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1. ÚVOD 

1.1. Idea 

 

Metodické centrum pro muzea v přírodě (MC) je součástí organizační struktury 

Národního muzea v přírodě, příspěvkové organizace v Rožnově pod Radhoštěm 

(NMvP). MC je odbornou platformou pro spolupráci muzeí v přírodě a subjektů 

podobného charakteru v České republice. Centrum vyvíjí odborné aktivity – 

vzdělávací, výzkumnou, publikační a také organizační činnost ve sféře muzejnictví 

v přírodě. Snaží se tak přispívat ke zkvalitnění ochrany, prezentace a interpretace 

statků kulturního dědictví. 

 

Metodické centrum pro muzea v přírodě se ve struktuře metodických center v gesci 

Ministerstva kultury zaměřuje na velmi rozsáhlý a specifický segment paměťových 

institucí a subjektů charakteru muzeí v přírodě, kde se setkávají přístupy jak 

klasických muzeí, tak památkové péče a řady dalších oborů. Tato interdisciplinarita 

v ideálním výsledku přispívá k poučené prezentaci komplexního prostředí v muzeích 

v přírodě i udržování památkového a sbírkového fondu. 

Muzea v přírodě jsou zcela specifickou sférou paměťových institucí, představující 

historii velmi komplexním způsobem. V celé Evropě, jakož i v ČR patří tato muzea 

mezi tradiční instituce, navíc velmi oblíbené návštěvníky jak pro svou edukační, tak 

pro rekreační funkci. Právě na mateřské půdě – ve Valašském muzeu v přírodě 

v Rožnově pod Radhoštěm (VMP), jako nejstarším a nejrozlehlejším muzeu 

v přírodě nejen v ČR, ale také v širším evropském kontextu, čerpá MC zkušenosti 

kladné i záporné. Ve vývoji tohoto muzea se po dobu jeho existence od roku 1925 

vystřídalo několik významných etap jak obecné koncepční činnosti muzeí v přírodě, 

tak konkrétních aktivit spojených s tvorbou expozic, sbírkotvornou činností a péčí 

o historické objekty a sbírkové předměty. Muzeum bylo zároveň již od 70. let 

minulého století pověřeno metodickou funkcí při realizaci nových a dostavbě 

existujících muzeí v Československu. Proto má MC také v současnosti vhodná 

východiska ke kritické analýze zkušeností, včetně dalších předpokladů spolupráce na 

aktuálně vyvíjených aktivitách za výborné provozní vybavenosti a zvláště 

dokumentačního zázemí. 
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Plánované aktivity centra částečně neočekávaně zkomplikovala účast části 

pracovníků při koncipování a realizaci obnovy turistické útulny Libušín po požáru. Na 

druhou stranu může být tento projekt vnímán jako průkopnický počin v problematice 

roubeného stavitelství s vnitřním uměleckořemeslným zpracováním. 

Obecná formální struktura aktivit MC se v praxi osvědčuje a je do velké míry 

v souladu s evaluačním systémem metodických center v gesci Ministerstva kultury, 

proto je stabilní a střednědobý plán ji přirozeně reflektuje. V rámci zachování 

kontinuity a systematického rozvoje MC přechází některé aktivity řešené v minulých 

letech také do následujícího období. 

 

Dosavadní formy práce obecně postihují tuto škálu možností:  

- Vzdělávací činnost  

- Vědecko-výzkumná činnost 

- Publikační činnost 

- Konzultační činnost 

- Dokumentační činnost a správa databází 

 

Metodické centrum pro muzea v přírodě si tedy klade za cíl přispět k rozvíjení 

teoretických i praktických znalostí v uvedené sféře českého muzejnictví. Rozvíjí 

aktivity využívající různé formy komunikace a předávání zkušeností mezi jednotlivými 

zapojenými subjekty, což může být v konečném důsledku obohacením nejen pro 

stávající muzea v přírodě, ale může se stát významným inspiračním zdrojem pro 

vlastní činnost včetně subjektů zamýšlejících budování muzea v přírodě. Metodické 

centrum tedy plní především funkci odborné platformy po stránce profesní 

a interdisciplinární. 

 

 

1.2. Zdůvodnění 

 

V České republice se v současné době nachází několik desítek institucí a subjektů 

s charakterem muzeí v přírodě s různými zřizovateli. Rozsah pojmu muzea v přírodě 

nezahrnuje jen tradičně vnímané národopisné expozice přenesených staveb či lokalit 

in situ rekonstruujících původní prostředí. Rozsáhlou kategorií jsou lokality s prvky 



4 
 

muzeí v přírodě – historické usedlosti či technické památky, kde se kromě stavby 

samotné snaží v různé míře pracovat s rekonstrukcí původního prostředí 

a charakteristických prvků, včetně oživení místa samotného tradičním způsobem 

kulturních projevů. Významnou skupinou míst jsou též prezentované technické 

stavby – mlýny, hamry a další řemeslné provozy. K těmto lokalitám patří také 

nejrůznější, zvláště technické památky těžby, kde převládá faktor rekonstrukce 

historických technologií. Stejně tak principy archeologických muzeí, rekonstruujících 

nejen stavební objekty, ale také řadu technologií i komplexní způsob života, se 

v mnohém prolínají s praxí muzeí v přírodě.  

Zřízení Metodického centra a jeho potřeba pro tento typ muzejní sféry koresponduje 

se specifickým postavením muzeí v přírodě, která se v mnoha rysech odlišují svou 

provozní, vědecko-výzkumnou, dokumentační i prezentační stránkou od klasických 

„kamenných muzeí“. Na půdě muzeí v přírodě nabývají na důležitosti četné faktory, 

s nimiž se běžná muzejní instituce nemusí potýkat – formy shromáždění, uchovávání 

a prezentace hmotného kulturního dědictví počínaje, přes nutnost uplatňování 

tradičních technologických znalostí a dovedností včetně dalších projevů nemateriální 

kultury až po široce pojatý komplex tvorby jednotlivých expozičních modelů včetně 

historického životního prostředí. Svébytná profilace muzeí v přírodě proto vyžaduje 

odlišné muzejní přístupy, projevující se jak při tvorbě sbírkových kolekcí, tak při 

zahrnutí nejen neživých předmětů, ale i biologických prvků apod. 

  

V rámci nově vytvořeného Národního muzea v přírodě bude moci MC čerpat 

z mnohem širšího okruhu různorodých přístupů a nových příkladů a zkušeností. 

NMvP sdružuje Valašské muzeum v přírodě (Rožnově pod Radhoštěm), Muzeum 

v přírodě Vysočina (Hlinsko, Veselý Kopec), Muzeum v přírodě Zubrnice a Hanácké 

muzeum v přírodě (Příkazy u Olomouce). 

Ve srovnání našich institucí se zahraničím (zejména Německo, Švýcarsko, 

Skandinávie, ale i středoevropské státy či Rumunsko) jsou v českém muzejnictví 

v přírodě nutné inovace po mnohých stránkách (stavební technologie, prezentace 

agrikultury, forma expozic, přístup k návštěvníkovi, modernizace účelové 

architektury, reakce na aktuální témata atd.). Zároveň i české instituce oplývají spíše 

v jednotlivostech velmi kladnými příklady praxe hodnými inspirace. Posláním MC je 
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tyto kladné zkušenosti shromažďovat a předkládat ostatním subjektům působícím 

v oboru.  

 

Přímo ve Valašském muzeu v přírodě resp. aktuálně Národním muzeu v přírodě se 

s přispěním Metodického centra ve spolupráci s dalšími útvary uskutečnily pro 

prostředí ČR některé progresivní aktivity: 

 

- Experimentální transfer kamenného zdiva v bloku, 2018 (chlév z Nového 

Hrozenkova) 

 

- Stálá expozice s využitím principů interpretace kulturního dědictví, 2017 (Valašská 

dědina – opravdu zmizelý svět)  

 

- Koncepční příprava nového expozičního areálu Kolibiska, 2016 – dosud  

 

- Tvorba a naplňování Koncepce exteriérového prostředí Valašské dědiny, 2015 – 

dosud  

 

MC také uspořádalo nebo se podílelo na organizaci mezinárodních konferencí:  

 

- Poslání a budoucnost muzeí v přírodě v České republice, 2018 

 

- Muzeum a identita. Role muzea jako inspirátora formování lokální, regionální 

a národní identity, 2015 

 

- Wooden architecture in cultural landscape: New challenges in modern world, 2014  

 

- Řada dalších oborových odborných setkání 
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1.3. Návaznost projektu na strategické dokumenty  

 

Národní muzeum v přírodě prostřednictvím Metodického centra reflektuje 

problematiku muzejnictví v přírodě i obecný stav muzejní sféry řešené v Koncepci 

rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020. Zvláště v oblasti 

střetávání komerčních a odborných zájmů muzejních institucí vychází činnost MC 

také z Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na 

období 2016 –2020. 

Ve výchozím koncepčním materiálu Národního muzea v přírodě, resp. Valašského 

muzea v přírodě – Střednědobém plánu rozvoje Valašského muzea v přírodě 

v Rožnově pod Radhoštěm pro období 2019–2023 je kladen na rozvoj MC velký 

důraz v cíli průřezového tématu strategie 5.2, který definuje záměry jako Zvyšování 

excelence muzea prostřednictvím rozvoje Metodického centra pro muzea v přírodě 

při Valašském muzeu v přírodě, přičemž vyplývajícími úkoly je zpracování 

strategických materiálů MC, dále systematicky zvyšovat kvalitu činností a výstupů 

MC směřujících k jeho excelenci s ohledem na jejich hodnocení, nebo realizovat 

základní muzeologické školení pro pracovníky muzea. Jako součást této Strategie je 

také navržena problematika Centra tradičních technologií. 

 

Střednědobý plán rozvoje Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pro období 2019–

2023, s. 152 
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Úzce je provázána aktivita MC s činností kmenové instituce v Dlouhodobé koncepci 

rozvoje výzkumné organizace VMP na léta 2019−2023, kde MC hraje ústřední roli ve 

výzkumné funkci VMP v oblasti Uchování kulturního dědictví v muzeích v přírodě. 

A. Název oblasti 

Název oblasti Uchování kulturního dědictví v muzeích v přírodě 

Charakteristika 

oblasti 

Oblast se zabývá významným segmentem paměťových institucí 

v ČR, který má zároveň svá četná specifika – celkové komplexní 

pojetí expozic v přírodě, problematiku degradace historické 

architektury, problematiku živých (biologických) sbírek, rekonstrukce 

a prezentace kulturní krajiny, specifických forem uchovávání a 

interpretace nehmotného kulturního dědictví, atd. Výzkum bude 

zaměřen na konkrétní vybrané kontrolovatelné cíle oblasti, které se 

jeví jako významné pro zdokonalování péče o kulturní dědictví 

v muzeích v přírodě. 

Dlouhodobá koncepci rozvoje výzkumné organizace VMP na léta 2019−2023, s. 25–26. 

 

MC se snaží přímo v mateřské instituci i v prostředí dalších muzeí v přírodě 

prosazovat obecné přístupy stávající metodické příručky1 a jejích aktualizovaných 

textů, stejně jako souvisejících nadřazených koncepčních dokumentů. Pracuje na 

základě ročních plánů. Jako východisko činnosti vyvíjí snahy o znalost aktuálního 

dění a poznání zkušeností muzeí v přírodě a kulturních institucí v ČR i v zahraničí 

za účelem nalezení dobré praxe resp. vzájemného učení se od jiných v kladné 

i záporné rovině. Nezbytnou a přirozenou součást činnosti Metodického centra tvoří 

poznání českých i zahraničních muzeí v přírodě. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 

LANGER, Jiří (ed.). Národopisná muzea v přírodě. Teoretická a metodická východiska k realizaci. Rožnov pod 
Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1981. 



8 
 

1.4. Spolupráce s odbornými subjekty 

 

Metodické centrum spolupracuje s dalšími muzei v přírodě v ČR a také v zahraničí 

zejména na platformě Českého svazu muzeí v přírodě, z.s. Přirozená je spolupráce 

s dalšími subjekty se zaměřením na ochranu kulturního dědictví, jako jsou Národní 

památkový ústav nebo Akademie věd ČR i s českými vzdělávacími institucemi jako 

Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně aj. Pracovníci MC se 

pravidelně účastní konferencí Evropského svazu muzeí v přírodě (AEOM), z nichž 

přináší informace zvláště v časopise Museum Vivum. 

Aktuálně vrcholí spolupráce (personální zabezpečení, institucionální zázemí pro 

experimenty aj.) s Mendelovou univerzitou v Brně a Ústavem teoretické 

a aplikované Mechaniky (ÚTAM) AV ČR na výzkumném projektu DG16P02M026 

Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva, 

programu NAKI II.  

Metodické centrum je ve své odborné činnosti v kontaktu s řadou odborníků různých 

oborů. V posledních letech probíhala spolupráce zvláště s těmito osobnostmi: 

- PhDr. Jiří Langer, CSc. (etnologie, muzejnictví v přírodě) 

- akad. mal. Josef Čoban (restaurování, historické technologie) 

- Ing. Václav Tetera, CSc. (pomologie, genofondové zdroje, kulturní krajina) 

- Mgr. Jiřina Veselská (muzeologie) 

- Ing. Josef Kyncl, Ing. Tomáš Kyncl (dendrochronologie) 

- mistr tesař David Stejskal a Mgr. Jiří Pokorný (historické technologie, trasologie) 

- Ing. Michal Kloiber, Ph.D. (diagnostika vlastností stavebního dřeva) 

- Mgr. Jana Koudelová, Ph.D. (památková péče) 

- Ing. Vojtěch Bajer (kulturní krajina) 

- Mgr. Radim Lokoč, Ph.D. (pomologie, sadařství) 

 

Oboustranně prospěšné je další rozvíjení spolupráce MC se školami různého stupně 

a zaměření.2 Důraz bude kladen na kontakt s obory se zaměřením na stavitelství či 

materiálové inženýrství, ale také na tradiční obory spjaté s prací muzeí v přírodě 

a historií. 

                                                           
2 

srov. Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na období 2016 –2020, s. 10, 16. 
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Novou příležitostí je užší spolupráce s odborníky v rámci struktury Národního muzea 

v přírodě. Nadále je nutné rozvíjet také spolupráci s externisty zejména k odborným 

konzultacím a lektorství nejrůznější problematiky. Jako další možnost rozvoje se jeví 

spolupráce a také s dobrovolníky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PLÁNOVANÉ VÝSTUPY ČINNOSTI MC 

2.1. Metodická činnost 

 

Metodickou činností v širším smyslu slova označujeme komplexní soubor aktivit 

popsaných v této koncepci. Jako důležité konkrétní metodické počiny v užším slova 

smyslu založené na sledování aktuálních potřeb prostředí muzeí v přírodě 

a pokračujících projektech se předpokládají: 

- metodická příručka Muzea v přírodě v ČR. Metodická a teoretická východiska k 

realizaci a činnosti prezentace smyslu vydané aktualizované publikace ve sféře 

muzeí v přírodě, památkové péče i příslušných správních orgánů 

 

- metodické texty, užitné a funkční vzorky – zejména k problematice historických 

stavebních technologií a preventivní péči o stavební objekty v muzeích v přírodě

  

- příprava památkového postupu pro možnosti konstrukčních sanací dřevěných 

konstrukcí (shromáždění různých přístupů z ČR a zahraničí) 

 

- příprava metodického textu (např. památkový postup) k problematice topenišť 

a komínů – spolu s externími odborníky a spektrem muzeí v přírodě v ČR – 

obecné zásady projektování, výstavby, provozu a údržby, bibliografie 
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2.2. Vzdělávací činnost  

 

Východiska 

Klíčovou aktivitou činnosti Metodického centra je dosud pořadatelství nebo 

spolupráce s dalšími institucemi a specialisty na odborných akcích k různým 

tématům se vztahem k muzeím v přírodě. Na základě analýzy současné situace a 

z hlediska obsahové náplně i personálních možností samotného MC i potenciálních 

externích lektorů není zatím možné vytvářet nové vzdělávací pracoviště NMvP. 

Konkrétní specializace na tradiční technologie ve formě Centra tradičních technologií 

jak navrhují koncepce VMP není v současnosti opodstatněná, protože MC samotné 

dosud pořádá řadu vzdělávacích aktivit na různá témata spjatá s muzei v přírodě, 

tedy nejen tradiční technologie, na které se systematicky naopak specializuje přímo 

NPÚ. 

Od roku 2018 také probíhají pravidelné semestrální přednášky tematicky zaměřené 

na problematiku sbírkotvorné činnosti muzeí v přírodě (specifika sbírek muzeí 

v přírodě, textil v muzeu) pro studenty oboru Muzeologie na katedře Archeologie 

a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

 

Cíle 

Prostřednictvím Metodického centra se předpokládá systematické vzdělávání 

externistů při specifických možnostech NMvP. Tato koncepce na základě uvedených 

východisek navrhuje stabilizaci dosud konaných akcí s těmito parametry: 

- Zavedení systému metodických dnů pro muzea v přírodě  

- Periodicita akcí 

- Rozšíření konání akcí do dalších muzeí ve struktuře NMvP podle příslušného 

tématu 

- Spolupráce s významnými aktéry – rozvoj a kodifikace spolupráce, především 

s NPÚ a dalšími institucemi, včetně předních odborníků ve vybraných specializacích 

- Zapojení zahraničních odborníků do vzdělávání jako specializovaných lektorů 

 

Cílovými skupinami na základě dosavadních zkušeností budou: 

- specialisté z muzeí v přírodě v ČR 

- pracovníci NPÚ  
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- pracovníci firem se zaměřením na památky 

- studenti příslušných oborů a mistři odborného výcviku  

 

Systém vzdělávacích aktivit se v rámci této koncepce bude tematicky profilovat na:  

- Historické stavební technologie a jejich aplikace v památkové praxi muzeí v přírodě 

formou praktického workshopu s podtématy navrhování a výroba celodřevěných 

spojů na historických konstrukcích, preventivní péče o dřevěné stavitelství, analytické 

metody 

- Stavebně truhlářské prvky, technologické zpracování a povrchové úpravy, 

restaurování nábytku jako pravidelný vzdělávací kurz pod vedením restaurátora   

 

- Smysl a péče o ovocné dřeviny v muzeích v přírodě podle konkrétního 

vegetačního období 

- Odborné muzeologické školení – na základě zpracované koncepce proběhne ve 

VMP pilotní projekt školení, které bude průběžně aplikováno také v dalších 

pobočkách ve struktuře NMvP a nabídnuto dalším muzeím v přírodě 

- Odborné stáže pro pracovníky v rámci Národního muzea v přírodě  

- Zahraniční odborné stáže pro pracovníky muzeí v přírodě 

 

Důležitou součástí vzdělávací činnosti MC byly doposud také exkurze. Jejich 

obsahem jsou právě muzea v přírodě v ČR a zahraničí zpravidla včetně výkladu 

odbornými pracovníky těchto institucí. Po několika setkáních (Muzea v přírodě 

v Polsku, 2014, Železnicí za muzei v přírodě, 2017, Muzea v přírodě v Bavorsku, 

2018) se předpokládá příprava dvou typů exkurzí jako bienále.  

Prvním typem je klasický formát s autobusovou dopravou a ubytováním a druhý 

spíše turisticky laděný s cílem poznání související kulturní krajiny i infrastruktury, 

jejichž reflexe je při koncipování muzeí v přírodě rovněž nezbytná. Cílem by do 

budoucna měly být kromě ČR také okolní země s pestrým výběrem muzejních 

institucí k návštěvě (Slovensko, Polsko, Rakousko, Maďarsko). V této sféře se 

nadále předpokládá spolupráce s Českým svazem muzeí v přírodě. Vedle oficiálního 

programu se při tomto způsobu akcí rozvíjí neformální setkávání odborníků ze sféry 

muzeí v přírodě a památkové péče. 
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2.3. Věda a výzkum 

 

Východiska 

Valašské muzeum v přírodě při NMvP s přispěním Metodického centra nejen 

z tradice, ale především díky možnostem potenciálu rozvoje uplatňuje a precizuje 

interdisciplinární přístupy ve své práci a těmito vzorovými příklady je nápomocno 

dalším muzeím. Přestože se kromě DKRVO centrum aktuálně neúčastní žádného 

z vědeckovýzkumných projektů, probíhá aktivní spolupráce pracovníků MC 

i spolufinancování vybraných aktivit a poskytování zázemí pro aplikaci experimentů 

a prezentaci v rámci projektu NAKI II Historické dřevěné konstrukce: typologie, 

diagnostika a tradiční opracování dřeva DG16P02M026 – řešitelé ÚTAM AV ČR, 

Mendelova univerzita v Brně.  

 

Cíle 

Výzkumná činnost probíhá v gesci MC v rámci Dlouhodobé koncepce rozvoje 

výzkumné organizace VMP na léta 2019−2023 (Oblast výzkumu: Uchování 

kulturního dědictví v muzeích v přírodě, Dílčí cíl: Uchování kulturního dědictví 

v muzeích v přírodě s ohledem na maximální zachování autenticity a s reflexí 

aktuálních trendů a technologií). Cílem tohoto výzkumu je při praktických realizacích 

ve VMP nastavit vybrané standardy postupu při transferech, rekonstrukcích, 

výstavbě, atd. objektů lidové architektury a eliminovat doposud časté chyby při těchto 

pracích formou vytvoření vzorových staveb i manuálu. Důležitou součástí bude 

tvorba památkového postupu k široké problematice protézování (náhrady části 

originálu novým materiálem) dřevěných konstrukcí. Další aktivitou v rámci této 

koncepce je vědecký výzkum v oblasti role muzeí v přírodě při naplňování Úmluvy 

o zachování nemateriálního kulturního dědictví a jeho aplikace v praxi. Výstupy jsou 

studie, publikace a aplikované výsledky. 

Metodické centrum prostřednictvím Národního muzea v přírodě aktuálně podalo 

spolu s Mendelovou univerzitou v Brně a Ústavem teoretické a aplikované 

mechaniky AV ČR, v. v. i. v programu NAKI II návrh projektu s názvem Péče 

o objekty dřevěné architektury českých muzeí v přírodě. Cílem projektu je zpracovat 

standardy pro základní péči o dřevěné historické objekty v muzeích v přírodě 

v České republice v několika vzájemně provázaných okruzích: Neinvazivní a šetrně 
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invazivní diagnostika dřevěných, preventivní péče o objekty dřevěného stavitelství; 

konstrukční opravy dřevěných konstrukcí na základě historických přístupů tesařského 

řemesla; tradiční povrchové úpravy aplikované na historickém dřevěném stavitelství. 

Definovanými výstupy tak chce projekt přispět k zefektivnění preventivní péče 

o rozsáhlý fond historického dřevěného stavitelství v naší zemi a definovat 

smysluplné a citlivé přístupy v případě potřeby zásahů do dřevěných konstrukcí.  

Nosnou aktivitou Metodického centra bude tedy další snaha o zkvalitňování stavební 

činnosti v samotném VMP a prezentace souvisejících zjištění. V problematice 

konzervátorských a restaurátorských činností jsou v rámci práce MC řešeny 

zejména aktuální problémy VMP, které lze vnímat jako obecné i pro další instituce. 

Z dosud prováděných aktivit se ve spolupráci s dalšími institucemi a odborníky 

nebo interně naváže na: 

- Vzorový transfer (kritéria, postupy, technické možnosti, autenticita) – roubená 

stodola ze Skaličky čp. 3  

- Realizace koncepce areálu VMP Kolibiska v souladu s metodickými zásadami 

muzeí v přírodě, na základě interdisciplinárních podkladů a trendů muzejnictví 

v přírodě jako významný úkol činnosti Vlašského muzea v přírodě a aplikovaný 

vzorový postup 

- Důraz na agrikulturu – plnění Koncepce exteriérového prostředí areálu Valašská 

dědina jako modelového příkladu – rekonstrukce tradičních zemědělských 

technologií  

- Likvidace dřevokazných škůdců teplem – provedení technické úpravy na přístroji 

a zahájení testování modelových bloků na odolnost různých druhů lepidel 

a povrchových úprav na dřevě vůči zvýšené teplotě 

- Optimalizace prostředí depozitářů – sledování vývoje mikroklimatu v depozitní hale 

VMP po stránce výskytu plísní a po stránce naměřených hodnot relativní vlhkosti 

a teploty  

- Kontinuita tvorby databáze historických povrchových úprav dřevěných konstrukcí – 

analýza v laboratoři k určení základního složení (pojivo, pigment) – zveřejnění 

databáze na webu MC 

- Rekonstrukce vybraných historických stavebních technologií 

- Podpora plošného externího výzkumu lidového stavitelství a jeho prezentace – 

dendrochronologie, archeologie, trasologie 
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Dosavadní spolupráce s odbornými subjekty a odborníky se ve většině případů 

osvědčila a také v souladu s několika rozpracovanými aktivitami se plánuje její 

kontinuita. MC bude nadále pokračovat v prezentaci své vědeckovýzkumné činnosti 

formou publikování v časopise Museum vivum a v dalších oborových periodikách, 

stejně jako na oborových odborných setkáních. 

 

 

2.4. Publikační činnost  

 

Východiska 

K základním činnostem MC patří také publikační činnost. V minulosti se centrum 

podílelo na několika publikacích: 

BRYOL, Radek a PODOBA, Juraj (eds.). Cestou napříč obory a krajinami. 

K životnímu jubileu vědce a muzejníka Jiřího Langra. Rožnov pod Radhoštěm: 

Valašské muzeum v přírodě, 2017. 

KŘENKOVÁ, Zuzana, KMOŠEK, Jiří a BRYOL, Radek (eds.). Průzkum 

a dokumentace památek lidové architektury. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice: 

Valašské muzeum v přírodě – Spolek archaických nadšenců, 2016. 

KŘENKOVÁ, Zuzana, KMOŠEK, Jiří a BRYOL, Radek (eds.). Transfer 

a rekonstrukce památek lidové architektury. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice: 

Valašské muzeum v přírodě – Spolek archaických nadšenců, 2016. 

KŘENKOVÁ, Zuzana, KMOŠEK, Jiří a BRYOL, Radek (eds.). Prezentace 

a udržitelná péče o památky lidové architektury. Rožnov pod Radhoštěm – 

Sebranice: Valašské muzeum v přírodě – Spolek archaických nadšenců, 2016. 

 

Cíle 

V publikační činnosti je očekávaným zásadním výstupem vydání publikace 

z konference Poslání a budoucnost muzeí v přírodě v ČR. Pracovníci MC se podílí 

na redakci publikace a jsou tvůrci některých kapitol. 

 

Platformou pro publikování napříč celým spektrem muzeí v přírodě je časopis 

Museum vivum, koncipovaný jako časopis českých muzeí v přírodě. Struktura 
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časopisu je rozčleněna na recenzované studie a materiály, dále na informace 

a zprávy, personálie a recenze. Časopis je distribuován do většiny muzeí v přírodě 

v ČR (částečně také Slovensko a Polsko) a propagován na vzdělávacích akcích 

i v osobním kontaktu. Časopis má ustavenou mezinárodní redakční radu.3 

V budoucnosti se předpokládá snaha o efektivní personální zabezpečení redakce 

časopisu a směřování k registraci časopisu na seznam uznávaných recenzovaných 

periodik v databázi ERIH+ a SCOPUS. Bude nadále vyvíjena snaha o rozšíření 

zájmové oblasti na širší evropské prostředí, a o pravidelné publikování zahraničních 

autorů. 

Aktuální vydání 2019/XIV se v části studií a materiálů bude věnovat problematice 

kulturní krajiny v různých kontextech. Součástí časopisu budou zavedené informační 

a personální rubriky.  

 

Pracovníci MC pravidelně publikují v českých i zahraničních odborných periodikách 

různé typy výstupů (odborné studie, články, informace, recenze, jubilejní články, 

recenzní posudky). V budoucnu je bezpodmínečně nutné více reflektovat témata 

řešené ne platformě MC v tematické části časopisu Museum vivum, na konferencích 

a v dalším odborném tisku. 

 

 

2.5. Konzultační činnost 

 

Východiska 

Valašské muzeum v přírodě je tradičním cílem mnohých dotazů odborné a laické 

veřejnosti (úředníci, vlastníci památek, zájemci o historické stavitelství, spolkové 

aktivity atd.), zvláště protože je vnímáno jako tradiční nositel informací 

k problematice lidového stavitelství, péče o sbírky i muzejnictví v přírodě a lidovou 

kulturu obecně. Konzultační funkce je ve struktuře VMP od vzniku centra řešena 

zejména na této platformě. 

 

                                                           
3
 Mgr. Eva Kuminková, Ph.D.; Mgr. Jiřina Veselská; PhDr. Jiří Langer, CSc.; PhDr. Sylva Dvořáčková; PhDr. Martin 

Novotný, Ph.D.; Doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.; PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D.; PhDr. Petr Janeček, Ph.D.; PhDr. 
Jiří Woitsch, Ph.D.; Ing. Martin Čerňanský, Ph.D.; PhDr. Ilona Vojancová; Mgr. Katarína Očková; dr. Grzegorz 
Studnicki 
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Cíle  

Metodické centrum bude nadále vyvíjet činnost: 

- Reflexe dotazů veřejnosti – poskytování konzultací, sdílení zkušeností NMvP, 

poskytování informačních materiálů, relevantního odkazu na kompetentní instituci 

nebo osobu atd. 

- Zpracování posudků, stanovisek a recenzí na odborné problémy muzejnictví 

v přírodě a příbuzných oborů 

- Činnost v poradních orgánech, redakčních radách a profesních sdruženích v ČR 

a  zahraničí 

- Konzultační a analytická činnost v rámci procesu sloučení muzeí v přírodě pro jejich 

odbornou a vědeckovýzkumnou činnost 

 

Ve Valašském muzeu v přírodě bude MC nadále úzce spolupracovat na koncepční 

činnosti, zejména přípravě nového expozičního areálu Kolibiska a dostavbě 

stávajících areálů, zejména Valašské dědiny se snahou o prezentaci zkušeností 

napříč muzejní sférou. 

V rámci konzultací bude ve spolupráci s Oddělením péče o sbírky VMP také 

propagována možnost využití technologie netoxické likvidace dřevokazného hmyzu 

v atmosféře dusíku pro ošetření sbírkových předmětů ve správě institucí i 

soukromých subjektů.  

  

 

2.6. Dokumentační činnost a správa databází 

 

Východiska 

Především v závislosti na bohatých informačních zdrojích Valašského muzea v 

přírodě MC postupně připravuje zveřejňování pramenů elektronickou formou pro 

odbornou i laickou veřejnost. Veřejně je dostupná část pramenů k lidovému 

stavitelství prostřednictvím odborné aplikace VADEMECUM – LIDOVÁ 

ARCHITEKTURA, další materiály jsou dostupné v rámci badatelské návštěvy. 
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Cíle 

Nadále se předpokládá udržování a aktualizace systému elektronických nástrojů 

webových stránek MC a spolupracujících subjektů a propagace těchto nástrojů. 

Nutné je posílení funkce webových stránek jako flexibilního média. 

 

Na webu Metodického centra a spolupracujících subjektů budou nadále rozvíjeny 

tyto nástroje:  

- digitální knihovna odborných tiskovin ze sféry muzeí v přírodě v ČR a zahraničí 

 

- bibliografie prací o muzeích v přírodě – data zajištěná MC na platformě webu 

České národopisné společnosti při vzájemné dohodě o sdílení bibliografických údajů 

 

- databáze genofondových ploch starých odrůd - data zajištěná MC na platformě 

webu Českého svazu ochránců přírody 

 

- poskytování odborných zpráv a metodických textů z experimentální činnosti 

 

- systém sdílení dobré praxe 

 

Důležitou aktivitou bude rovněž nadále informovat o dění a významu Evropského 

svazu muzeí v přírodě AEOM. Již před konferencí AEOM v Anglii v roce 2017, 

stejně jako v roce 2019 v Polsku, vyhlásilo MC soutěž. Jejím cílem byla motivace 

a především možnost účasti zástupců dalších muzeí v ČR na tomto nejpřednějším 

světovém setkání muzeí v přírodě. Soutěž však nesklidila téměř žádnou odezvu, 

patrně zejména důvodu neznalostí přínosu AEOM. 

Po pilotním projektu inventarizace ovocných dřevin ve Valašském muzeu v přírodě 

a probíhající dokumentaci v Hanáckém muzeu v přírodě v Zubrnicích 

předpokládáme spolupráci na tvorbě sítě genofondových ploch ovocných dřevin 

v jednotlivých muzeích v přírodě v ČR. Samotnou dokumentaci budou provádět 

externí odborníci, její propagace bude probíhat na souvisejících vzdělávacích akcích 

a webu MC.  

Metodické centrum v rámci sbírkotvorné činnosti NMvP zřídí také specializovanou 

sbírku artefaktů dokumentujících historické stavební zpracování dřeva – řemeslné 

nástroje, dokumentace trasologie opracování dřevěných konstrukčních prvků. Nadále 
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bude pokračovat tvorba a systematizace databáze historických povrchových úprav 

dřevěných konstrukcí. 

 

 

 

3. PREZENTACE VÝSLEDKŮ ČINNOSTI A JEJICH VYUŽITÍ VEŘEJNOSTÍ 

 

Výstupy činnosti MC jsou prezentovány především formou publikační a ediční 

činnosti. Výstupy konzultačních aktivit jsou využívány a aplikovány v dotazujících se 

institucích. K zefektivnění přispěje další monitoring Metodického centra na dosah 

využívání jeho činnosti. Právě v celkové koncepci své činnosti reaguje MC na 

témata zájmu externích subjektů – stavební problematika, poskytování archivních 

materiálů a publikací, platforma pro publikační činnost, evropské trendy, sdílení 

zkušeností aj. Nedílnou součástí prezentace výsledků jsou organizované odborné 

akce a účast pracovníků MC na setkáních v ČR i zahraničí. Nutné je zlepšení 

publikování zpráv z konaných aktivit MC také do dalších informačních kanálů. 

 

MC se již v koncepci své činnosti snaží reagovat na potřeby ve sféře muzejnictví 

v přírodě a zabývat se důležitými problémy v této oblasti kulturních institucí. 

Využitelnost výstupů MC může posílit přímé organizační spojení několika muzeí 

v rámci Národního muzea v přírodě, čímž se dále rozšíří také teritoriální záběr MC. 

Očekávaným výsledkem je aktualizovaná Metodika pro muzea v přírodě. Důležitá je 

webová platforma Metodického centra s elektronickou knihovnou, bibliografickou 

databází a dalšími informačními zdroji i reflexí aktuálního dění v muzejnictví 

v přírodě.  

 

Předpokládané formy vztahu MC s veřejností tak budou nadále následující: 

- Organizace vzdělávacích akcí 

- Účast na odborných akcích 

- Publikační činnost 

- Webové stránky 

- Organizace exkurzí 
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-  

4. PERSONALIA A FINANCE 

 

Metodické centrum pro muzea v přírodě pracuje od 1. 10. 2013 na základě projektu 

schváleného Ministerstvem kultury (MK-S 10692/2013 OMG, 11. 9. 2013). Pro MC 

byly v letech 2013–2018 ve struktuře VMP v zařazení pod ředitele muzea vyčleněny 

2 úvazky – 1 úvazek vedoucí a 1 přepočtený úvazek se dělil mezi zástupce 

vybraných útvarů a oddělení muzea, specializovaných na technickou problematiku 

vernakulární architektury, konzervace a restaurování, nehmotné kulturní dědictví, 

zemědělství a propagaci.  

Od počátku nastavená působnost napříč strukturou muzea se jeví jako velmi 

důležitá. Hlavní náplň činnosti jednotlivých pracovníků je však kromě vedoucího MC 

převážně jiná než metodické poslání, proto byl kladen alespoň důraz na maximální 

provázání běžné muzejní praxe s metodickou činností, což by měla doprovázet 

maximální profesionalita a průkopnické aktivity v příslušných oborech. To se 

uskutečňuje s různou měrou úspěchu z důvodu velkého objemu rutinní, ale 

nezbytné práce, ale také pro přetrvávající konzervativní nebo stereotypní názory na 

některou problematiku, nedostatečnou motivaci a neochotu k inovacím a určitý 

nezájem či nemožnost vzdělávání a účasti na odborných akcích. Rovněž vedoucí MC 

je zapojen do běžné rutinní činnosti Valašského muzea. Časově náročné aktivity tak 

dávají alespoň komplexnější přehled o dění v instituci. 

Od poloviny roku 2018 přibyl k uvedené struktuře MC jeden úvazek – metodička pro 

odbornou a vědeckovýzkumnou činnost muzeí v přírodě. Náplň práce je zaměřena 

na metodickou pomoc v rovině odborně-koncepční, při sbírkotvorné činnosti 

(selekce, tezaurace, prezentace) a na postupy při vědeckovýzkumné činnosti 

(koncepce vědeckovýzkumné činnosti, grantová politika, metody vědecké práce, 

publikační činnost, uplatnění výsledku v evidenčních systémech). 

 

Rozpočet MC bude součástí rozpočtu Národního muzea z 30% formou 

nadpožadavku Metodické centrum pro muzea v přírodě jako zabezpečení běžného 

provozu, vzdělávacích akcí, publikační, konzultační a výzkumné činnosti 

z výdajového ukazatele/dotačního titulu příspěvek na provoz PO – kulturní aktivity. 
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Národní muzeum v přírodě se bude na provozu podílet zbylými 70% pokrytím 

mzdových nákladů pracovníků. 

 

Celkové rozdělení nadpožadavku bude dále činit řádově: 

 

45% – služby – tiskové a grafické zpracování publikací, spolupráce s odbornými 

subjekty, zpracování analýz, překlady, jízdné 

10 % – majetek – vybavení školící dílny a zázemí pro experimenty 

5 % – spotřeba materiálu – kancelářské potřeby, fotomateriál, občerstvení 

20 % – ostatní osobní náklady – jazykové korektury, recenze, naplňování databází 

20 % – mzdy + odvody – školení externistů v problematice stavebního truhlářství, 

opracování a povrchových úprav dřeva 

     

 


