhrnný text nevznikl pro muzea 
v ČR), kterou ovšem další uvedené stati vhodně 
doplňují. Určitou nevýhodou zůstává jejich přísně 
lokální (i když nepochybně zajímavé) zaměření. 
Nedostatečně zdůrazněn tak v celém sborníku 
zůstává fakt, že J. Langer při tvorbě nejrůznějších 
koncepčních materiálů pro slovenská, moravská 
a česká muzea v přírodě sice vycházel z dokonalé 
znalosti lokální empirie a nezřídka skutečné lásky 
k daným místům a regionům, avšak zároveň 
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koncepčně a ideově uvažoval v souvislostech 
evropských a s nejlepší znalostí soudobé muze-
ologické teorie a metodologie, kterou vice versa 
v evropském prostoru sám svým dílem formoval. 
Specifický vzpomínkový žánr reprezentují v knize 
dva texty – jednak kapitola samotného J. Langra 
Spomienka na rozvoj múzeí v prirode na Slovensku 
po roku 1960. Ta je zajímavým osobním doplňkem 
ke studii K. Očkové, odkrývajícím Langrovy mo-
tivace, úvahy, smělé plány i konkrétní problémy 
a konflikty, které jeho aktivity na Slovensku pro-
vázely. Vzpomínkový text samotného J. Langra 
– tentokrát na dramatické peripetie vzniku Orav-
skej galérie – obsahuje příspěvek Evy Ľuptákové 
„Na dobrých základoch sa dá dobre pokračovať“ 
K počiatkom Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. 
Autorka tak nechala promluvit jubilanta a text do-
plnila už jen o krátkou osobní zdravici. Podobně 
subjektivní povahu, i když s množstvím věcných 
biografických detailů k Langrovu dětství, mládí 
a prvním odborným krůčkům, má i příspěvek 
Richarda Janoštína Juraj Langer a Orava.
Poslední dvě studie v knize – texty Heleny Bočko-
vé Nad syntézami Jiřího Langra a Juraje Podoby 
Čo nám prezradil „osamelý bežec“. Epistemologic-
ký, metodologický, znalostný a interpretačný prínos 
vedeckého diela Jiřího Langera – považuji, při vší 
úctě k ostatním autorům sborníku – za nejzají-
mavější a odborně nejhodnotnější. H. Bočkové se 
totiž podařilo na relativně malém prostoru dobře 
vystihnout hlavní rysy a přínosy Langrových 
monumentálních syntéz věnovaných lidovému 
stavitelství a správně poukázat na evropský roz-
měr jeho prací. Možná by stálo zato do budoucna 
více pouvažovat nad tím, proč některé Langrovy 
vyloženě provokativní až paličské závěry vzbudily 
tak „malý odpor“. Teze H. Bočkové (s. 90), že tomu 
tak bylo pro rozsáhlost a formulační náročnost 
Langrových textů se mi zdá být určitým podceně-
ním schopností možných Langrových oponentů. 
Na neexistenci Langrových kritiků upozorňuje 
i J. Podoba v závěrečné brilantní eseji, přičemž 
nabízí interpretaci pravděpodobnější – tedy 
vlastně úplnou absenci (minulou i současnou 
dodávám) kritické debaty v našich humanitních 
a sociálních vědách, národopis či etnologii nevy-
jímaje. Vedle toho se J. Podobovi podařilo velmi 
solidně rozpoznat klíčové rysy a inovativnost 
Langrova díla, jeho teoreticko-metodologické 
i epistemologické ukotvení a v souhrnu jeho 

mimořádnou vědeckou výjimečnost. A jen jako-
by mimochodem Podoba v posledním odstavci 
textu (s. 110) odhaluje i Langrovu neuvěřitelnou 
pracovitost – formálně byl především muzejní-
kem a dokumentátorem a pozoruhodné vědecké 
dílo vytvořil hlavně ve volném čase.
Sborník Cestou napříč obory a krajinami považuji 
za skromné, ale důstojné připomenutí Langrova 
jubilea. Jistě by se dalo sestavit i dílo čítající 
třeba 936 stran (jako má Langrova syntéza Obydlí 
v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských), 
ovšem jak J. Langra znám, nic takového by si 
nepřál a doporučil by napřít síly spíše k mnohem 
systematičtějšímu rozvoji komparativní etnologie 
skandinávského střihu či záchraně a transferu 
cenné památky do některého z muzeí v přírodě. 
I v tomto světle, domnívám se, je J. Langer a jeho 
celoživotní dílo, jen částečně zachycené v recen-
zované knize, potřeba vnímat.

Jiří Woitsch
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
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Soubor publikací 
Památky lidové 
architektury  
Jiří KMOšEK, Zuzana KřenKOVá, Radek BRYOL (eds.):  
I. Průzkum a dokumentace památek lidové architektury –  
II. Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury –  
III. Prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury.  
Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm – 
Spolek archaických nadšenců, 2016, 3 svazky.

Reprezentační publikace o třech svazcích vznikla 
jako výstup z projektu „Metodika záchrany a pre-
zentace lidového kulturního dědictví Českomo-
ravského pomezí“, který finančně podpořily Pro-
gram švýcarsko-české spolupráce, Ministerstvo 
kultury ČR, Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v Pardubicích a Lesy České 
republiky, s. p. Dílo prezentuje současné formy 
výzkumu lidové architektury, jež má interdiscipli-
nární charakter a vedle architektů a etnologů se 
na něm podíleli památkáři, archeologové a další 
specialisté. 
První svazek Průzkum a dokumentace památek 
lidové architektury (197 stran) naplnily kapitoly 
věnované stavebně historickému průzkumu, 
který byl proveden u objektů v obci Trstěnice 
a Čistá (okr. Svitavy), kde se nachází charakte-
ristické uzavřené čtyřboké statky poličsko-svi-
tavského typu domu. Na počátku projektu stála 
snaha občanského sdružení Spolek archaických 
nadšenců ze Sebranic u Litomyšle o záchranu 
několika ohrožených roubených staveb. Proto 
svazek uvádí metodiku stavebně historického 
průzkumu lidové architektury od Vladislavy  
Říhové (Univerzita Pardubice) a Zuzany Křenkové 
(Vysoká škola chemicko-technologická Praha) 
uplatněnou na dvě usedlosti čp. 97 v Čisté a čp. 
2 v Trstěnicích. Statek čp. 2 (u Vavrušků) v Tr-
stěnicích je v literatuře dobře znám už od doby 
Národopisné výstavy českoslovanské 1895 
a díky záznamu Aloise Jiráska, který ho během 

svých cest zdokumentoval a na podstáji objevil 
dataci 1597. V odborné literatuře se mu věnoval 
Karel Severin ve sborníku Archaeologia historica 
(1987). Autorky využily k analýzám také maketu 
statku, která byla předvedena na Národopisné 
výstavě a dnes je uložena v Regionálním muzeu 
v Litomyšli. Vzhledem ke špatnému stavebně 
technickému stavu hrozí zánik roubené části 
domu. Jeho záchrana je nezbytná a další využití 
by mělo respektovat kulturně historickou hodno-
tu stavby.
Obdobný stavebně historický průzkum provedl 
uvedený autorský tým v Čisté u statku čp. 97 
s polygonální stodolou. Nejstarší vývojové fáze 
roubeného domu této usedlosti by nebylo možné 
odhalit bez účasti archeologů. Proto následuje 
kapitola Davida Merty, Václava Kolaříka (Archaia 
Brno) a Matěje Kmoška (Spolek archaických 
nadšenců Sebranice) s výsledky archeologic-
kého průzkumu zmíněného objektu, u něhož se 
podařilo doložit několik stavebních fází. První 
byla datována po roce 1616, pak následovaly 
přesněji nedatované úpravy topeniště ve světnici 
a stavební úpravy k roku 1835 se týkaly komína, 
oken a dveří. Výzkum byl prováděn ve dvou eta-
pách, první po vyklizení domu v prostoru světnice 
a síně, druhá po transportu roubené stavby.
Současné formy stavebně technické dokumen-
tace prezentují Jan Kraut (Institut lidového 
kulturního dědictví Litomyšl) a Vojtěch Kmošek 
(Spolek archaických nadšenců Sebranice) na 
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příkladu zaměření zmíněných objektů v Čisté 
a Trstěnici, stejně jako Zdeněk Poloprutský 
a Jindřich Hodač (České vysoké učení technické 
Praha) představením fotogrammetrie roubeného 
domu čp. 97 v Čisté. Výsledky dalšího moderního 
dokumentačního postupu 3D skenování prezen-
tuje Jiří Kmošek (Spolek archaických nadšenců 
Sebranice).
Na příkladu dvou selských usedlostí byly v I. svaz-
ku prezentovány technické postupy, které lze po- 
užít při současném stavebně historickém průzku-
mu lidové architektury. Vzhledem ke kulturnímu 
významu obou staveb je jejich záchrana více než 
opodstatněná. Nelze nepřipomenout, že zásluhy 
o poznání zdejšího raně novověkého vesnického 
domu má už prof. Jiří Škabrada, jenž na konci 
minulého století výzkum inicioval a první výsled-
ky byly publikovány ve sborníku Vesnický dům 
16. a 17. století (1992). Vedle něho se o průzkum 
významnou měrou zasloužili ing. arch. Zuzana 
a Jiří Syroví ve spojení s aktivitami Společnosti 
pro obnovu vesnice a malého města (SOVAMM).
Druhý svazek souboru nese název Transfer 
a rekonstrukce památek lidové architektury (155 
stran). Vedle zmíněných autorů ze Spolku ar-
chaických nadšenců Sebranice u Litomyšle se 
na jeho sestavení podíleli odborní pracovníci 
z různých muzeí v přírodě v České republice nebo 
pracovníci památkové péče, kteří s transfery 
mají rovněž své zkušenosti. Úvodní kapitola od 
Radka Bryola nastiňuje Devadesát let transferů 
do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm. V roce 1925 otevřené Valašské 
muzeum má s transfery jako s jednou z forem 
záchrany lidových staveb u nás nejvíce zkuše-
ností. Autor detailně seznamuje s problematikou 
transferů jednak na příkladu budování Dřevě-
ného městečka, které vytvořilo základ muzea, 
jednak na Valašské dědině postupně budované 
v šedesátých letech minulého století v areálu na 
Stráni. Proto s metodickou pomocí Valašského 
muzea mohla počítat následně další muzea 
v přírodě budovaná v České republice. Budování 
Mlýnské doliny, dalšího areálu Valašského muzea 
zaměřeného na technické památky, bylo spojeno 
už také s vědeckými kopiemi a postupy, jež byly 
předmětem diskusí, stejně jako nové stavby na 
Valašské dědině uskutečněné v posledních letech 
s pomocí Norských fondů. 

Další kapitoly přináší zkušenosti pracovníků 
s transfery staveb, jak byly realizovány v různých 
muzeích v přírodě. Magda Křivanová (Soubor 
lidových staveb Vysočina Hlinsko) se zaměřila 
na transfer polygonální stodoly ze Sádku (okr. 
Svitavy) a zděného statku z Mokré Lhoty (okr. 
Ústí n. O.) do areálu na Veselém Kopci. Okolnosti 
transferu dvou polygonálních stodol z Durdic 
(okr. Benešov) a Želejova (okr. Jičín) do Muzea 
lidových staveb v Kouřimi objasnili Ernest Fábik 
a Vladimír Rišlink (Regionální muzeum Kolín). 
Na příkladu Muzea vesnických staveb středního 
Povltaví poznatky z transferu nejen roubených 
staveb, ale i zděného bloku černé kuchyně sdělili 
Lubomír Procházka (Hornické muzeum Příbram) 
a architekt Petr Dostál; připojili i rozsáhlou 
fotografickou a plánovou dokumentaci. O zá-
chraně jednoho z posledních podsíňových domů 
v Polabí formou převozu do Polabského muzea 
v přírodě, při němž došlo k transferu také dvou 
kompaktních bloků zdiva z nepálených cihel, 
pojednala Markéta Hanzlíková (Národní ústav 
památkové péče, ÚOP Střední Čechy Praha). 
Problematiku hliněného domu sleduje ve svazku 
Martin Novotný (Národní ústav lidové kultury 
Strážnice) a informuje o obnově tradičních hlině-
ných technologií, jakými bylo nabíjení stěn, které 
experimentálně ověřil na jednom objektu Muzea 
vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici. Svazek 
uzavírají kapitoly, jež přibližují aktivity zmíněného 
Spolku archaických nadšenců spojené s transfe-
rem roubeného statku a polygonální stodoly čp. 
97 v Čisté a s obnovou zděné usedlosti čp. 56 
v Trstěnici.
Transfer do muzeí v přírodě je prezentován jako 
jedna z účinných forem záchrany lidových staveb, 
která byla v minulosti vázaná na roubené stavby, 
ale v posledních letech jsme svědky, že jsou pře-
souvány i bloky kamenného či hliněného zdiva 
nebo celá topeniště, jež přispívají k autenticitě 
objektů v muzeích v přírodě.
Třetí svazek publikace editoři nazvali Prezentace 
a udržitelná péče o památky lidové architektury 
(139 stran). Naplnily ho převážně příspěvky 
památkářů a pracovníků muzeí v přírodě s cílem 
prezentovat různé formy společenského využití 
rekonstruovaných památek lidové architektury, 
protože revitalizace a funkční využití objektů 
jsou stejně důležité jako jejich fyzická záchrana. 
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Úvodní kapitola Martina Čerňanského (Národní 
památkový ústav, GŘ Praha) se ochranou ves-
nických sídel a staveb zabývá z hlediska platné 
legislativy a jejího uplatňování v praxi v rámci 
České republiky. Se zaměřením na Pardubický 
kraj sleduje památkovou ochranu lidových sta-
veb Jiří Švec (Národní památkový ústav, ÚOP 
Pardubice). Ztráty, které fond lidové architektury 
na českomoravském pomezí postihly po druhé 
světové válce, sumarizuje Jaromír Lenoch (In-
stitut lidového kulturního dědictví Litomyšl). Na 
fotografickém materiálu demonstruje zbořené 
stavby nejen lidové, ale i stylové architektury,  jež 
byly po roce 1945 v regionu likvidovány, jednak 
z důvodu absence údržby po vysídlení původních 
obyvatel německé národnosti, ale obdobné ztráty 
provází i oblasti, kde zůstalo autochtonní české 
osídlení. Text doplňují modely zaniklých staveb 
z Koclířova (okr. Svitavy).
Další kapitoly informují o různých formách 
využití expozic a objektů v muzeích v přírodě. 
Na příkladu Valašského muzea v Rožnově p. 
R. uvádí Radek Bryol různě koncipované formy 
expozic a jejich oživování pracovními činnostmi 
či společenskými aktivitami, které se váží na jed-
notlivá roční období. Obdobně postupuje Markéta 
Hnilicová (Muzeum Kroměřížska) osvětlením 
návštěvnické praxe v Souboru lidových staveb 
východní Hané v Rymicích u Holešova. Jinou for-
mou využití lidových staveb je jejich adaptace pro 
současné bydlení, jak to na osudu opraveného 
domu čp. 37 ve Zlámanci (okr. Uherské Hradiště) 
ukazuje Vladislava Říhová (Univerzita Pardubice). 
Udržení tradičního prostředí vesnice závisí na 
vůli místních obyvatel. Na materiálu z Mravína 
u Vysokého Mýta to dokládá Zuzana Vařeková 
(Národní památkový ústav, ÚOP Pardubice). 
Osvětová propagace mezi obyvateli může vést 
k úspěchu. Vizi udržitelné péče o lidové kulturní 
dědictví na českomoravském pomezí nastiňují 
na příkladu obce Trstěnice Jiří Kmošek, Zuzana 
Křenková, Vojtěch Kmošek a Jan Kraut. Má se 
opírat o plánované „Centrum lidového kulturního 
dědictví“ ve znovu postaveném statku čp. 97 
transferovaném z obce Čistá.         
Vydaná reprezentativní kolektivní publikace 
Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky 
lidové architektury představuje současnou úroveň 
stavebně historického průzkumu lidové architektu-
ry v České republice a různé formy péči o ni. Nové 

technické postupy umožňují při výzkumu odhalit 
jednotlivé vývojové fáze zkoumaných staveb 
nebo detailně zdokumentovat jejich podobu, da-
leko obtížnější je však zajistit udržitelnou budouc-
nost, pokud majitelé jejich kulturně historickou 
hodnotu nereflektují. Svou pozitivní roli by měla 
hrát státní památková péče, ale vedle ochrany 
staveb in situ se jako alternativa jeví transfer 
ohrožených staveb nejčastěji do muzeí v příro-
dě. Po roce 1989 se vedle institucionální péče 
objevují občanské aktivity zaměřené na obnovu 
venkova či přímo na architektonické dědictví 
vesnice, jako je sebranický Spolek archaických 
nadšenců resp. Institut lidového kulturního dě-
dictví. S povděkem lze také kvitovat, že publikace 
je dílem mladé generace badatelů, kteří pokračují 
v díle svých předchůdců.

Miroslav Válka
Ústav evropské etnologie FF MU Brno
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Ohlédnutí za výstavou 
řezbáře Josefa Heji  
(1902 – 1985)   
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 24. května – 31. října 2016

Jednoho letního dne v roce 1982 jsem se vypravil 
z Olomouce i s rodinou do beskydských hor. Po-
malu jsme ve slunci stoupali úzkým travnatým 
chodníčkem z valašského údolí Dinotice za Ha-
lenkovem do strmého kopce až k dobře utajené 
pasekářské chalupě tehdy již osmdesátiletého 
lidového tvůrce Josefa Heji. Trochu jsme tušili, co 
asi uvidíme, ale skutečnost předčila očekávání. 
Už tenkrát byl známý řezbář úplně hluchý, ale 
srdečné přivítání se odehrálo v neobyčejně přá-
telské atmosféře. Zůstali jsme sedět venku na zá-
praží, kde po chvíli začal na dřevěnou lavici Heja 
zvolna rozkládat nedávno dokončené figurky, 
které vynášel opatrně z přítmí domu, abychom si 

mohli vybrat ty, co se nám líbily nejvíce. Z tohoto 
milého setkání mi zůstalo ve fotoaparátu několik 
pěkných dokumentárních snímků na barevných 
diapozitivech, zachycujících jak upracované ruce 
bednáře, rolníka a originálního řezbáře, tak jeho 
laskavou tvář i charakteristickou podobu mnoha 
rázovitých dřevěných postaviček, z nichž jsme 
si nakonec po těžkém rozhodování vybrali Muže 
s kosou, Ženu s motykou a pro naši dcerku rozto-
milého psíka. Nádavkem jsme potom ještě dosta-
li odpočívajícího Dědu s velkou fajfkou a vraceli 
se radostně domů. To jsem přirozeně netušil, že 
po třiceti čtyřech letech budou tato drobná 
sochařská dílka, plná výtvarné poezie, nedílnou 
součástí opravdu velké, významné samostatné 
výstavy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm. 
Výstava pod názvem „Dřevěný svět Josefa 
Heji“ byla slavnostně zahájena vernisáží dne 
24. května 2016 a trvala dalších pět měsíců až 
do 31. října. Námět, libreto a scénář výstavy 
byl dílem dvojice Mgr. Jana Tichá a Mgr. Lenka 
Kučerová, s nimiž spolupracovala celá řada 
odborníků z domovského muzea, ale i dalších 
kulturních institucí a také soukromých sběratelů, 
kteří měli ve svých fondech a sbírkách uloženy 
kouzelné práce řezbáře Heji. Výstava se setkala 
s příznivým ohlasem a návštěvnicky úspěšným 
holdem lidovému umělci,  jenž se tak výrazně 
a nesmazatelně zapsal do srdcí lidí i do historie 
lidového umění na Moravě. Odborně pečlivě 
připravená a citlivě nainstalovaná expozice více 
jak 250 drobnějších i rozměrnějších volných 
prací i uměleckořemeslných výrobků představila 
veřejnosti v plné šíři jeho bohatě strukturovanou 
tvorbu z různých úhlů pohledu a ukázala rovněž 
na neobyčejnou šíři výrazových prostředků, které 
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používal, či na nevyčerpatelnou zásobu různých 
poloh téměř minimalistické práce se dřevem. Po-
ukázala také znovu na jeho vytříbené koloristické 
cítění a schopnost vystihnout intuitivně a předví-
davě možnosti, jež mu nabízel obyčejný dřevěný 
špalík či náhodně nalezený samorost. Nenápadný 
půvab vypracovaných detailů i celkového pojetí, 
stylu řezbářského díla v mnoha variacích jen opět 
potvrdil dobře známou a mnohokrát vyslovenou 
myšlenku o Hejově výjimečnosti a jedinečnosti 
mezi ostatními lidovými tvůrci. Z mé dlouholeté 
sběratelské zkušenosti, zaměřené vedle lidové 
tvorby i na díla naivního a syrového umění, 
nazývaného od dob Dubuffetových art brut, pak 
mohu opatrně vyslovit pro někoho snad trochu 
kacířskou myšlenku, že v některých Hejových 
pracích se viditelně prolínají všechny tři výše uve-
dené polohy spontánní tvorby, což právě činí jeho 
umění tak osobité, sdělné a zvláštní. Na místní 
lidovou tradici v mnohém přirozeně navazuje, ale 
také ji svým osobitým způsobem popírá a umoc-
ňuje každé dílo vlastní imaginací s až odzbrojující 
prostotou a čistotou. Na vztah mezi těmito dvě-
ma polohami výtvarné tvorby ostatně upozornil 
i jeden z objevitelů a velkých propagátorů Josefa 
Heji, zkušený národopisec Jan. R. Bečák ve své 

objevné přednášce v olomouckém Divadle hudby 
někdy kolem roku 1982. Doprovázela výtvarný 
pořad o těchto dvou řezbářích „Josef Chvala 
a Josef Heja“ a doplňovala ji i malá připomínka 
jejich tvorby v předsálí divadla. Pavel Herynek, 
tehdejší dramaturg výstav a pořadů v Divadle 
hudby dokonce nabídl Janu Bečákovi, že text 
jeho vydařené přednášky v DH vydá tiskem. On 
to však odmítl s tím, že chystá jeho publikování 
v rozsáhlejší práci věnované lidovým řezbářům. 
K tomu však již bohužel nikdy nedošlo, a tak 
tento text zůstal očím milovníků lidového umění 
i odborníkům skryt někde mezi nespočetnými 
položkami jeho soukromého archivu.
K rožnovské výstavě „Dřevěný svět Josefa Heji“ 
byl záslužně vydán na křídovém papíře obsáhlý 
a skvěle připravený katalog s velkým množstvím 
informací o životě a tvorbě umělce, s bohatým 
obrazovým materiálem a s působivou grafickou 
úpravou. Tato vskutku sličná publikace má však 
z mého pohledu bohužel jeden nedostatek. Byla 
vytištěna pouze v české jazykové verzi a ne-
najdeme zde dokonce ani cizojazyčné resumé. 
Domnívám se totiž, že tvorba Josefa Heji má 
přinejmenším středoevropský význam a dosah, 
jenž mohl býti anglickou nebo německou verzí 
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katalogu výrazně a po zásluze podpořen. To však 
vůbec neumenšuje značné množství kvalitní 
odborné i organizační práce, které bylo na pří-
pravě doprovodného katalogu i samotné výstavy 
vykonáno. I po dvou letech od jejího ukončení vi-
díme, jak důrazně a s obdivnou láskou nám všem 
připomněla, že vynikající valašský řezbář pan 
Josef Heja je ve svém početném a úchvatném 
díle s námi stále přítomen a trvale inspiruje další 
generace řezbářů k tvořivé činnosti.

Pavel Konečný
Olomouc   
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