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Vážení a milí čtenáři,

právě se Vám dostal do ruky sborník příspěvků z odborné konference o dostavbě skanzenu 
v Kouřimi. Řeknete si, že slova „sborník“ a „odborná konference“ nezní zrovna moc přitažlivě. 
Na první pohled zužují spektrum čtenářů na milovníky historie a na pár zasvěcenců. Nedejte 
na první pohled, nic totiž není vzdálenějšího pravdě.

Sborník je dokladem toho, že Středočeský kraj patří ke kulturně nejbohatším regionům 
v Evropě. Na svém území doslova hýčká a rozvíjí obrovské historické a architektonické dědictví. 
Máme zde nejméně tři unikátní muzea zachycující lidové stavitelství. Navíc společně s dalšími 
vlastníky, s citlivostí a úctou, dává život stovkám podobných ojedinělých architektonických 
skvostů a uchovává jejich odkaz pro budoucí generace.

Na první pohled by se mohlo zdát, že „lidová architektura“ je cosi menšího, než architektura 
„církevní“ a „panská“, kterou představují starobylé katedrály, hrady, zámky, paláce či kláštery. 
Není tomu tak. Architektura je jen jedna. Je zrcadlem pohledu na svět a názoru na život našich 
předků. Jakákoliv architektura je vlastně umělecké dílo, které je zároveň kulturním a politic-
kým symbolem doby.

Stejně jako v historických spisech a kronikách, se i z lidové architektury dovídáme mnoho 
o životě našich předků, o jejich estetických a stavebních hodnotách. Ve starobylých tvarech 
a vnitřní náplni staveb si bezděčně čteme, jak naši předchůdci usilovali o harmonii mezi pří-
rodou a světem, který sami utvářeli, jak po staletí hledali rovnováhu mezi krásou a účelností. 
V tom se od nich můžeme učit a inspirovat dodnes.

Pod povrchem vnější krásy muzejních expozic jsou i jiné, neméně důležité věci. V každé 
stavbě, v každém jejím prvku je skryta paměť o stavitelském umu, inženýrské nápaditosti, 
o desítkách, ba stovkách nejrůznějších technologických dovedností a řemeslných postupech, 
které by časem upadly v zapomnění. Ale zapomenuty být nesmějí, protože bez nich by naše 
hmotná minulost zanikla a tím i naše paměť o proměnách času, které nás donesly až do dneš-
ních dnů.

Právě proto náleží autorům tohoto sborníku, ale především těm, kteří naše hmotné kulturní 
dědictví zachraňují a rozvíjí, náš obrovský dík.

   

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
hejtmanka Středočeského kraje
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VÝVOJ KONCEPCE MUZEA LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI

Vladimír Rišlink

Počátky Muzea lidových staveb v Kouřimi je možné 
sledovat od konce 60. let 20. století, kdy po dohodě 
Krajského střediska státní památkové péče a ochrany 
přírody Středočeského kraje a Regionálního muzea 
v Kolíně bylo přistoupeno k plánování vzniku zá-
chranného muzea lidové architektury. Bezprostředním 
podnětem byla výstavba vodního díla Švihov na řece 
Želivce, zahájená v roce 1965, kdy vznikla potřeba 
zachránit transferem vybrané památky, nacházející se 
na území budoucí přehradní nádrže. Již v samotných 
počátcích však byla sběrná oblast muzea zvolena 
v mnohem větší šíři, neboť zahrnovala celou oblast 
Středočeské pahorkatiny a povodí Berounky. Přesné 
důvody, proč byla pro umístění budoucího muzea zvo-
lena právě Kouřim, která leží na samotném okraji tak-
to vymezené sběrné oblasti, nám dnes nejsou známy. 
Pravděpodobně zde hrála velkou roli osobní iniciativa 
tehdejší ředitelky kolínského muzea PhDr. Marie Vítko-
vé a konzervátora lidových staveb krajského střediska 
státní památkové péče architekta Ladislava Štěpánka. 
Záměr výstavby muzea v Kouřimi byl již před rokem 
1969 podpořen jak Okresním národním výborem v Ko-
líně, tak Městským národním výborem v Kouřimi, kde 
již v této době regionální muzeum provozovalo svoji 
pobočku – Muzeum Kouřimska, která skýtala možnost 
určitého provozního zázemí. Muzeum pro tento účel 
postupně získalo do správy pozemky v sousedství 
mlýna Hrázka, přilehlý třešňový sad a za ním ležící 
bývalou pískovnu.

Pro vznikající muzeum lidových staveb byla 
24. listopadu 1969 jako metodický orgán ustanovena 
muzejní rada, jejímž hlavním odborným garantem se 
stal Ladislav Štěpánek. Jeho hlavním úkolem bylo 
ve spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně provést 
výběr a dokumentaci památek lidové architektury, 
určených k transferu.1 K vlastnímu zahájení výstavby 
bylo přistoupeno již na podzim roku 1970, kdy byly 
na budoucí staveniště převezeny rozebrané konstruk-
ce prvního objektu – polygonální stodoly z usedlosti 
čp. 7 v Durdicích (okres Benešov). V té době však 
dosud nebyla zpracována koncepce výstavby muzea, 
kterou Ladislav Štěpánek předal Marii Vítkové teprve 
29. března 1971.2 Zástavba muzea, označovaného jako 
Národopisné muzeum Středočeské vrchoviny v Kou-
řimi, měla zaujímat pouze nevelkou plochu pozemků 
po obou stranách cesty od mlýna k bývalé pískovně.3 

1 Archiv Regionálního muzea v Kolíně (dále jen Archiv RMK), Ná-

vrh na personální zajištění úkolů spojených s budováním skanse-

nu v Kouřimi, 25. 11. 1969.
2 Archiv RMK, Dopis č.j. 232/71. 
3 Dnešní parcelní čísla 1206/1, 1207/3 a 1205/4. 

Naproti mlýnu v nevýhodné poloze na terasovitě 
odstupňovaném terénu měla být postavena stodola 
z Durdic společně se sýpkou z usedlosti čp. 7 v Če-
novicích a roubenou studnou z Kozojed u Ratají nad 
Sázavou (okres Kutná Hora). Podél západního okraje 
cesty pak měly následovat skupiny staveb ze zátopové 
oblasti přehrady na Želivce, reprezentované souborem 
objektů z Budče (okres Havlíčkův Brod), dále památky 
z Kutnohorska, Benešovska, Sedlčanska a Příbram-
ska, mezi které byla zahrnuto i znovupostavení statku 
čp. 1 z Týřovic (okres Rakovník). Jednotlivé objekty 
byly na pozemky řazeny jako solitéry bez výraznější 
snahy evokovat jejich původní urbanistické vazby, 
pouze v případě statku z Týřovic je naznačen záměr 
zakomponování obytného stavení do areálu dvora, 
obklopeného souvisejícími hospodářskými budovami. 
Podle tohoto konceptu výstavba muzea od června roku 
1972 skutečně probíhala. Postupně byla znovu posta-
vena durdická stodola, po níž následovala roubená 
sýpka od usedlosti čp. 5 v Hrádku (okres Kutná Hora), 
studna z Kozojed, chalupa čp. 8 se sýpkou z Budče 
a sýpky z usedlosti čp. 7 v Budči. Všechny tyto objekty 
byly dokončeny v první polovině roku 1976, načež 

Obr. 1. Kouřim, Muzeum lidových staveb, návrh výstavby muzea 

od architekta Ladislava Štěpánka z roku 1971. Zdroj: archiv 

Regionálního muzea v Kolíně
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6. července bylo muzeum s názvem Muzeum vesnice 
v Kouřimi zpřístupněno pro veřejnost.4 

V té době se však již Ladislav Štěpánek na napl-
ňování koncepce výstavby muzea nepodílel, neboť 
od roku 1973 začala jako garant v této záležitosti vy-
stupovat odborná pracovnice Státního ústavu památ-
kové péče a ochrany přírody PhDr. Milada Nováková. 
Snad právě z tohoto důvodů můžeme ve výsledné 
realizaci pozorovat určité odchylky od původního Ště-
pánkova záměru. Především vůbec nedošlo k plánova-
nému transferu sýpky z Čenovic, a studna z Kozojed 
byla brzy po otevření muzea znovu přenesena k cha-
lupě z Budče, takže stodola z Durdic zůstala stát zcela 
osamoceně na svahu nad vstupem do areálu muzea. 
Sýpka z Hrádku byla postavena severně od souboru 
objektů Budče, přestože původní záměr předpokládal, 
že bude situována jižně. Na rozdíl od dnešní praxe 
je až zarážející, že památky byly transferovány bez 
detailněji zpracované dokumentace, takže při jejich 
znovupostavení někdy docházelo ke zkreslení určitých 
detailů, a to zvláště v případě prvků, které bylo třeba 
pro jejich špatný stav nahradit kopiemi. Vzhledem 
k tehdejšímu nedostatku odpovídajícího stavebního 
materiálu a především specializovaných historických 
řemesel také muselo být rezignováno například 
na dodržení původní skladby střešních krytin. Histo-
ricky doloženými slaměnými došky se podařilo pokrýt 
pouze oba objekty z Budče, stodolu z Durdic a sýpku 
z Hrádku v rozporu s původním stavem pokryl dřevě-
ný šindel.

4 Archiv RMK, Deník technika Josefa Čepeláka.

V rozmezí let 1974–1975 došlo ještě v souladu 
s původní koncepcí Ladislava Štěpánka k rozebrání 
a převezení obytného domu statku z Týřovic, pro kte-
rý ale bylo v areálu muzea zvoleno poněkud odlišné 
umístění. Při znovupostavení v letech 1975–1979 5 byl 
totiž statek posunut do bezprostřední blízkosti chalu-
py z Budče, přičemž byl štítovou stranou orientován 
k jihu a bočním průčelím k cestě, procházející napříč 
areálem muzea. Tímto způsobem bylo znemožněno 
původně předpokládané doplnění stavby o hospodář-
ské objekty, které by vytvářely náznak původního 
prostředí, z něhož byl dům přenesen. Naplno se tak 
projevila tendence prezentovat v kouřimském muzeu 
památky lidové architektury jako solitéry – exponáty 
vytržené z jejich historických urbanistických vazeb.

Od počátku 70. let probíhala jednání o převzetí 
konstrukcí mimořádně cenné památky středověké 
architektury, kostela sv. Jana Křtitele v Dolních 
Kralovicích (okres Benešov), který byl v zátopové ob-
lasti vodního díla Švihov jednou z posledních staveb 
připravených k demolici. O celkové záchraně kostela 
se pravděpodobně z ideologických důvodů a vzhledem 
k technické náročnosti neuvažovalo. Rozhodnuto bylo 
pouze o transferu středověkých nástěnných maleb, 
objevených během restaurátorského průzkumu, 
klenebních žeber presbytáře a sakristie, západního 
portálu a především konstrukcí dvou pozdně gotic-
kých krovů z kostelní lodi a presbytáře. Mobiliář byl 
převezen do několika jiných kostelů na Benešovsku. 
Zprvu bylo uvažováno o možnosti, že architektonické 
fragmenty kostela budou prezentovány na novostavbě 
v areálu hřbitova ve Vraždových Lhoticích, nicméně 
rozhodnutím Krajského střediska státní památkové 
péče a ochrany přírody Středočeského kraje z roku 
1972 bylo stanoveno, že demontované konstrukce 
budou prezentovány v Muzeu vesnice v Kouřimi. 
V souladu s tím byly v roce 1975 krovy kostela de-
montovány a společně s architektonickými články 
převezeny do areálu muzea, kde došlo k jejich uložení 
ve speciální montované hale a v depozitáři Muzea 
Kouřimska.6 Muzeum plánovalo prezentaci gotických 
krovů a architektonických článků na novostavbě, 
která by sloužila ke kulturně výchovnému využití, 
konkrétně jako výstavní prostor pro prezentaci 
grafických dokladů a stavebních článků lidové archi-
tektury, a také pro zřízení expozice přibližující rozvoj 
socialistického zemědělství a socialistické vesnice. Pro 
politické prostředí té doby je příznačný dnes bizarně 
znějící požadavek, že „Nový objekt je třeba exteriérově 
i interiérově koncipovat tak, aby jeho architektura 

5 Ibidem.
6 Veronika Vichrová, Zánik kostelů v důsledku výstavby přehrad-

ních nádrží na příkladu kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Kralovi-

cích (bakalářská práce), Katedra historie FF UJEP, Ústí nad Labem 

2010. 

Obr. 2. Kouřim, Muzeum lidových staveb, stavba stodoly z Durdic 

v roce 1972. Foto: Josef Čepelák
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co nejméně připomínala objekt církevní“.7 Přestože 
v 70. a 80. letech vznikly studie na stavbu budovy, 
sloužící k prezentaci architektonických fragmentů 
kostela,8 k její realizaci nikdy nedošlo.

V prosinci roku 1975 vypracovala Milada Nováková 
nový ideový záměr rozvoje Muzea vesnice, který pak 
až do konce 80. let sloužil jako jeho hlavní koncepční 
materiál. Vyvrací v něm původní koncepci muzea jako 
regionálně zaměřené instituce, jejíž sběrnou oblastí by 
mělo být pouze území Středočeské pahorkatiny. V té 
souvislosti poukazuje na regionální zaměření neda-
lekého muzea lidových staveb v Přerově nad Labem, 
a pro kouřimské muzeum z obavy o „dojem jednotvár-
nosti, či dokonce neúnosné duplicity“, hledá zcela od-
lišnou koncepci, spočívající v prezentaci různorodých 
stavebních technik a typologické rozmanitosti lidové 
architektury v českých zemích. Hlavním posláním 
tedy mělo být „hmotné uchování vědecky hodnotných 
a z hlediska kulturněvýchovného instruktivních uká-
zek lidového stavitelství, které zpracováním stavební-
ho materiálu, konstrukcí, nebo prostorovým řešením 
dokumentují nejen archaické jevy dožívající dosud 
v naší lidové architektuře (…), nýbrž zároveň i pestrý 
geografický i historický vývoj této architektury“. Pro 
realizaci této myšlenky zároveň obě instituce – Regi-
onální muzeum v Kolíně a Státní ústav památkové 
péče a ochrany přírody v Praze ustanovily komplexní 
racionalizační brigádu.9 V praxi změna koncepce mu-
zea znamenala rozšíření sběrné oblasti na celé území 
Čech, Moravy a Slezska, a v tomto duchu také bylo 
v následujících letech postupováno.

V letech 1975–1987 tak byly do muzea transfero-
vány i památky pocházející z území mimo původní 
sběrnou oblast. Jednalo se o štít domku z areálu 
usedlosti čp. 64 v Krchlebech (okres Nymburk), 
sýpku s roubenou klenbou od mlýna čp. 3 v Kor-
naticích (okres Rokycany), roubený dům usedlosti 
čp. 41 ze Strašic (okres Rokycany), roubený dům 
čp. 2 z Hořejšího Krušce (okres Klatovy), roubený 
dům čp. 168 ze Štramberka (okres Nový Jičín), rou-
benou stodolu z usedlosti čp. 76 ve Volarech (okres 
Prachatice), části objektu patrové roubené rychty čp. 
1 z Kamenice (okres Rychnov nad Kněžnou), patrový 
polohrázděný dům čp. 50 z Jílového-Kamenné (okres 
Děčín) a části roubeného domu čp. 2 z Masojed (okres 
Kolín). Významnými akvizicemi byly také dva soubory 
již rozebraných staveb, které se uskutečnily v letech 
1976–1977. Prvním byl soubor tří objektů předaných 
správou Krkonošského národního parku, původně 

7 Archiv RMK, Záchrana krovu z Dolních Kralovic, Materiál pro 

poradu z 28. 8. 1974.
8 Zachovaly se studie Ing. Martina Lazáka z roku 1977 a Ivany 

Musilové z ateliéru doc. Ing. arch. Svatopluka Voděry, CSc., z let 

1987–1988.
9 Archiv RMK, Muzeum vesnice, obec Kouřim, okres Kolín, kraj 

Středočeský, Ideový záměr speciálního skanzenu, Praha 1975.

určených pro nikdy nerealizované muzeum lidové 
architektury ve Vrchlabí. V tomto případě se jednalo 
o rychtu čp. 2 z Bradlecké Lhoty (okres Semily), roube-
ný dům čp. 19 ze Starostína (okres Náchod) a unikátní 
větrný mlýn z Borovnice (okres Trutnov). Druhý sou-
bor představovaly dva objekty, provizorně uskladněné 
východočeským Krajským střediskem státní památko-
vé péče na hradě Kost – roubená kovárna ze Starého 
Bydžova (okres Hradec Králové) a polygonální stodola 
ze Želejova (okres Jičín).10 Ze zachovalých archivních 
materiálů vyplývá, že záměrem bylo získání celé 
řady dalších památek lidové architektury, ale k jejich 
transferu z různých důvodů nikdy nedošlo.11 V této 
době se na rozvoji muzea podílela také etnografka 
PhDr. Alena Pospíšilová, která od roku 1977 po Marii 
Vítkové vykonávala funkci ředitelky Regionálního mu-
zea v Kolíně. Pravděpodobně v roce 1978 byla za úče-
lem metodického vedení muzea zřízena patnáctičlenná 
vědecká rada, v níž byli kromě pracovníků kolínského 
muzea zastoupeni specialisté z řad Státního ústavu 
památkové péče a ochrany přírody, Národního tech-
nického muzea, Národního zemědělského muzea, 
Etnologického ústavu Československé akademie věd, 
Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, Krajského 
národního výboru v Praze, Okresního národního vý-
boru v Kolíně a dalších institucí.

V roce 1978 také bylo přistoupeno k pokračování 
výstavby muzea podle koncepce Milady Novákové. 
Architektonickou studii pro tento účel vytvořil akad. 
arch. Petr Fuchs. Podle ní měly být transferované 
objekty volně rozesety po celé ploše areálu muzea, při-
čemž se pochopitelně navazovalo na již realizovanou 
první etapu výstavby probíhající od roku 1970. Podob-
ně jako v předcházejícím období bylo zcela rezignová-
no na jakoukoliv snahu vytvoření náznaku původních 
urbanistických vazeb, z nichž byly objekty přeneseny. 
Památky lidové architektury tak měly být záměrně 
prezentovány jako víceméně solitérní exponáty – přes-
ně v duchu koncepce Milady Novákové jako „instruk-
tivní ukázky“ různých konstrukčních a regionálních 
typů lidové architektury. Tento až „antiurbanistický“ 
přístup ještě umocňovalo částečné zachování pravi-
delného rastru výsadby bývalého třešňového sadu, 
do něhož byly jednotlivé objekty vetknuty. Zástavba 
muzea, obsahující více než 40 objektů, měla být 
rozčleněna do čtyř tematických celků: „Hliněný dům“, 
„Dřevěný dům“, „Hrázděný dům“ a „Stavební specifi-
ka“. Ve skupině hliněného domu měl být zastoupen 
dům slovácký a hanácký, skupinu hrázděných domů 

10 Archiv RMK (pozn. 4).
11 Například se jednalo o mlýn čp. 1 z Tužína (okres Jičín), vodní 

pilu ze Sádku u Poličky, hamernickou dílnu čp. 5 z Městiště (okres 

Klatovy), dům čp. 69 z Bačetína (okres Rychnov nad Kněžnou), 

dům čp. 76 ze Starého Hrozenkova (okres Uherské Hradiště), dům 

čp. 164 z Volfartic (okres Česká Lípa), tři sýpky z Opavska a mno-

hé další objekty. Více k tomu v archivu RMK.



Vladimír Rišlink VÝVOJ KONCEPCE MUZEA LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI

10

Obr. 3. Kouřim, Muzeum lidových staveb, kapacitní studie areálu muzea od akad. arch. Petra Fuchse podle koncepce PhDr. Milady Novákové z roku 

1977. Zdroj: archiv RMK
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měly zastupovat domy severočeský, podkrušnohorský 
a západočeský. Početně největší skupina dřevěných 
domů měla obsahovat domy karpatský, českých Su-
det, českomoravského pomezí, středočeský, Českého 
středohoří a pošumavský. Skupina stavebních specifik 
měla zahrnovat stodoly, sýpky, seníky a vinné bůdy, 
vodní a větrný mlýn, hamr, pilu, zvonici a hospodu. 
Přestože jednotlivé technologicky a regionálně rozli-
šené soubory objektů nebyly striktně rozděleny do te-
maticky ohraničených celků, měly se hliněné domy 
soustředit spíše v jižní části areálu a hrázděné domy 
v části východní. Technické památky vyžadující vodní 
pohon byly logicky situovány do blízkosti Ždánického 
potoka, který tvoří západní hranici areálu. 10 sýpek, 
seníků a vinných bůd mělo být seskupeno u jihozá-
padního okraje muzea. Z konkrétních památek lidové 
architektury studie kromě již dříve postavených objek-
tů řešila umístění stodoly ze Želejova, kovárny ze Sta-
rého Bydžova, domů ze Štramberka, Starostína a Ho-
řejšího Krušce, rycht z Bradlecké Lhoty a Kamenice 
a větrného mlýna z Borovnice. Mezi konkretizovanými 
památkami lidové architektury se ve studii objevuje 
také roubený dům z Loukova (pravděpodobně okres 
Havlíčkův Brod), k jehož transferu do muzea však 
nikdy nedošlo. Studie kupodivu vůbec neřeší místo 
a způsob prezentace architektonických prvků z koste-
la sv. Jana Křtitele v Dolních Kralovicích, přestože zde 
byly uloženy již od roku 1975.

Na stanovištích specifikovaných studií Petra Fuchse 
byly v letech 1978–1986 znovu postaveny stodola ze Že-
lejova, kovárna ze Starého Bydžova a rychta z Bradlec-
ké Lhoty. Při rekonstrukci těchto tří objektů se ještě 
více projevily nedostatky, s nimiž se muzeum potýkalo 
již v první fázi výstavby. Nebyla k dispozici dostatečná 
plánová ani fotografická dokumentace původního 
stavu, takže u řady poškozených, nebo chybějících 
detailů, které bylo potřeba nahradit kopiemi, došlo 
k určitým zkomolením. Původní skladba střešní kry-
tiny byla dodržena pouze u želejovské stodoly, kterou 
znovu pokryly došky. Historicky doloženou kombino-
vanou doškovo-šindelovou krytinu rychty z Bradlecké 
Lhoty nahradil dřevěný šindel, který pokryl i střechu 
kovárny ze Starého Bydžova, na níž byly původně z dů-
vodu ochrany před nebezpečím požáru osazeny pálené 
tašky. Při nahrazování poškozených trámů roubení 
rychty z Bradlecké Lhoty byly na druhou stranu dru-
hotně použity trámy z 19. století, získané z krovu tehdy 
opravované budovy Národního divadla v Praze,12 díky 
čemuž stavitelům muzea nelze upřít určitou snahu 
docílit přesvědčivého výrazu transferované památky. 
V podmínkách tehdejší doby a s ohledem na všeobecný 
nedostatek stavebního materiálu a kvalifikovaných 
řemeslníků to byl ovšem nelehký úkol. Vynaložené úsilí 

12 Archiv RMK, Časový postup výstavby Muzea lidových staveb 

v Kouřimi 1969–1988, Josef Čepelák, 1994.

do značné míry snižovaly také finální úpravy objektů, 
které by podle našich dnešních názorů byly v rozporu 
se zásadami památkové péče. Dřevěné konstrukce byly 
opatřeny tvrdě působícími nátěry Luxolem tmavých 
odstínů, vymazávky roubení byly zpevněny cemen-
tem a opatřeny kontrastním nátěrem převážně bílé 
barvy. Památky tak získaly vzhled, který byl mnohdy 
zcela vzdálen historické realitě. V tomto duchu byly 
v roce 1986 bohužel upraveny také objekty z první 
fáze výstavby muzea. Jejich střechy místo obtížně 
dostupných došků, vyžadujících časté opravy, rovněž 
pokryl šindel, a dřevěné prvky byly opatřeny temnými 
nátěry Luxolem. V 80. letech areál muzea doplnily také 
transfery dvou drobných církevních památek – barokní 
sochy sv. Donáta ze Svatbína a božích muk s obrázkem 
sv. Prokopa z konce 19. století, pocházejících z Kostelce 
nad Černými lesy (okres Praha-východ). Na nově zříze-
nou studnu před rychtou z Bradlecké Lhoty byla osa-
zena dřevěná pumpa, přenesená ze Zalán u Rožmitálu 
pod Třemšínem (okres Příbram).

V roce 1986 byla zahájena výstavba na dlouhou 
dobu posledního objektu muzea, kterým byl polohráz-
děný dům z Jílového-Kamenné u Děčína. V souladu 
s architektonickou studií Petra Fuchse byl situován 
do polohy na východním okraji areálu, která byla 
vyhrazena pro severočeský hrázděný dům. Oproti 
původnímu záměru však byla zřejmě na doporučení 
vědecké rady změněna orientace tohoto objektu, který 
byl pootočen o 90 stupňů. Znovupostavení domu se 
velmi vleklo především z důvodu nedostatku vhodného 
stavebního materiálu, kvalifikovaných pracovníků 
i finančních prostředků, takže bylo dokončeno teprve 
v roce 1992. Také v tomto případě došlo při obnově 
domu ke zkomolení některých detailů, které se týka-
lo především zděných částí přízemí, jeho dispozice 
a okenních výplní. Dřevěné prvky konstrukce byly 
opět opatřeny nátěrem Luxolem, tentokrát dokonce 
černé barvy, které byly v ostrém kontrastu s bílou 
omítkou zděných částí a vymazávek roubení. Střechu 
domu pokryl šindel, přestože původní krytinu tvořila 
štípaná břidlice. Jako kurátor muzea v té době již 
působil etnograf PhDr. Dalibor Hobl, který od počátku 
80. let spolupracoval s ředitelkou Alenou Pospíšilovou, 
a po jejím odchodu v roce 1987 se rozvoji této instituce 
po odborné stránce věnoval samostatně.

Bližší zmínku si zaslouží také podoba expozic 
v interiérech jednotlivých památek lidové architektury, 
která se utvářela v 70. a 80. letech. Autorkou expozic 
v objektech ze zátopové oblasti přehrady na Želivce, 
ve statku z Týřovic, stodole ze Želejova a kovárně ze 
Starého Bydžova byla Alena Pospíšilová. Náznaková 
instalace dobových interiérů byla zvolena pouze v pří-
padě chalupy z Budče a kovárny ze Starého Bydžova, 
přičemž vystavené předměty buď pocházely přímo 
z oblasti původu objektů, nebo byly získány sběrem 
z území Kolínska a přilehlých regionů. Stodola ze 
Želejova byla zaplněna zemědělským nářadím a stroji, 
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částečně opět získanými v původní oblasti. V dalších 
objektech se již nacházely klasicky pojednané muzejní 
expozice, které se nesnažily evokovat původní funkci 
interiérů. V sýpce z Hrádku tak byla zřízena expozi-
ce o domácím zpracování mléka, v sýpce přiléhající 
k chalupě z Budče vznikla expozice o tradičním zpra-
cování lnu. V obytných prostorách statku z Týřovic 
se nacházela politicky tendenční expozice Revoluční 
tradice lidu na Křivoklátsku a expozice chmelařství, 
komora posloužila k umístění expozice o výstavbě 
muzea a plánech jeho rozvoje do budoucnosti. Sýpka, 
pocházející z usedlosti čp. 7 v Budči, nebyla přístupná 
pro veřejnost, ale plnila funkci provozního zázemí 
muzea. Pro veřejnost kupodivu nebyl zpřístupněn také 
jeden z nejcennějších objektů – stodola z Durdic, která 
sloužila jako depozitář větších zemědělských strojů.13 
Určitou roli v tom jistě sehrála skutečnost, že stodola 
v té době stála v odlehlé poloze nad vstupem do muzea, 
odděleně od ostatních objektů, takže ji návštěvníci čas-
to míjeli, nebo si ji prohlíželi pouze z větší vzdálenosti.

Autorem expozic v rychtě z Bradlecké Lhoty a domě 
z Jílového-Kamenné, které vznikaly v letech 1988 
a 1993, byl Dalibor Hobl. V obou případech se jednalo 
o kombinace náznakových instalací dobových interiérů 
a klasických muzejních expozic. Velká světnice rychty 
z Bradlecké Lhoty byla zařízena lidovým nábytkem, 
který však z větší části nepocházel z regionálně od-
povídající oblasti Podkrkonoší, ale jednalo se o histo-
rické sbírky z Českobrodska. V přilehlé světničce se 
nacházela expozice o vývoji lomenic na Novopacku 
a Semilsku. V přízemí domu z Jílového-Kamenné byly 
instalovány historické interiéry v podobě z přelomu 19. 
a 20. století, do komory v prvním patře byla umístěna 
expozice o lidové architektuře východního Podkruš-
nohoří. Komory v rychtě z Bradlecké Lhoty, a časem 
i celé podkroví v domě z Jílového-Kamenné sloužily 
k instalaci krátkodobých výstav.14

Na počátku 90. let do dalšího vývoje muzea výrazně 
zasáhla změna politických a společenských poměrů. 
V té době se již koncepce Milady Novákové, naplňova-
ná na základě architektonického projektu Petra Fuch-
se, jevila z různých hledisek jako překonaná, a jak 
odbornou, tak laickou veřejností byla už po určitý čas 
vnímána s rozpaky. Muzeum na prahu změněné doby 
stálo jako architektonické torzo, které se po 20 letech 
své existence dočkalo realizace pouhé pětiny pláno-
vaného rozsahu. Dalibor Hobl ze své pozice kurátora 
přistoupil k novému přepracování koncepce muzea, 
která nyní měla být kompromisem mezi dosavadní 
expozicí stavebních technik lidové architektury a ši-
roce zaměřeného regionálního národopisného muzea. 

13 Alena Pospíšilová – Dalibor Hobl, Muzeum vesnice Kouřim (kat.), 

Regionální muzeum Kolín 1982.
14 Dalibor Hobl, Muzeum lidových staveb v Kouřimi, in: Lubomír 

Procházka, České skanzeny. Průvodce českými a moravskými mu-

zei, Praha 1994.

Přestože se tuto novou koncepci nepodařilo dohledat 
v souborně zpracované podobě, vypovídá o ní velmi 
výmluvně architektonická studie Ing. arch. Věry Vodě-
rové, zhotovená jako její diplomní projekt v roce 1990.

Koncepce Dalibora Hobla řešila především zásadní 
zmenšení sběrné oblasti muzea pouze na území Čech 
bez Moravy a Slezska, přičemž jednotlivé objekty měly 
být seřazeny do regionálně souvisejících skupin. Věra 
Voděrová navázala na torzo předchozí koncepce tak, 
že navrhla zaplnění areálu muzea shluky regionálně 
souvisejících památek, přičemž v daném prostředí 
do určité míry vytváří náznaky urbanistických vazeb, 
které alespoň v některých případech evokují prostře-
dí, z něhož transferované objekty pocházejí. Kromě 
vstupního areálu, do něhož byla zahrnuta stodola 
z Durdic, se mělo jednat o devět souborů staveb, před-
stavujících památky lidové architektury z Posázaví, 
středního Polabí, povodí Berounky a Plzeňska, Šuma-
vy a Pošumaví, Slánska, Českomoravské vrchoviny 
a východních Čech, dále hrázděné stavby západních 
Čech a patrové domy severních Čech. Solitéry měly 
být dřevěný větrný mlýn a dřevěná zvonice. Z „celo-
české“ koncepce muzea byly vyčleněny pouze památky 
z území jižních Čech, s jejichž zařazením do expozice 
nebylo počítáno. Celkově se v areálu mělo nacházet 
43 objektů. Konkretizováno bylo znovupostavení 
několika památek lidové architektury, které byly již 
dříve do muzea transferovány. Mělo se jednat o dům 
ze Strašic, sýpku z Kornatic, větrný mlýn z Borovnice, 
dům ze Starostína a rychtu z Kamenice. Ve studii je 
řešeno také postavení víceúčelového objektu, prezen-
tujícího pozůstatky kostela sv. Jana Křtitele z Dolních 
Kralovic. V tomto případě Věra Voděrová navrhovala 
využít studii, zpracovanou Ivanou Musilovou v letech 
1987–1988. Záměr dostavby muzea již nepočítal se 
znovupostavením stodoly z Volar a domů z Hořejšího 
Krušce a Štramberka, jejichž konstrukce byly do Kou-
řimi transferovány v 70. letech. Výstavba domu ze 
Štramberka nezapadala do nové koncepce muzea, po-
zůstatky objektů z Hořejšího Krušce a Volar se zřejmě 
nacházely v tak špatném stavu, že o jejich rekonstruk-
ci již Dalibor Hobl neuvažoval. Způsob prezentace 
fragmentů domu z Masojed, transferovaných do Kou-
řimi v roce 1987, nová koncepce neřešila. Kopie bohatě 
zdobené lomenice domku z Krchleb se stala součástí 
poutače na parkovišti před vchodem do areálu. Změnu 
koncepce muzea vyjadřovala i změna názvu z Muzea 
vesnice na Muzeum lidových staveb.

Veškeré plány na pokračování dostavby v roce 1992 
zmrazilo vznesení restitučního nároku členů rodiny 
Lonských na většinu pozemků v areálu muzea. Byl 
zahájen vleklý soudní spor, který trval neuvěřitelných 
20 let. Vzhledem ke skutečnosti, že po celou dobu 
jeho trvání byl osud muzea nejistý, soustředila se jeho 
činnost především na neinvestiční aktivity. Probíhaly 
zde sezonní výstavy dokumentárních kreseb a foto-
grafií lidové architektury, a dále výstavy s tematikou 
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Obr. 4. Kouřim, Muzeum lidových staveb, návrh dostavby muzea od Ing. arch. Věry Voděrové z roku 1990. Zdroj: archiv RMK



Vladimír Rišlink VÝVOJ KONCEPCE MUZEA LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI

14

lidových výročních obyčejů. Od roku 1994 se začaly 
konat doprovodné národopisné pořady, jejichž povaha 
se však postupně posouvala do komerční polohy, takže 
prezentaci tradičních lidových obyčejů zastiňovaly 
četné jarmarky s prodejem různorodého zboží, které 
mnohdy jen zdánlivě souvisely s posláním kulturní 
instituce. Touze po komerčním vytěžení areálu muzea 
odpovídalo i zřízení hospody Na Hrázce v prostorách 
statku z Týřovic, v němž byla zrušena politicky ten-
denční expozice z období socialismu. Je zarážející, že 
adaptaci pro provozovnu občerstvení byla obětována 
jedna z nejcennějších a nejatraktivnějších památek li-
dové architektury. Vnitřní prostory objektu byly necit-
livě upraveny. Ve stěně mezi malou světnicí a komorou 
byl vyříznut nový průchod, do další komory byly vesta-
věny toalety pro návštěvníky. Provoz hospody se však 
brzy ukázal jako nerentabilní, takže veřejnosti sloužila 
pouze v době konání doprovodných programů. Přesto 
vedení muzea již od roku 1994 uvažovalo o vybudování 
nového velkoryse koncipovaného restauračního a pro-
vozního objektu s ubytováním, později změněného 
na objekt „muzejně výstavního zařízení“, který měl 
být situován na pozemek u vchodu do areálu, u něhož 
jako u jednoho z mála nebyla problematická otázka 
vlastnictví.15 K realizaci tohoto záměru však nedošlo.

V roce 1996 byl areál Muzea lidových staveb 
v Kouřimi prohlášen za kulturní památku, od čehož si 
tehdejší vedení instituce marně slibovalo obrat v probí-
hajícím soudním sporu o pozemky. Vzhledem k tomu, 
že nadále nebylo možné zahájit dostavbu muzea, byl 
areál spíše „na zapřenou“ doplňován o drobné objek-
ty, dotvářející prostředí tohoto místa. Postupně tak 
z iniciativy Dalibora Hobla vznikla sloupová zvonička, 
dřevěný kříž s malovaným korpusem Krista a dva typy 
včelínů. Vesměs se jednalo o volné kopie, zhotovené 
podle historických předloh na území Kolínska. Roku 
1998 byla rychta z Bradlecké Lhoty během jednoho 
z národopisných programů těžce poškozena požárem. 
Její následná obnova sice již probíhala pod dohledem 
pracovníků Státního ústavu památkové péče, avšak 
prosazování nových názorů na uplatňování zásad 
památkové péče naráželo na zažitou praxi muzejníků, 
která dosud vycházela ze zvyklostí 70. a 80. let. V po-
dobném duchu probíhala také údržba dalších objektů 
v muzeu, při níž bylo většinou rezignováno na snahu 
obnovit jejich historicky doloženou podobu.16

15 V roce 1994 byl v historizujícím duchu zhotoven projekt 

F. Fišara a R. Černého, v roce 2009 projekt Ing. Karla Mikeše 

a Ing. arch. Dany Jirovské, který odpovídal intencím soudobé ar-

chitektury.
16 Dílčím úspěchem bylo alespoň prosazení rekonstrukce ce-

loplošného vápenného nátěru na stěnách sýpky usedlosti čp. 7 

z Budče. Ke způsobu rekonstrukce objektů muzea v 70.–90. letech 

více Jana Svobodová, Muzeum lidových staveb v Kouřimi, in: Mu-

seum vivum. Suplementum VI, 2010, s. 94–100.

K velkému obratu ve vývoji koncepce Muzea li-
dových staveb došlo teprve v souvislosti se změnou 
vedení této instituce po roce 2009. V té době již byl 
novým zřizovatelem muzea namísto okresu Kolín 
Středočeský kraj (od roku 2003). Nejprve byly uči-
něny nezbytné kroky vedoucí ke stabilizaci majet-
koprávních poměrů. Sporné pozemky v areálu byly 
restituentům na základě dohody vydány, a vzhledem 
k tomu, že zásadně odmítli jednat o jejich prodeji, do-
šlo roku 2012 k uzavření nájemní smlouvy na celou 
dobu existence muzea a udělení souhlasu s budou-
cím umístěním nově transferovaných objektů. V tém-
že roce byl areál na východní straně rozšířen o nově 
zakoupený pozemek.

Souběžně s tím bylo přistoupeno k vypracování 
nové koncepce dostavby muzea, která se musela 
vypořádat s existujícími torzy koncepcí předchozích, 
a zároveň určit smysluplný směr dalšího vývoje této 
osudem těžce zkoušené instituce. Ve spolupráci s au-
torem tohoto příspěvku byla zpracována Dipl. arch. 
Irenou Hrabincovou, přičemž průběžně dochází k jejím 
dílčím aktualizacím. Především s ohledem na prosto-
rovou kapacitu a povahu areálu nejprve došlo k další 
redukci sběrné oblasti muzea, která byla vymezena 
širším územím středních, východních a severních 
Čech. Toto vymezení ostatně odpovídá regionálnímu 
zastoupení objektů, které již byly v minulosti do muzea 
transferovány, a jejichž konstrukce se do dnešní doby 
alespoň částečně zachovaly.17 

Na rozdíl od přístupu v předchozích desetiletích je 
velký důraz kladen na alespoň částečnou rekonstrukci 
urbanistických vazeb, které mají co nejvíce evokovat 
prostředí, z něhož byly objekty do muzea přeneseny. 
Jednotlivé památky jsou zároveň seskupeny do re-
gionálně souvisejících skupin, v nichž vytvářejí celky 
usedlostí. Základem urbanistické kompozice je prostor 
stylizované návsi, kolem níž se soustředí pět used-
lostí ze širší oblasti středních Čech. Severní stranu 
zaujímají usedlosti z povodí Berounky a z Podbrdska, 
jižní stranu dvě usedlosti ze středního Polabí a jiho-
východní stranu usedlost z Podblanicka. Na západní 
straně by měla být náves uzavřena kopií zaniklého 
vodního mlýna z Tismic (okres Kolín), na východní 
straně rekonstrukcí kostela sv. Jana Křtitele z Dolních 
Kralovic. V tomto případě se na rozdíl od předchozích 
let neuvažuje o pouhé prezentaci zachovalých archi-
tektonických fragmentů této památky, ale o stavbě 
její kopie, na níž budou osazeny původní středověké 
krovy a architektonické články. Kostel bude součástí 
areálu se hřbitovem, márnicí, zvonicí a domkem 

17 V rámci inventarizací, provedených po roce 2010, již nebyly 

v muzejních depozitářích nalezeny žádné konstrukční prvky stodo-

ly z Volar a domu z Hořejšího Krušce, o jejichž transferu do Kouři-

mi se zachovaly doklady z let 1978 a 1980. Z domu ze Štramberka, 

transferovaného do muzea v roce 1978, se zachovalo pouze zane-

dbatelné množství fragmentů.
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Obr. 5.  Kouřim, Muzeum lidových staveb, návrh dostavby muzea od Dipl. arch. Ireny Hrabincové podle koncepce Mgr. Vladimíra Rišlinka z let 

2012–2013. Zdroj: archiv RMK
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s vesnickým obchodem.18 Do sousedství kostela bude 
situován roubený dům vrchnostenské správy čp. 31 
z Křivoklátu-Amalína (tzv. Laubovna), jehož konstrukce 
byly do muzea přeneseny v roce 2013. Umístění domu 
bude evokovat jeho původní polohu v bezprostřední 
blízkosti amalínského kostela sv. Petra a Pavla. Sever-
ně od návsi jsou podél cesty soustředěny dvě drobnější 
usedlosti, reprezentující oblast Posázaví a Čáslavska. 
Jižní část areálu muzea je určena pro památky lidové 
architektury z východních Čech. Kromě volnějšího 
komplexu usedlosti z Podkrkonoší by se mělo jednat 
o usedlost z Broumovska a dvě usedlosti z Podorlicka. 
Na jihovýchodním okraji areálu bude znovu postaven 
větrný mlýn z Borovnice. Památky z oblasti severních 
Čech budou soustředěny ve východní části areálu. 
Kromě usedlosti z východního Podkrušnohoří se bude 
jednat o usedlost z Podbezdězí a dům z Podještědí. 
V konečné podobě by se v muzeu mělo nacházet 
46 větších objektů.

Popsaná koncepce dostavby je postupně naplňo-
vána od roku 2012, přičemž jsou do ní pochopitelně 
zakomponovány také všechny objekty, znovupostavené 
v 70. a 80. letech. Usedlost z Posázaví tak zastupuje 
soubor objektů přenesených z Budče v zátopové ob-
lasti na Želivce, základ usedlostí z povodí Berounky 
a Podkrkonoší tvoří statek z Týřovic a rychta z Bra-
dlecké Lhoty, dům z Jílového-Kamenné reprezentuje 
usedlost z východního Podkrušnohoří. Kovárna ze 
Starého Bydžova by se měla stát základem jedné 
z usedlostí ze středního Polabí, a sýpka z Hrádku by 
v budoucnosti měla tvořit součást usedlosti z Čáslav-
ska. Již v roce 2012 bylo především z koncepčních 

18 Předpokládá se stavba kopie zaniklé zvonice z areálu kostela 

Povýšení sv. Kříže v Mečeříži (okres Mladá Boleslav) a volné kopie 

zaniklého domku s vesnickým obchodem z Třebovle (okres Kolín), 

která bude sloužit jako skutečný obchod pro návštěvníky muzea.

důvodů přistoupeno k opětovnému transferu polygo-
nální stodoly z Durdic, která byla v 70. letech znovu 
postavena na nevhodném místě u vstupu do areálu. 
Stodola byla přenesena do nově určené polohy 
ve střední části muzea, kde položila základ budoucí 
usedlosti z Podblanicka. V souvislosti s tím prošla 
zdařilou obnovou. Různě rozsáhlých rekonstrukcí se 
v uplynulém desetiletí dočkala také naprostá většina 
dalších objektů. Velký důraz byl kladen především 
na obnovu historicky doložené podoby těchto památek 
a s tím související odstranění nevhodných úprav ze 
70.–90. let. Významným počinem byla zejména obnova 
statku z Týřovic, kovárny ze Starého Bydžova, domu 
z Jílového-Kamenné a sýpek z Budče a Hrádku.19

K mimořádně důležitému posunu došlo zejména 
díky uskutečnění první etapy dostavby muzea, k níž 
došlo v letech 2015–2016. Původní záměr předpokládal 
znovupostavení 10 větších památek lidové architek-
tury, avšak z důvodu komplikací, které projekt před 
zahájením realizace provázely, muselo dojít k jeho 
redukci. Přesto se nakonec jednalo o počin, který zá-
sadním způsobem změnil vzhled areálu a viditelným 
způsobem určil směr jeho budoucího vývoje. Po jeho 
realizaci dnes v muzeu stojí 14 větších objektů, čímž je 
aktuální koncepce naplněna přibližně z jedné třetiny.

V rámci projektu došlo ke změně systému komuni-
kací a vytyčení prostoru vznikající návsi.20 Na její jižní 
straně byla postavena jedna z usedlostí ze středního 
Polabí, jejíž základ tvoří dům z Masojed a (podružský 
či výměnkářský) domek z Krchleb. V obou případech 
se jedná o kopie zaniklých objektů, přičemž na domě 
z Masojed je osazena zachovalá původní lomenice 
a původní ostění oken a dveří obytné části.21 Mezi obyt-
ná stavení byla vložena kopie zděné brány s volutovým 
štítem, která stávala v jiné, architektonicky podobné 
usedlosti v Masojedech. Celek doplnila zděná stodola, 

19 V interiéru statku z Týřovic byly odstraněny pozůstatky bez-

ohledné adaptace na provozovnu občerstvení z 90. let, na kovárnu 

ze Starého Bydžova se po obnově a částečné výměně poškozených 

dřevěných prvků vrátila střešní krytina z pálených tašek a ce-

loplošný vápenný nátěr stěn. Na domě z Jílového-Kamenné došlo 

k celkové obnově vnějšího pláště. Po statickém zajištění objektu 

byl odstraněn černý nátěr dřevěných prvků, a na střechu se vrá-

tila břidlicová krytina. Sýpka z Budče byla znovu pokryta došky, 

a na sýpku z Hrádku se vrátila krytina z pálených tašek a vápenný 

nátěr stěn. 
20 Prostor návsi byl zdůrazněn osazením zrestaurovaného mari-

ánského sloupu z Konárovic (okres Kolín), který byl do muzea zís-

kán již v roce 1981, a na své znovupostavení čekal více než tři 

desítky let.
21 Tyto originální architektonické prvky byly do muzea přenese-

ny v roce 1987. Původně bylo předpokládáno, že na kopii dom-

ku z Krchleb bude rovněž osazena původní lomenice, která byla 

do muzea přenesena v roce 1975, avšak její pozůstatky bohužel 

nebyly v depozitáři muzea objeveny. Pravděpodobně zanikly někdy 

v průběhu 80. a 90. let.

Obr. 6. Kouřim, Muzeum lidových staveb, stavba usedlosti ze středního 

Polabí v roce 2016, dům a brána z Masojed, domek z Krchleb. 

Foto: Vladimír Rišlink
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jejíž předlohou bylo několik zachovalých historických 
objektů z území Českobrodska. V tomto případě se 
ovšem nejedná o expoziční objekt, ale účelově navržený 
depozitář pro uložení větších zemědělských strojů. 

Na protilehlé severovýchodní straně návsi byla 
založena usedlost z Podbrdska, která se zatím skládá 
z roubeného domu ze Strašic a pozoruhodné sýpky 
s roubenou klenbou z Kornatic. Oba objekty byly 
do muzea přeneseny již v 70. letech, a jejich konstrukce 
přetrvaly v různém stupni zachování. Zatímco z domu 
ze Strašic se v muzejním depozitáři zachovala pouze 
okna a dveře s příslušnými ostěními, konstrukce sýpky 
z Kornatic se zachovaly až v překvapivě dobrém stavu 
a velkém rozsahu. Při obnově těchto objektů tedy musel 
být zvolen naprosto odlišný přístup. Přední část domu 
ze Strašic, k níž bylo k dispozici zaměření z doby před 
jejím zánikem, je kopií, do níž jsou zakomponovány 
zachovalé původní prvky. Zadní část domu, k níž se 
bohužel nezachovala žádná dokumentace, byla pojed-
nána jako vědecká rekonstrukce podle analogií z oblasti 
Podbrdska. Sýpku z Kornatic se vzhledem k vysoké míře 
zachování podařilo obnovit v takřka autentické podobě.

Skutečnost, že do první etapy dostavby muzea 
byly ve velké míře zahrnuty kopie zaniklých staveb, 
byla způsobena výše zmíněnou obsahovou redukcí 
projektu. Nezbytnou nutností muzea totiž bylo zřízení 
objektů, které by plnily především provozní, nikoliv 
primárně expoziční funkci. Dům ze Strašic, který byl 
historicky využíván jako hospoda, slouží v době konání 
národopisných pořadů pro občerstvení návštěvníků, 

dům z Masojed plní funkci lektorské dílny a zázemí 
pro účinkující na národopisných pořadech. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o kopie z větší části zaniklých 
objektů, není jejich účelové využití v etickém rozporu 
se základní funkcí muzea. Oproti tomu expozice jsou 
umístěny v sýpce z Kornatic a v domku z Krchleb.

Do projektu první etapy dostavby byl zahrnut také 
opětovný transfer polygonální stodoly ze Želejova, 
která byla v Kouřimi znovu postavena v 70. letech. 
V poloze, do níž byla situována podle koncepce Milady 
Novákové a Petra Fuchse, bohužel bránila novému ar-
chitektonickému rozvoji muzea. Podobně jako stodola 
z Durdic tedy musela být znovu přenesena – tentokrát 
na stanoviště za rychtou z Bradlecké Lhoty, s níž tvoří 
regionálně související celek usedlosti z Podkrkonoší.

Vzápětí po realizací projektu dostavby došlo také 
k zásadní proměně expozic uvnitř objektů. Ve většině 
z nich jsou co nejvěrohodněji zrekonstruovány dobové 
interiéry obytných i hospodářských prostor, přičemž 
především u historického lidového nábytku je kla-
den velký důraz na odpovídající regionální a sociální 
příslušnost. Instalace doprovázejí textové a obrazové 
panely, popisující vývoj a funkci jednotlivých ob-
jektů, postupně jsou doplňovány i části přibližující 
národopisnou charakteristiku jednotlivých regionů. 
Ve velké komoře statku z Týřovic byla zřízena tema-
ticky samostatná expozice lidového nábytku ze sbírek 
muzea, v sýpce z Hrádku byla reinstalována expozice 
o domácím zpracování mléka. Změněna byla také kon-
cepce doprovodných národopisných programů, které 

Obr. 7. Kouřim, Muzeum lidových staveb, celkový pohled na střední a jihovýchodní část areálu muzea po dokončení první etapy dostavby z let 

2015–2016. Foto: Roman Šulc
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scénickou a didaktickou formou přibližují ucelený 
cyklus tradičních výročních obyčejů 22 i tradiční lidová 
řemesla. V muzeu se kromě toho konají četné lektor-
ské programy pro děti i dospělé.

Důležitým tématem, které skýtá velký potenciál pro 
budoucí rozvoj edukativní funkce muzea, je koncepce 
výsadby zeleně. Za jednotlivými usedlostmi jsou zalo-
ženy sady, do nichž byly vysazeny regionálně příslušné 
staré odrůdy ovocných dřevin. Na zahrádkách u domů 
a na polích, založených na nově získaném pozemku 
v severovýchodní části areálu, jsou pěstovány historic-
ké odrůdy polních plodin a zeleniny. Pozornost je vě-
nována také bylinám a tradičním okrasným rostlinám.

Velkým úkolem pro budoucnost je především 
dosáhnout pokračování dostavby muzea, což pochopi-
telně klade velké nároky nejen na zajištění potřebných 
finančních prostředků, ale také na vysokou odbornou 
a profesní kvalitu rekonstrukcí památkově cenných 
objektů. Dluhem, trvajícím řadu desetiletí, je skuteč-
nost, že dosud nedošlo ke znovupostavení zbývajících 
čtyř památek, přenesených do Kouřimi v 70. letech.23 

22 Většinou se jedná o scénicky pojednané rekonstrukce zaniklých 

lidových obyčejů z území středních, východních a severních Čech, 

inscenované podle popisu v historických písemných pramenech. 

Ty doplňují tematicky související lektorské dílny pro různé věkové 

skupiny návštěvníků a výklady specialistů.
23 Jedná se o kostel sv. Jana Křtitele z Dolních Kralovic, roubený 

dům ze Starostína, větrný mlýn z Borovnice a roubenou rychtu 

z Kamenice. Především znovupostavení kostela bude z ekonomic-

kého i odborného hlediska mimořádně náročným úkolem. Nicméně 

zachovalé konstrukce tohoto objektu se dodnes nacházejí v relativ-

ně dobrém stavu. Konstrukční prvky domu ze Starostína a mlýna 

z Borovnice se zachovaly pouze částečně, a to především z důvodu 

desítky let trvajícího nevhodného způsobu uložení. V obou přípa-

dech se však jedná o natolik cenné památky, že na jejich znovupo-

stavení nelze především z etického hlediska rezignovat. Z rychty 

z Kamenice se již v době jejího transferu do muzea podařilo za-

chránit pouze několik fragmentů, takže v tomto případě by se jed-

nalo téměř kompletně o stavbu kopie.

Kromě toho bylo do muzea v letech 2010–2019 získáno 
šest dalších objektů, kterým na jejich původním místě 
hrozil neodvratný zánik. Konkrétně se jedná o roubený 
dům č.e. 1 z Nové Starosti u Rynoltic (okres Liberec), 
části roubené hospodářské budovy z usedlosti čp. 17 
v Kosmonosech (okres Mladá Boleslav), výše zmíněný 
roubený dům vrchnostenské správy čp. 31 z Křivoklá-
tu-Amalína (okres Rakovník), roubenou patrovou 
sýpku z usedlosti čp. 27 v Martinicích (okres Benešov), 
roubenou usedlost čp. 128 z Chedrbí (okres Kutná 
Hora) a roubený dům čp. 8 z Měníku (okres Hradec 
Králové). Výběr těchto objektů byl koncipován tak, 
aby v muzeu postupně doplnily vznikající soubory 
regionálních usedlostí.24 V tomto případě se bude jed-
nat o usedlosti z Podještědí, Podbezdězí, Podblanicka, 
Čáslavska a středního Polabí. V současnosti je připra-
vován transfer několika dalších ohrožených památek,25 

připravuje se také postavení vstupní budovy, která by 
vyřešila problém nedostatečného provozního zázemí.26 
V případě znovupostavení všech těchto objektů by byla 
dostavba muzea v rozsahu téměř dvou třetin dokonče-
na. Přesto by zde stále zbýval dostatečný prostor pro 
záchranu dalších památek venkovské architektury, 
kterým na jejich původním místě hrozí zánik.

Věřme proto, že rozvoj muzea bude nadále úspěšně 
pokračovat, a že jeho současná koncepce je dostatečně 
nosná a udržitelná i pro budoucí generace.

24 Výjimkou je dům vrchnostenské správy z Křivoklátu-Amalína, 

který bude v areálu muzea situován samostatně v sousedství kos-

tela sv. Jana Křtitele z Dolních Kralovic, podobně jak tomu bylo 

v původní poloze poblíž amalínského kostela sv. Petra a Pavla.
25 Jedná se například o roubenou sýpku z usedlosti čp. 6 v Nové 

Vsi u Bakova nad Jizerou (okres Mladá Boleslav), nebo stodůlku 

(pozdější seník) z usedlosti čp. 100 v Rokytnici nad Jizerou (okres 

Semily).
26 Vstupní budova je navržena Dipl. arch. Irenou Hrabincovou 

v intencích současné architektury, která ovšem využívá proporce 

a částečně i materiálovou a hmotovou skladbu převzatou z tradič-

ních vesnických staveb.

Obr. 8. Kouřim, Muzeum lidových staveb, dům z Jílového-Kamenné 

u Děčína po zahájení opravy v letech 2011–2012. Foto: Vladimír Rišlink

Obr. 9. Kouřim, Muzeum lidových staveb, dům z Jílového-Kamenné 

u Děčína po provedení statického zajištění a postupné obnově vnějšího 

pláště, stav v roce 2019. Foto: Petr Tyc
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Ernest Fábik

Záměrem tohoto příspěvku je představení objektů, kte-
ré byly zdokumentovány v rámci nabídek do etnogra-
fické sbírky Muzea lidových staveb v Kouřimi v letech 
2015–2018 a byly vedením muzea vybrány do koncep-
tu dostavby Muzea lidových staveb v Kouřimi na léta 
2020–2030. Dokumentace vychází z nabídek majitelů 
ze zájmové oblasti středních, severních a východních 
Čech. Nejčastěji se jednalo o stavby, které nejsou 
památkově chráněné. Majitelé tak projevili snahu 
podniknout alespoň něco pro záchranu zajímavého, ale 
z jejich pohledu už nevyužitelného objektu. Z povahy 
těchto situací se tak nejčastěji setkáváme s objekty, 
které jsou v havarijním stavu, nebo je majitel plánu-
je v blízké době odstranit. Muzeum lidových staveb 
v Kouřimi se tak často dostává do obtížné situace, 
kdy zdlouhavým vyjednáváním finančních prostředků 
na přesun o nabídku přijde nebo objekt in situ často 
velmi razantně chátrá, čímž se přichází o autentický 
materiál mnohonásobně prodražující znovuvýstavbu. 
Náklady na přesun jsou zanedbatelné v porovnání 
se škodami, které utrpí nezajištěná chátrající stavba 
in situ. Z 12 objektů zdokumentovaných v letech 
2015–2018 bylo vybráno šest staveb výjimečných svým 
významem, historickou hodnotou nebo možností ideál-
ního doplnění stávajících usedlostí v Muzeu lidových 
staveb v Kouřimi.

Prvním dokumentovaným a později přeneseným ob-
jektem byla drobná usedlost čp. 128 v obci Chedrbí 
(okres Kutná Hora). Sama ves Chedrbí je poměrně 
mladého původu, poprvé je zmiňována až na konci 
18. století, starší je mlýn s pilou zmiňovaný již v po-
lovině 17. století.1 Usedlost pocházející z přelomu 
18. a 19. století původně představovala stavbu patřící 
menšímu zemědělci tzv. domkáři – zemědělci bez vlast-
ní půdy. Roubené domkářské stavení prošlo v poslední 
čtvrtině 19. století přestavbou, kdy z původního objek-
tu zbyla jen roubená světnice, komora byla přezděna 
a k ní kolmo přisedla hospodářská část – zděná stodo-
la s chlévem. Objekt je od roku 1958 památkově chrá-
něn, v létě 2008 byl však vážně poškozen požárem, při 
kterém shořela celá konstrukce krovu, štít a byl silně 
porušen strop. Po požáru byl objekt provizorně zakryt 
plachtami, které se postupem času zcela rozpadly, 
čímž objekt dál chátral. V průběhu let 2013–2014 se 
v souvislosti s přípravami projektu dostavby Muzea 
lidových staveb v Kouřimi začalo uvažovat o transferu 

1  Josef Křivka, Nově vzniklé osady na území Čech v letech 

1654–1854, Praha 1979, s. 125.

Obr. 1. Chedrbí, usedlost čp. 128, výřez z indikační skici stabilního 

katastru z roku 1838. Zdroj: Národní archiv Praha, obrázek převzat 

z aplikace www.archivnimapy.cuzk.cz

Obr. 2. Chedrbí, usedlost čp. 128, půdorys. 

Zaměření a kresba: Ernest Fábik, srpen 2015

Obr. 3. Chedrbí, usedlost čp. 128, podélný řez. 

Zaměření a kresba: Ernest Fábik, srpen 2015
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objektu do muzea. Během roku 2015 byl objekt foto-
graficky a kresebně zdokumentován a ve dnech 30. lis-
topadu až 2. prosince 2016 byl přesunut do depozitáře 
v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Do muzea mohly 
být přesunuty pouze torza roubení stěn, stropních trá-
mů, dveřní zárubně, okenní parapety, okna, kachlový 
sporák a příčka z nepálených cihel. Z objektu se poda-
řilo přesunout většinu transportovatelného dřevěného 
materiálu, avšak při celkovém pohledu se jedná jen 
o malou část z celkové hmoty domu, který byl v druhé 
polovině 19. století z větší části přezděn.

Druhým objektem, který byl dokumentován 
v letech 2016 a 2018 je zajímavá horská stodůlka 
z Rokytnice nad Jizerou stojící při čp. 100 v části 
zvané Horní Domky ve výšce kolem 750 m n. m. Jedná 
se o typickou ukázku horské roubené stodoly, která 
je v oblasti dodnes řídce zastoupena, ale postupně se 
ztrácí. V areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi by 
objekt přiblížil podobu zemědělství v méně úrodných 
horských oblastech Krkonoš a Jizerských hor a doplnil 
by soubor staveb ze severovýchodních Čech (Rychtu 
z Bradlecké Lhoty, stodolu ze Želejova). 

Dům čp. 100, při které se stodola nachází, je volně 
začleněn v krajině s vazbou na výhodnější polohu 
v horském kopci svažujícím se k jihu k protékající-
mu Černému potoku. Stodola je orientována štítem 
do svahu, do něhož se vlivem sesedání roubených 
stěn zahlubuje. Roubená hospodářská stavba nese 
sedlovou střechou přesahující stěny na okapové 
straně. Dispozice objektu je rozdělena na dvě části: 
na mlat a pernu (přístodůlek). Perna je od mlatu od-
dělena roubenou příčkou, tzv. oplotní s otvorem ohra-
ničeným trámovými stojkami. Stěny tvoří dvoustraně 
hraněné trámy spojené na nárožích na rybinu. 
Trámy na sebe většinou těsně dosedají, takže příliš 
nevytváří jinde běžné volné větrací spáry. Případný 
volný prostor mezi trámy byl utěsněn slámou, me-
chem nebo slaměnými povřísly. Vrchní věnce roubení 
jsou zajištěny delšími přesahy zhlaví ve dvou, resp. 
třech vrstvách trámů. V západní stěně jsou umístěna 
dvoukřídlá točnicová vrata k neprůjezdnému mlatu. 

Obr. 4. Chedrbí, usedlost čp. 128, pohled na zápražní stěnu. 

Foto: Ernest Fábik

Obr. 6. Rokytnice nad Jizerou, horská stodůlka při čp. 100, půdorys. 

Zaměření a kresba: Ernest Fábik, listopad 2016, prosinec 2018

Obr. 7. Rokytnice nad Jizerou, horská stodůlka při čp. 100, pohled 

na západní stěnu s krovem. Zaměření a kresba: Ernest Fábik, listopad 

2016, prosinec 2018

Obr. 5. Rokytnice nad Jizerou, horská stodůlka při čp. 100, výřez 

z indikační skici stabilního katastru z roku 1842. Zdroj: Národní archiv 

Praha, obrázek převzat z aplikace www.archivnimapy.cuzk.cz
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Horní točnicová objímka je tvořena dlouhým trámem 
společným pro obě křídla vrat. Na vnitřní straně jsou 
v horní části patrné otvory po dřevěných hřebech, 
které zde patrně zůstaly po starších odstraněných 
točnicových objímkách přidržující samostatně každé 
křídlo vrat. Dolní točnicová objímka byla dřevěným 
hřebem připevněna na dolní přesah zhlaví nároží 
a oplotně (při průzkumu 18. 12. 2018 ulomena). 
V severní stěně je v nejvyšší vrstvě roubení vyříznut 
do přiléhajících trámů větrací otvor. Podlaha mlatu 
je ze silnějších fošen spojených na sraz. Dochována 
je přibližně na polovině plochy, v zadní části mlatu 
se původní podlaha vlivem ukládání uhlí propadla 
a odehnila. Podlaha prvního patra půdy je z dvoustra-
ně hraněných kuláčů, na které jsou přibita prkna 
různé šířky. Podkroví je přístupné pouze žebříkem, 
mezi trámky podlahy prvního patra jsou vloženy 
bočnice staršího žebříkového schodiště. Krov je 
hambalkový nesený třemi dvojicemi stojek s pásky, 
boční zavětrování zajišťuje ondřejský kříž umístěný 
na východní straně. Krokve jsou ve vrcholu spojeny 
pouze na sraz a zajištěny dřevěným hřebem, u paty 
jsou zadrábnuty do okapové vaznice a opět připevně-
ny dřevěným hřebem. Sedlová střecha byla původně 
pokryta šindelem, později odstraněným a nahraze-
ným prkny překrytými lepenkou. Štíty jsou bedněny 
již novějšími prkny. V severním štítě je užitkový otvor 
o rozměru cca 60 × 50 cm. Zajímavým prvkem je 
na pravé straně oplotně směrem do mlatu rostlinná 
kresba umístěná na čtvrtém trámu odspodu a vyve-
dená nejspíš rudkou. Kresba může mít souvislost se 
značkami na trámech oplotně, nakreslených obdob-
nou rudkou v podobě přibývajících čar připomínající 
značky tesařské. Problematickou částí objektu je 
krytina střechy, která je poškozena a pod místy, kde 
zatéká, jsou dřevěné konstrukce většinou napadeny 
dřevokaznou houbou. Spodní vrstvy roubení stěn 
jsou napadeny hnilobou a aktivním dřevokazným 

hmyzem. Zejména severní stěna se vlivem sesedání 
a odehnívání trámů již značně zahlubuje do svahu. 
Po případném přesunu a výstavbě v Muzeu lidových 
staveb v Kouřimi je třeba věnovat pozornost usazení 
objektu a zapojit jej ke stavbám ze severovýchodních 
Čech pokud možno jen volně tak, aby nevytvářely 
dojem jednotné usedlosti. Ač se jedná o objekty, které 
od sebe vzdušnou čarou na původním místě nebyly 
příliš vzdáleny, jedná se o zcela rozdílné přírodní 
i sociální prostředí.

Třetím objektem dokumentovaným v roce 2017 
je sušárna na chmel z bývalého čp. 9 v Housce. 
Jednoduchá, ale velice zajímavá technická stavba, 
která sloužila k sušení chmele pomocí proudícího 
vzduchu, je nejspíš jedna z posledních svého druhu 
v regionu. Vypovídací hodnotu objektu zvyšují četné 
podpisy a vzkazy vytvořené patrně chmelařskými 
nádeníky, jimiž je pokryt celý vnitřní prostor komory. 
Objekt je lehké rámové konstrukce, tudíž by bylo 
možné a pravděpodobně i vhodnější převézt jej po vět-
ších dílech, které lze opět složit. Objekt by v Muzeu 
lidových staveb v Kouřimi doplnil nově vzniklou 
usedlosti z Podbezdězí, kde by měla vzniknout ex-
pozice o tradičním zpracování a sušení chmele. Ves 
Houska se nachází přibližně 20 km severozápadně 
od Mladé Boleslavi v Housecké vrchovině s výškami 
400–500 m n. m. Usedlost stojí ve volné nepravidel-
né zástavbě reagující na členitý terén Kokořínska. 
Sušárna stojí nad dvorem na vyvýšené terase. Dis-
pozice objektu je trojdílná, tvořená otevřený prosto-
rem, komorou (prostorem pro nádeníky) a sušárnou 
chmele. Konstrukce stěn je rámová pobitá prkny. 
Komora je přístupná svlakovými dveřmi a osvětlena 
dvěma okny umístěnými naproti v podélných stě-
nách. Sušárna je přístupná vchodem ve štítové stěně. 
V podélných stěnách je naproti sobě šest vrstev otvo-
rů seřazených vedle sebe po třech. Ob vrstvu se 
střídají menší otvory s posuvným zavíráním sloužícím 
k regulaci větrání s většími otvory s vyjímatelnými 

Obr. 8. Rokytnice nad Jizerou, horská stodůlka při čp. 100, západní 

stěna. Foto: Ernest Fábik

Obr. 9. Houska, sušárna na chmel z bývalého čp. 9, výřez z indikační 

skici stabilního katastru se změnami do roku 1925. Zdroj: Národní archiv 

Praha, obrázek převzat z aplikace www.archivnimapy.cuzk.cz
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kryty zajištěnými jednoduchými obrtlíky, které 
sloužili k manipulaci s chmelem. Podlaha je ve všech 
prostorech jen hliněná. Objekt kryje sedlová střecha 
s jednoduchým krovem tvořeným pouze s do sebe 
začepovanými krokvemi rozevřenými hambalky. Stře-
cha je pokryta silně degradovanou betonovou taškou. 
Vnitřní prostor komory je pokryt podpisy a vzkazy 
od chmelařských nádeníků, u nichž nacházíme da-
tace do let 1877, 1900 a 1919. Objekt není zobrazen 
na mapě stabilního katastru z roku 1843. Dům used-
losti čp. 9 je zde zobrazen žlutě jako roubený v poloze 
otočené o 90 stupňů oproti současnosti. Dle infor-
mace Mgr. Miroslava Kolky z libereckého pracoviště 
Národního památkového ústavu, který prostudoval 
archivní prameny, zde byla v té době bednárna, která 
souvisela s nedalekým pivovarem. Usedlost v druhé 
polovině 19. století prošla přestavbou, kdy byl vy-
stavěn nový zděný dům a na terase za ním dřevěná 
sušárna chmele. Dle datovaných zápisů chmelař-
ských nádeníků, lze stavbu datovat do třetí čtvrtiny 
19. století.

Čtvrtým objektem dokumentovým v roce 2017 je 
sýpka při čp. 6 z Nové Vsi u Bakova nad Jizerou. 
Jedná se o památkově chráněnou dvoukomorovou 
hospodářskou stavbu z přelomu 18. a 19. století, v je-
jíž hmotě je pravděpodobně použit starší materiál ze 
17. století, datovaný vročením 1666 na jednom z trá-
mů. Pokud je datace správná, jednalo by se o staveb-
ní prvky z objektu, který vznikl nedlouho po založení 
obce v druhé polovině 16. století. Obec se proto objekt 
v minulosti snažila zachránit, jelikož na současném 
místě mu hrozí brzký zánik, ale ze snah nakonec se-
šlo. Muzeum lidových staveb v Kouřimi proto po jed-
nání s Národním památkovým ústavem a majitelem 
přijalo objekt do svých sbírek. Objekt je z důvodu 
nedostatku finančních prostředků na přesun stále in 
situ a chátrá. V Muzeu lidových staveb v Kouřimi by 

Obr. 10. Houska, sušárna na chmel z bývalého čp. 9, půdorys. 

Zaměření a kresba: Ernest Fábik, květen 2017

Obr. 12. Houska, sušárna na chmel z bývalého čp. 9, pohled na objekt 

od západu. Foto: Ernest Fábik

Obr. 11a. Houska, sušárna na chmel z bývalého čp. 9, pohled 

na severní stěnu. Zaměření a kresba: Ernest Fábik, květen 2017

Obr. 11b. Houska, sušárna na chmel z bývalého čp. 9, pohled na jižní 

stěnu. Zaměření a kresba: Ernest Fábik, květen 2017
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objekt byl součástí nově vzniklé usedlosti z Poddub-
ska s expozicí věnující se lidové architektuře v regi-
onu. Nová Ves u Bakova se nachází přibližně 7 km 
severně od Mladé Boleslavi. Obec je usazena v údolí 
řeky Jizery s výškami kolem 250 m n. m. Usedlosti 
jsou řazeny vedle sebe v jedné řadě podél procházející 
silnice, kde zaujaly výhodnější (sušší) polohu na se-
verní straně, kam také vybíhají lány polí. Na jižní 
straně, svažující se k potoku Bělá, vznikl shluk 
domkářských stavení, která byla později doplněna 
mladší zástavbou na obou stranách komunikace. 
Objekt je umístěn na dvoře usedlosti čp. 6 souběžně 
s domem, tj. štítovou stěnou na jih. Přízemní dvou-
prostorová roubená stavba měla původně sedlovou 
střechu, která byla po vichřici v roce 2016 společně 
s krovem demontována a uložena v přilehlé stodole. 
Jižní bedněný štít zůstal stát na zemi při stěně. Ob-
jekt byl poté provizorně zakryt OSB deskami a silážní 
fólií. Z objektu jsou tak v současnosti zachovány jen 
obvodové stěny a dožívající stropní trámy. Stěny jsou 
z dvoustraně hraněných trámů spojených na nárožích 
na rybinu. Spáry mezi trámy jsou vyplněny mazanicí 
připevněnou pomocí dřevěných kolíčků. Na trámech 
jsou viditelné vrstvy nátěrů z vápna, šmolky a čer-
vené barvy. Řada trámů je druhotně použita, což je 
patrné z nefunkčních dlabů a čepů. Z kamenného 
zápraží vede do každé z komor samostatný trámový 
portál s překladovým trámem, napojený na zárubně 
diagonálním švem. V portálech jsou osazeny svlakové 
dveře s pásovými závěsy s listovou špicí, uzavíratelné 
krabicovým a kovaným zámkem. Podlaha původně 
z fošen spojených na pero a drážku je silně poničena 
hnilobou. Pod objektem se nachází sklep, který již 
není přístupný. Objekt je zobrazen na mapě stabil-
ního katastru z roku 1842, je však staršího původu, 
pravděpodobně z přelomu 18. a 19. století. Vyrytá 
datace 1666 umístěná netradičně na spodním trámu 

Obr. 13. Nová Ves u Bakova nad Jizerou, sýpka při čp. 6, výřez 

z indikační skici stabilního katastru z roku 1842. Zdroj: Národní archiv 

Praha, obrázek převzat z aplikace www.archivnimapy.cuzk.cz

Obr. 16. Nová Ves u Bakova nad Jizerou, sýpka při čp. 6, detail datace 

1666. Foto: Ernest Fábik

Obr. 14. Nová Ves u Bakova nad Jizerou, sýpka při čp. 6, půdorys. 

Zaměření a kresba: Ernest Fábik, duben 2017

Obr. 15. Nová Ves u Bakova nad Jizerou, sýpka při čp. 6, pohled 

na západní stěnu. Foto: Ernest Fábik
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roubení, poukazuje spíše na druhotné použití mate-
riálu.

Pátým objektem zdokumentovaným v roce 2017 je 
dům z Černíkovic, bývalé čp. 30. Objekt předsta-
vuje cennou ukázku lidové architektury Podorlicka. 
Jeho hodnota spočívá v dobré zachovalosti roubených 
stěn užitých v celé obytné dispozici domu. Objekt 
se nachází in situ v havarijním stavu. Majitel chce 
na parcele vystavět nový dům, čemuž mu vzhledem 
k absenci památkové ochrany nic nebrání. V před-
stihu však kontaktoval Muzeum lidových staveb 
v Kouřimi, se kterým je předjednán transfer. V Muzeu 
lidových staveb v Kouřimi by byl objekt využit k vy-
tvoření expozice o tradičním způsobu bydlení a lidové 
kultuře na Podorlicku. Ves Černíkovice se nachází 
ve východních Čechách v lehce zvlněné rovinaté 
krajině s výškami kolem 300 m n. m., která teprve 
postupně přechází do podhorského charakteru Orlic-
kých hor. Zástavba vsi má ulicový charakter, used-
losti stojí kolem procházející silnice, která kopíruje 
potok Bělá. Ve východní části vsi se nachází zámek, 
v jehož blízkosti se koncentrovala domkářská zástav-
ba. Usedlost čp. 30 stojí v prostoru mezi silnicí a po-
tokem. Dům usedlosti směřuje štítem k protékajícímu 
potoku, k procházející silnici se staví zadním štítem 
a kolmo přisedající stodolou. Trojdílný jednotrak-
tový dům má světnici v pravé orientaci s komorově 
chlévní dispozici, kde na chlév ještě navazuje kolna. 
Obytná část domu (světnice, síň a komory) je roube-
ná, navazující hospodářské prostory (chlév, maštal 
a kolna) jsou zděné. Stěny světnice jsou z dvoustraně 
hraněných trámů spojených na nárožích na hákový 
zámek. V příčce mezi světnicí a síní je v šesté řadě 
použit trám se zdobným tesařským zámkem, kde má 
zhlaví trámu tvar kříže. V okenních otvorech jsou 
použity profilované parapety. Hospodářská část je 
zděná převážně z kamene, u náročnějších konstrukcí 
je užita cihla. Venkovní stěny jsou nahozeny a nat-
řeny vrstvami vápenných nátěrů a nátěrů s příměsí 
šmolky, vnitřní stěny jsou bez omítky s viditelnou 

skladbou kamene z typické místní opuky. K objektu 
se vstupuje po zápraží z větších kamenů, které je kla-
sicky kryto bočním přesahem střechy. Stropní trámy 
přesahující stěny nad zápražím jsou dodatečně pode-
přeny vazným trámem neseným stojkami s pásky. Ze 
zápraží vedou do síně svlakové dveře dělené na šest 
polí. V zadní části síně je černá kuchyně upravená 
na tahový provoz. V zadní stěně síně je hnědě na-
třená spížní police uzavíratelná dvířky s větracím 
otvorem. Ze síně vede kamenné schodiště do valeně 
klenutého sklepa a nad ním stoupá žebříkové schodi-
ště na půdu. Nalevo od síně jsou dvě komory, jedna 
průchozí směrem do chléva, druhá uzavřená. Ko-
mory jsou zaklopeny povalovým nebíleným stropem, 
do trámových dveřních zárubní jsou osazeny svlakové 
dveře s pásovými závěsy. Ze síně vstoupíme napravo 

Obr. 17. Černíkovice, dům bývalé čp. 30, výřez z indikační skici 

stabilního katastru z roku 1840. Zdroj: Národní archiv Praha, obrázek 

převzat z aplikace www.archivnimapy.cuzk.cz

Obr. 18. Černíkovice, dům bývalé čp. 30, půdorys. Zaměření a kresba: 

Ernest Fábik, srpen 2017

Obr. 19. Černíkovice, dům bývalé čp. 30, pohled na štítovou stěnu. 

Foto: Ernest Fábik
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do světnice, která byla upravena v první polovině 
20. století. Stěny jsou obíleny a nověji vymalovány 
zeleným mramorování s pásem rostlinné výzdoby 
ve vrchu. Trámový strop je zakryt rovným podhledem, 
v rohu místnosti je novější hnědý kachlový sporák 
s kamnovcem. Ve světnici jsou umístěny čtyři okenní 
otvory, dva ve štítové stěně a dva v zápražní, s ote-
víratelnými dvoudílnými vnitřními a vnějšími okny. 
Do světnice vedou svlakové dveře zavěšené na křížo-
vých závěsech, plocha dveří je rozdělena do pěti polí. 
Ve světnici a na půdě je zachován hodnotný lidový 
nábytek. V hospodářské části jsou v chlévu stropní 
trámy nahrazeny železnými traverzami, na nichž jsou 
položeny dřevěné fošny. V prostoru je dobře rozliši-
telné stání pro koně s dřevěnou podlahou, větší část 
tvoří podlaha kamenná. V kolně je povalový nebílený 
strop nesený stropními trámy, z nich některé jsou 
vlivem zatékání napadeny hnilobou a dřevokaznými 
houbami. Střecha je sedlová pokrytá pálenou taškou. 
Pravděpodobně v první polovině 20. století prošel krov 
úpravou – zahuštěním krokví se zachováním původ-
ního materiálu pro těžší střešní krytinu. Nad obytnou 
částí má půda dvě úložná patra. Štít je bedněný, nad 
světnicí se třemi většími okenními užitkovými otvory. 
Dům je zobrazen žlutě na mapě stabilního katastru 
z roku 1840. Můžeme předpokládat, že pochází z pře-
lomu 18. a 19. století, je však možné, že komorový 
díl je starší. Při terénní dokumentaci bylo majitelem 
objektu zmiňováno, že jeho maminka si na stropním 
trámu pamatuje dataci do 17. století. Informaci 
dnes nelze v terénu ověřit, jelikož jsou stropní trámy 
překryty novým podhledem. Navazující zděná hospo-
dářská část je mladší, pravděpodobně z doby kolem 
poloviny 19. století. Objekt postupně chátrá z důvodu 
nedostatečné údržby. Střechou do objektu místy za-
téká, ale roubení stěn se zdá být relativně v pořádku. 
V případě přesunu objektu a jeho výstavby v Muzeu 
lidových staveb v Kouřimi se zdá poměrně proble-
matickou velikost a materiálové složení usedlosti. 
Ač má dům dobře zachovanou roubenou obytnou část 
(světnici, síň a komory), tak navazující hospodářské 
prostory jsou zděné (chlév, maštal a kolna), a tedy 
velice těžko či náročně transportovatelné. Ve zděných 
prostorech se navíc poměrně výrazně pohledově 
uplatňuje místní kámen – opuka, který v interiéru 
není nahozen.

Posledním objektem, který byl zdokumentován 
na konci roku 2018, a tudíž již nebyl do konceptu 
dostavby Muzea lidových staveb v Kouřimi zahr-
nut, je roubená stodola ze Záluží čp. 20 (okres 
Beroun). Ves Záluží se nachází 3 km severozápadně 
od Hořovic v údolí mezi Křivoklátskou pahorkatinou 
a Brdy. Objekt je v dobrém stavu a mohl by velice 
dobře doplnit usedlost z Podbrdska, tvořenou domem 
ze Strašic a sýpkou z Kornatic, které stodola chybí 
ke své kompletnosti. Majitel chce na jaře 2020 začít 
stavební práce, kterým bude muset stodola ustoupit. 

Obr. 20. Záluží, roubená stodola při čp. 20, výřez z indikační skici 

stabilního katastru. Zdroj: Národní archiv Praha, obrázek převzat 

z aplikace www.archivnimapy.cuzk.cz

Obr. 21. Záluží, roubená stodola při čp. 20, půdorys. 

Zaměření a kresba: Ernest Fábik

Obr. 22. Záluží, roubená stodola při čp. 20, pohled na západní stěnu. 

Foto: Ernest Fábik
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O možností získání stodoly se zatím jedná. Objekt 
má tradiční trojdílnou dispozici, ve středu tvořenou 
průjezdným mlatem a po stranách skladovacími 
prostory pro vymlácenou slámu, tzv. pernou nebo pří-
stodůlkem. Stěny jsou roubené, na nárožích spojené 
na rybinu. Ve stěnách severní perny je řada druhotně 
použitých trámů ze staršího horizontu. Krov objektu 
je velmi subtilní s vrcholovou vaznicí vynesenou 
dvěma stolicemi ve štítě a dvěma šikmými stolice-
mi s pásky ve středu. Objekt je zobrazen na mapě 
stabilního katastru z roku 1839. Jeho původ bude 
starší, pravděpodobně z přelomu 18. a 19. století. 
Krov prošel úpravou pravděpodobně v druhé polovině 
19. století.
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DŮM ČP. 31 Z KŘIVOKLÁTU-AMALÍNA ZVANÝ LAUBOVNA

Markéta Hanzlíková – Eva Volfová – Jan Veselý

Uplynulo již 14 let od okamžiku, kdy jsme byli svědky 
zániku domu zvaného Laubovna ve středočeském Kři-
voklátě-Amalíně [1]. Usilovali jsme tehdy o zachování 
alespoň části stavby, nejprve na původním místě, 
pak v jiné poloze na původním pozemku a nakonec 
s vypětím vlastních fyzických sil alespoň o uchování 
stavebního materiálu pro možnost budoucí rekon-
strukce domu na jiném místě. Dlouhých 10 let pak 
trámy srubu ležely v Kounově, na zahradě u tesaře 
Jana Koláře, trámy polygonu, okna a dveře zase 
v areálu hradu Křivoklátu. Zpočátku intenzivní snahy 
o nalezení vhodného místa pro Laubovnu vyzněly na-
prázdno. Po čase jsme už bohužel neměli dost ener-
gie, abychom v beznadějném boji pokračovali a věc 
na dlouho zcela usnula. Zpracovali jsme stavební 
a archeologickou dokumentaci domu a prezentovali 
jsme ji v červnu 2006 na konferenci stavebněhistoric-
kého průzkumu v Poděbradech. V následujícím roce 
jsme pak doplnili kulturní historii domu a ucelený 
příspěvek jsme přednesli na konferenci Dějiny staveb 
v Nečtinech. 

Záměr rekonstrukce Laubovny oživila v roce 2012 
Jan Berková, která přesvědčila ředitele kolínského 
muzea Vladimíra Rišlinka, aby objekt zařadil do vel-
korysého projektu dostavby Muzea lidových staveb 
v Kouřimi. V následujících letech pak došlo k soustře-
dění většiny přeživšího materiálu ze stavby v tamním 
depozitáři.

Závěry našeho bádání o minulosti Laubovny jsou, 
jak již bylo výše řečeno, publikovány.1 Jejich částečné 
opakování na tomto místě je ale podstatné z hlediska 
definování významu stavby pro ideový koncept roz-
šíření skanzenu. Chceme srozumitelně doložit, že se 
nejedná jen o velmi zajímavou architekturu, ale o vý-
znamný kulturněhistorický artefakt. K tomu patří také 
obšírnější popsání okolností zániku domu. Zhodnocení 
stavebního vývoje jsme se po letech snažili posunout 
o kousek dál formou grafické rekonstrukce podoby 
domu v době výstavby po roce 1715 [15]. V neposlední 
řadě se pak zamýšlíme nad problematickými otázkami 
rekonstrukce stavby, ze které se dochovala jenom část. 
K některým jejím částem navíc neexistuje dostatečná, 
případně vůbec žádná dokumentace.

Dům čp. 31 zvaný Laubovna stál v centru Amalí-
na – dnes části městyse Křivoklátu. Nalézal se v bez-
prostřední blízkosti zdejšího, původně hřbitovního 

1 Jan Veselý, Dokumentace roubeného domu čp. 31 v Amalíně 

u Křivoklátu v průběhu demolice, in: Svorník IV, 2006, s. 251–260. 

— Markéta Hanzlíková – Eva Volfová – Jan Veselý, Dům čp. 31 

v Křivoklátě-Amalíně, zvaný Laubovna, in: Dějiny staveb VI, 2006, 

s. 109–122.

kostela sv. Petra, vystavěného kolem roku 1500.2 
Zástavba Amalína vznikala vesměs na popud stavební 
kanceláře panství. Zdejší stavby byly přízemní, zděné, 
většinou ze smíšeného zdiva. Některé starší obytné 
domy byly ale i roubené. I s ohledem na polohu vedle 
kostela patřila Laubovna zjevně v místě k nejstarším 
objektům [4]. Z kupní smlouvy sepsané v roce 1780 
vyplývá, že dům byl původně panskou stavbou. Karel 
Egon kníže Fürstenberg3 prodal řečeného roku objekt 
tesaři Václavu Marešovi,4 jehož potomci vlastnili dům 
až do roku 1874, kdy jej vnučka tesařova, Anna Sýko-
rová, prodala pokrevně spřízněné Anně Laubové, choti 
Ferdinanda Lauba, komorního virtuosa. Roku 1883 
se stavba vrátila do majetku rodiny Sýkorových a te-
prve roku 1905 prodává dům Marie Trnková (rozená 
Sýkorová) akademickému malíři Aloisi Kalvodovi, který 
zde působil až do roku 1925, kdy stavbu koupila Marie 
Urbanová. V následujícím roce ji převedla do vlast-
nictví Antonie Musilové, jejíž potomci vlastní dům i se 
zahradou až do současnosti.5 

2  Dnešní stavba kostela, farního až od roku 1856, je výsledkem 

přestavby z roku 1885 podle návrhu Josefa Mockera. Z předcho-

zího kostela stejného zasvěcení zůstal zachovaný presbytář spolu 

s východní částí lodi.
3  Na komíně Laubovny byl původně fürstenberský znak doložený 

dobovou pohlednicí z roku 1909. 
4  Viz Alois Kalvoda, O českém houslistovi Ferdinandu Laubovi do-

kumenty, Na Křivoklátě 1912, s. 102–103.
5  Soupis vlastníků viz ibidem, s. 101–104. Soupis vypracoval Hy-

polit Fastr, c. k. notář na Křivoklátě. Viz též Tomáš Bednařík, Vý-

pisy z pozemkových knih. — Josef a Marie Štěpánkovi, Dům čp. 31 

na Amálině, z cyklu Křivoklátské domy. 

Obr. 1. Křivoklát, Amalín, dům čp. 31 zvaný Laubovna v podobě před 

požárem. Foto: I. Kasalický, 1995
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Se jmény Ferdinanda Lauba a Aloise Kalvody je 
spjata svého druhu ojedinělá a nesporně zajímavá 
novodobá kulturní historie domu. 

Vynikající český houslista Ferdinand Laub se na-
rodil 19. ledna 1832 v Praze a již ve svých šesti letech 
hrál veřejně Beriotovy variace E dur. Pražskou konzer-
vatoř dokončil po dovršení pouhých 14 let.6 Uznávali 
jej Berlioz i Liszt. Při hudební soutěži na první světové 
výstavě v Londýne v roce 1851 byl označen za nej-
lepšího světového virtuosa. Koncertně i pedagogicky 
působil za svého života v mnohých státech Evropy. 
V letech 1866 až 1874 byl profesorem konzervatoře 
v Moskvě a koncertním mistrem primariem kvarteta 
Ruské hudební společnosti. Petr Iljič Čajkovskij jej 
považoval za největšího houslistou své doby. Zemřel 
17. března 1875 v Gries nedaleko Bolzana. Jeho choť 
Anna Laubová přijala v roce 1885 místo profesorky 
na Filharmonické škole v Moskvě, kde žila až do své 
smrti 15. prosince 1899.7 

Manželé Laubovi byli častými návštěvníky příbuz-
ných Anny Laubové v domě u kostela v Amalíně, ještě 
dříve než Anna roku 1874 stavbu od své sestřenice 
koupila. Rodina propojená Laubovým mistrovstvím se 
světovým kulturním děním se v domě usadila. Kultur-
ní život v Amalíně pokračoval dále ještě i po Laubově 
smrti, neboť Anna Laubová zde až do roku 1883 vy-
učovala zpěv. Když v roce 1905 stavbu koupil český 
krajinář Alois Kalvoda, povědomí o životě fenomenální-
ho houslisty bylo v Křivoklátě stále živé. 

Alois Kalvoda se narodil ve Šlapanicích u Brna 
15. května 1875. Pražskou Akademii výtvarných 
umění vystudoval u Julia Mařáka a svou vlastní 
soukromou malířskou školu založil roku 1900 v Praze 
na Vinohradech. V roce 1902 uspořádal svou první 
soubornou výstavu. Mezi lety 1899 až 1907 byl členem 

6  V pamětní knize pražské konzervatoře je o Laubovi poznámka: 

„génius prvního řádu na svém nástroji“. Viz Kalvoda (pozn. 4).
7  Viz ibidem.

Spolku výtvarných umělců Mánes. Zemřel na zámku 
Běhařově u Klatov 25. června 1934.8

V roce 1905 si Kalvoda vzal za ženu dcerou 
Křivoklátského notáře Hypolita Fastra a zakoupil 
Laubovu chaloupku v Amalíně. Dům vlastnil až 
do roku 1925. Nechal se inspirovat Laubovou tradicí 
a sbíral po dobu sedmi let ve světě s Laubem spoje-

8  Oldřich Klobas – Alois Kalvoda, Alois Kalvoda: životní pouť „ma-

líře bříz“ za Šlapanic do Prahy. Podivín 1997.

Obr. 2. Křivoklát, Amalín, dům čp. 31 ráno po požáru. Foto: L. Vokoun, 

červen 1996

Obr. 3. Křivoklát, Amalín, dům čp. 31 pod provizorní střechou. 

Foto: Eva Volfová, 2004

Obr. 4. Křivoklát, Amalín, výřez z indikační skici stabilního katastru 

z roku 1841. Patrný je kontext a druh zástavby v blízkém okolí domu 

čp. 31 (vyznačen šipkou). Patrné je mladší rozšíření sousedního kostela 

sv. Petra. Laubovna je značena jako nespalný objekt, ačkoliv měla 

šindelovou střechu. Zdroj: Národní archiv Praha, obrázek převzat 

z aplikace www. archivnimapy.cuzk.cz
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né dokumenty, obrazy i jeho osobní věci, aby mohl 
v jedné z místností v domě zřídit Laubovo muzeum [6] 
a archiv. U příležitosti slavnostního otevření muzea 
v roce 1912 vydal vlastním nákladem tematickou 
publikaci 9 a pohlednice s Laubovými motivy [5, 6]. 
U sochaře Vojty Sapíka nechal zhotovit Laubův po-
mník [5]. Muzeum bylo v provozu až do roku 1925, 
kdy po neúspěšných jednáních s městysem Křivoklát 
o převedení Laubova muzea do jeho správy, daro-
val Kalvoda pražské hudební konzervatoři Laubův 
pomník i archiv. V současnosti je pomník umístěn 
v pražské Seminářské zahradě. 

Dodnes zaužívaný název domu Laubovna vznikl 
v souvislosti se zřízením Laubova muzea. Laubovna 

9  Míněno dílo: Kalvoda (pozn. 4).

se za Kalvodova působení stala centrem kulturního 
a společenského dění. Za letního počasí sloužila také 
žákům Kalvodovy výtvarné školy jako zázemí pro 
práci v plenérech. Ve výtvarnou dílnu se proměňovala 
i zahrada domu a podle ústního podání bylo možné 
v interiéru najít na stěnách malby dekadentního cha-
rakteru, stopy po letních výjezdech studentů.

Kalvodovo pobývání na Křivoklátě významným 
způsobem ovlivnilo jeho vlastní tvorbu. Od roku 1905 
se ve statích uměleckých kritiků objevují charakte-
ristiky hovořící o „konečném vítězství barvy“, o „ná-
zorové a výrazové proměně“ nebo o „novém období“. 
Mezi Kalvodovými obrazy najdeme díla, která přímo 
zachycují dům čp. 31 v Křivoklátě: Laubova cha-
loupka na Křivoklátě, Lavička na slunci a snad také 
Chaloupky v květnu. Kalvodova invence se projevila 
také při stavebních úpravách domu a romantickém 
pojetí zahrady s besídkou, skleníkem a pitoreskními 
sochami, které zůstaly dochovány až do poloviny 
90. let 20. století. Podle ústního podání byla na poze-
mek proti jižnímu průčelí domu přenesena „valašská 
chalupa“ z Národopisné výstavy českoslovanské 
v roce 1895. Dosud dochovaný objekt je jednoduché 
rámové konstrukce s podélným bedněním, které 
imituje roubení. Vnější plášť sice svým ztvárněním 
evokuje valašskou roubenou architekturu, ale reálné 
stavbě objekt neodpovídá a je tedy velmi pravděpo-
dobné, že se nejedná o transfer z Národopisné výsta-
vy, na které byly prezentovány skutečné kopie staveb 
z jednotlivých regionů. Drobná stavba pravděpodobně 
souvisí s Kalvodovou spoluprací s bratry Jaroňky 
na propagaci Valašského muzea v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm.10 

ZÁNIK DOMU

Laubovna stála na svém místě, obklopena romanticky 
komponovanou zahradou, až do ledna roku 2005. 
Poslední půlstoletí sloužila rekreačním účelům rodiny 
majitelů. Dům nebyl nikdy prohlášen ani navržen 
k prohlášení za nemovitou kulturní památku. Patrně 
to souviselo se skutečností, že zpracovaný staveb-
něhistorický průzkum městyse Křivoklátu, hodnotil 
tuto konkrétní budovu jako nijak pozoruhodnou.11 
V červnu roku 1996 v noci, vypukl uvnitř domu požár. 
Probuzení nocležníci okamžitě přivolali hasiče, kteří 
v krátké době dorazili na místo a začali hasit. Hořelo 
uprostřed dispozice u kuchyňského komína. Ložisko 
požáru se v krátké době podařilo uhasit. V době, kdy 
již hasiči ukládali techniku a chystali se odjet, došlo 

10  Příprava Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 

probíhala již od roku 1911.
11  Dobroslav Líbal, Křivoklát: Budy – Amalín (stavebněhistorický 

průzkum), Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a ob-

jektů, Praha 1983.

Obr. 5. Křivoklát, Amalín, dům čp. 31 zvaný Laubovna, pohlednice 

vydaná Aloisem Kalvodou v roce 1909 u příležitosti zřízení Laubova 

muzea. Dům má šindelovou střechu a mohutný centrální komín 

s Fürstenberským znakem. Zdroj: archiv R. Hegmona

Obr. 6. Křivoklát, Amalín, dům čp. 31 zvaný Laubovna. Pohlednice 

vydané Aloisem Kalvodou v roce 1909 u příležitosti zřízení Laubova 

muzea zachycují interiér Laubovy světničky a jihozápadní část domu 

s vyřezávanou pavlačí. Zdroj: archiv R. Hegmona
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k opětovnému prudkému vzplanutí.12 Přestože hasiči 
byli ještě na místě, požár se rozhořel s takovou in-
tenzitou, že se střechu domu již nepodařilo zachránit 
a shořela [2]. Vážně byla poškozena i velká část trá-
mové záklopové stropní konstrukce. Majitelé domu 
dlouho neotáleli a nechali zakrýt stavbu provizorní 
konstrukcí snížené sedlové střechy [3]. Oba boční štíty 
byly bedněny svisle nabíjenými prkny. Stavba domu 
nevykazovala navenek stopy vážnějšího poškození ob-
vodových, nebo vnitřních konstrukcí. Jelikož dům stál 
na území ochranného pásma hradu Křivoklátu (později 
národní kulturní památky), podléhaly stavební úpravy 
povinnosti žádat předem o závazné stanovisko pověře-
ný orgán státní správy. V roce 1999 majitelé prvně po-
žádali o stanovisko k obnově střešní konstrukce domu. 
To jim bylo vydáno oddělením památkové péče při 
okresním úřadu v Rakovníku, na základě předběžného 
vyjádření Památkového ústavu středních Čech v Praze. 
Práce se však neuskutečnily. 

V prosinci 2004 majitelé podali novou žádost ke sta-
vebním úpravám domu na pověřený úřad do Rakovní-
ka a to podle nově zpracovaného projektu stavebních 
prací. Předmětem žádosti bylo vybudování nově střešní 
konstrukce, ale tentokrát i se zřízením obytného pod-
kroví, přisvětleného střešními vikýři. Současně bylo 
také zažádáno o odstranění dvou malých dvorních 
přístavků. V rámci odborného vyjádření Národního 
památkového ústavu, územního odborného pracoviště 
středních Čech, byly práce podle předloženého projektu 
s malými výhradami odsouhlaseny. Zároveň byla sta-
novena podmínka, že zahájení stavebních prací bude 
předem oznámeno, aby mohla být odbornou pracovnicí 

12  Komínová roura litinových kamen ústila do omítané vnitřní stě-

ny domu, která, jak se později ukázalo, byla tvořena dvojnásobnou 

roubenou stěnou. Ve styčném prostoru mezi oběma stěnami pro-

hořívalo skryté ložisko ohně. Situace byla dobře patrná po rozkrytí 

konstrukcí při demolici domu.

Obr. 9. Křivoklát, Amalín, dům čp. 31, pohled od východu 

na polygonální přístavek po odstranění omítek. V pravé části je patrný 

drobný otvor střílnového okénka. Foto: Markéta Hanzlíková, leden 2005

Obr. 10. Křivoklát, Amalín, dům čp. 31, pohled na stěny polygonálního 

přístavku z interiéru. V bočních šikmých stěnách jsou patrné střílnovité 

otvory se šikmo ven skloněnými parapety. Foto: Eva Volfová, leden 2005

Obr. 8. Křivoklát, Amalín, dům čp. 31, pohled na přístavky na východní 

straně domu v počáteční fázi demolice po odstranění omítek. 

Foto: Markéta Hanzlíková, leden 2005

Obr. 7. Křivoklát, Amalín, dům čp. 31, celkový pohled od jihozápadu 

v pokročilé fázi demolice. Foto: Jan Veselý, 2005
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uskutečněna prohlídka a dokumentace dvorní části 
domu s přístavky určenými k likvidaci. Při návštěvě 
předem domluvené s majitelem na 17. ledna 2005 bylo 
na místě zjištěno, že stavební firma se svolením maji-
telů už rozebírá a postupně likviduje celou nadzemní 
část stavby velkého roubeného domu [7, 8]. Největší 
překvapení pak přinesl severní z dvorních přístavků, 
jehož odstranění bylo schváleno. Také ten byl roubený. 
Jeho obvodová roubená konstrukce obemykala polygo-
nální půdorys pravidelného pětibokého tvaru, přibližně 
poloviny osmiúhelníka, s okénkem v čele a dvojicí ma-
lých otvorů po stranách [9, 10]. Na místě byla prove-
dena co nejpodrobnější fotografická dokumentace a zá-
kladní oměření polygonu. Přítomný zástupce majitelů 
byl požádán o očíslování prvků roubené konstrukce, 
opatrné rozebrání a uložení pro následný transfer. 

Majitelé byli neprodleně informování o jedinečnosti 
a významu demolované stavby. Přesto možnost její zá-
chrany na původním místě jednoznačně odmítli. Sou-
časně zástupce Národního památkového ústavu po-
žádal příslušného referenta oddělení památkové péče 
v Rakovníku o zastavení probíhající stavby. Vedoucí 
památkář v Rakovníku pak informoval pracovníka 
stavebního odboru městysu Křivoklát. Pracovník od-
boru výstavby z Křivoklátu k požadovanému zastavení 
stavby přistoupil jen velmi neochotně a liknavě, učinil 
tak až se značnou časovou prodlevou. V důsledku 
toho došlo k likvidaci větší části roubených konstrukcí 
a ke zbytečnému rozřezání trámů srubu.

STAVEBNÍ VÝVOJ

Typ volně, uprostřed pozemku stojícího domu s cen-
trickou dvou až trojtraktovou dispozicí ukazuje již 
na první pohled na panský stavební podnik, jak doloži-
la archivní rešerše. S ohledem na tuto skutečnost nás 
překvapila jeho celoroubená konstrukce. V tomto kon-
textu je překvapivá také skutečnost, že roku 1715 byla 
do nově budovaného domu pojata část starší stavby, 
která sama již využívala druhotný stavební materiál 
[8]. Vnitřní uspořádání domu je trojdílné, se středním 
komunikačně provozním dílem, obsahujícím za vstup-
ní síní průchozí klenutou černou kuchyni, za kterou 
se nacházela další průchozí prostora s přístupem ze 
zadní strany domu. V severním dílu dispozice se na-
cházely obytné prostory s větší a menší světnicí, které 
byly obě vytápěné společnými kamny, obsluhovanými 
z kuchyně. Za menší, zadní světnicí navazoval ještě 
další polygonální prostor, původně nevytápěný, který 
zůstal zachován ze starší stavby. Užší jižní díl dispozi-
ce byl původně samostatně přístupný zvenčí a sloužil 
k hospodářským účelům, nejspíše jako chlév. Později 
byl zpřístupněn ze vstupní síně a rozdělen na dvě men-
ší obytné místnosti. Z exteriéru přiléhal také k tomuto 
dílu na východní straně komunikačně samostatný 
přístavek obdélného půdorysu, který vznikl v rámci 
první stavební etapy roku 1715, ale byl kompletně 
vystavěn ze starších trámů. Na počátku 20. století byly 
oba východní přístavky propojeny prosklenou stěnou 
a společnou střechou. Střední díl domu tak byl rozší-
řen o čtvrtý prostor zahradní síně [11, 15]. 

Obr. 11. Křivoklát, Amalín, dům čp. 31, půdorysný plán přízemí 

s vyhodnocením stavebního vývoje. 

Zaměření a kresba: Jan Veselý, 2005, 2019

Obr. 12. Křivoklát, Amalín, dům čp. 31, zaměření sklepa 

a archeologické situace v navazující části pod polygonálním přístavkem. 

A – patní trám západní stěny polygonu s číslovanými dlaby (1504d); 

B – pahýl navazujícího stropního trámu s číslem odpovídajícím číslu 

dlabu; C – kapsa ve zdivu po vyhnilém trámu (B); D – obvodové zdivo 

sklepa; E – podloží; F – udusaná hlinitá vrstva se střepy; G – suťový 

zásyp. Zaměření a kresba: Jan Veselý, 2005
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Barokní, vrchnosti náležící dům byl pronajímán 
deputátním zaměstnancům a zřejmě neměl větší hos-
podářské zázemí. Zdá se, že byl zvenčí od prvopočátku 
opatřen hliněnou omítkou. Uvnitř byla patrně omítnu-
ta pouze větší světnice a zděné konstrukce kuchyně. 

Na konci 18. století prodal Karel Egon kníže Fürs-
tenberg dům tesaři Václavu Marešovi. Nedlouho poté 
došlo ke klasicistní přestavbě, kdy byla jižní hospodář-
ská část změněna na obytnou. Změnil se také přístup 
do sklepa, který byl z původního hospodářského dílu 
přesunut do zadní síně. Vznikl honosnější, proti pů-
vodnímu k severu posunutý hlavní vstup, stropy byly 
opatřeny rovnými dřevohliněnými podhledy [18] a vět-
šina prostor byla omítnuta. Z této etapy se dochovalo 
hodnotné truhlářské vybavení [17].

Poslední výrazná vývojová etapa domu nastala 
za malíře Aloise Kalvody v první třetině 20. století, kdy 
vznikla vyřezávaná balustráda zápražní pavlače [1, 3] 
na západní straně a prosklená stěna mezi přístavky 
na východní straně [8]. Kromě s tím souvisejících 
úprav došlo tehdy k doplnění druhého okna v západní 
stěně větší světnice a ke zvětšení okna v polygonálním 
přístavku. Zde byla v té době rovněž severozápadní 
šikmá stěna zrušena a prostor byl rozšířen protažením 
rovné severní stěny až ke srubu jádra domu. V této 

době byl také upraven k obytným účelům rovněž 
obdélný jihovýchodní přístavek, jenž dostal vstup 
z prosklené zahradní síně, zatímco v místě původního 
exteriérového vstupu vzniklo okno.

Z hlediska stavební historie představuje nejzajíma-
vější část domu polygonální severovýchodní přístavek. 
Zaujal nás bezprostředně při první návštěvě, kdy byl 
zbaven omítek, a to svým neobvyklým půdorysem, pře-
devším však dvojicí zaslepených střílnovitých otvorů 
s parapety výrazně skloněnými směrem ven [9, 10]. 

Obr. 13. Křivoklát, Amalín, dům čp. 31, detail západní roubené stěny 

při hlavním vstupu po odstranění omítek s patrným zbytkem zárubně 

původních dveří z roku 1715, nahrazených později klasicistními 

dveřmi – vlevo. Foto: Markéta Hanzlíková, leden 2005

Obr. 14. Křivoklát, Amalín, dům čp. 31, pohled od severovýchodu 

na zděný kubus kuchyně během demolice. Patrný je dosud stojící 

sloupek s drážkou pro pera trámů navazující roubené stěny menší 

světnice. Na jeho pravé straně je ve spodní partii patrné okosení 

korespondující se zazděným obslužným otvorem barokních kamen, 

viditelným dále vpravo v cihelném zdivu. Foto: Jan Veselý, 2005

Obr. 15. Křivoklát, Amalín, dům čp. 31, rekonstrukce půdorysu domu 

v době vzniku hlavní stavby po roce 1715. 

Vyhodnocení a kresba: Jan Veselý, 2019
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Plný význam těchto detailů vynikl bohužel až na zá-
kladě dendrodatování v době, kdy byly oba přístavky 
i část jádra domu již rozebrány a některé trámy již 
nenávratně ztraceny. Datem smýcení kmenů užitých 
pro výrobu srubového polygonu se ukázal rok 1505. 
Postupně jsme dovodili, že musí jít o část obranného 
ochozu z blízkého hradu Křivoklátu, jež přežila velký 
požár hradu v roce 1643, po němž byla demontována 
a druhotně využita při výstavbě blíže neurčeného vrch-
nostenského objektu v nedaleké Čamrdovsi (původní 
název dnešního Amalína). Archeologicky prozkoumané 
souvislosti založení polygonálního „přístavku“, jehož 
západní patní trám datovaný rovněž do roku 1505 byl 
provázán s trámovým stropem sklípku pod severový-
chodní částí vlastního domu [12], daly tušit, že „přísta-
vek“ stál na místě dříve než tento dům. Jeho existence 
sama o sobě by nedávala smysl, zvláště v souvislosti 
s existencí sklepa s dřevěným stropem mimo půdorys 
polygonu. Byl tedy součástí nějaké starší stavby. Den-
drodata z prokazatelně druhotně užitých srubových 
trámů sousedního pravoúhlého přístavku dokládají 
stavební aktivitu k roku 1678. Toto datum by tedy 
mohlo rovněž být datem přesunu zbytku ochozu z hra-
du na současné místo.

OTÁZKY PLÁNOVANÉ REKONSTRUKCE

Tolik ke stavební historii domu. Nyní bychom rádi 
upozornili na problémy, které před námi stojí při 
znovuvýstavbě domu v areálu kouřimského muzea 
v přírodě. Jako u každé přenášené stavby, která měla 
složitý stavební vývoj a dochovala se jen částečně [7, 
16], bude nutné rozhodnout, k jaké podobě stavby 
se vlastně chceme vracet. Návrat k prvotní podobě 

ZÁPADNÍ POHLED

SEVERNÍ POHLED

VÝCHODNÍ POHLED

LEGENDA :

50

Obr. 16. Křivoklát, Amalín, dům čp. 31, půdorys a pohledy na fasády jádra domu s vyznačením rozsahu dochovaných a zaniklých konstrukcí. 

Zaměření a kresba: Jan Veselý, 2005

Obr. 17. Křivoklát, Amalín, dům čp. 31, detail zdobného křídla 

klasicistních vstupních dveří reprezentujících úroveň dochovaného 

stavebně-truhlářského vybavení. Foto: Markéta Hanzlíková, 2005
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domu z roku 1715 [15] není myslitelný, neboť větší 
část dochované materie – zejména truhlářské vyba-
vení – tvoří prvky z pozdějších vývojových etap [17]. 
Jejich nezanedbatelná část pochází až z poslední 
kalvodovské etapy. I s ohledem na bohatou kulturní 
historii domu na přelomu 19. a 20. století, která tvoří 
významnou součást jeho identity, se domníváme, že by 
měla být obnovena poslední podoba stavby. Víceméně 
technologickou otázkou je, zda bude při obnově plně 
respektován konstrukční charakter jednotlivých zanik-
lých částí, nebo se z ekonomických důvodů spokojíme 
s pohledovou stránkou věci. To se týká jednak výroby 
trámů roubení i stropů, které by ideálně měly být 
ručně tesané, reálně ale jejich povrch nebude nikde 
vidět. Další oblastí, které se tento problém týká, jsou 
vnitřní i vnější omítky a podhledy stropů. Ideální by 
samozřejmě bylo, vrátit se všude tam, kde to máme 
doložené k hliněné technologii, což může být zejména 
v případě slámou proplétaných podhledů z tyčoviny 
[18] technologicky i finančně náročné. V prostorách 
severního obytného dílu budeme stát před problémem, 
zda například ponechat odhaleny barokní stropní 
trámy s (nově provedeným) překládaným záklopem 
[19], zda obnovit „barokní“ vytápění kachlovými kamny 
prostupujícícmi příčkou mezi světnicemi [14, 15], zda 
omítnout roubené stěny polygonu atp., nebo se dů-
sledně vracet do doby Kalvodova Laubovského muzea 
v klasicistním duchu. Zejména u pozdně gotického 
polygonu pak budeme řešit otázku způsobu doplňo-
vání chybějících stěn, tedy také to, zda se navrátíme 
k předkalvodovskému půdorysu a původní konstrukč-
ní samostatnosti, nebo důsledně obnovíme stav k roku 
1908 s napřímenou severní stěnou, jejíž západní 
polovina byla v té době vyzděna z cihel [11, 15]. Samo-
statnou kapitolu bude představovat obnova zastřešení. 
Jestliže hmotový tvar střechy jsme z nemnoha starších 
snímků schopni alespoň odhadem rekonstruovat [20], 
o konstrukci krovu, který byl kompletně pohlcen po-
žárem v roce 1996, nevíme zhola nic. Ještě za Aloise 
Kalvody měl dům jeden centrální masivní barokní 
komín, vyrůstající z dymníku v klenbě černé kuchyně 
[5]. My jsme dům poznali již s dvojicí drobných taho-
vých komínů [2]. V roce 1996 byla střecha domu kryta 
méně obvyklými kosodélnými eternitovými šablonami 
[1, 20]. Z historických snímků víme, že ještě na po-
čátku 20. století měl dům krytinu šindelovou [5 a 6]. 
Kterou z krytin zvolíme při obnově? Nad všemi těmito 
otázkami bude zapotřebí se důkladně zamyslet, a najít 
na ně uspokojivou odpověď. Původní Laubovnu ani 
při sebevětší snaze nevrátíme. Musíme se ale snažit, 
vytvořit jí přesvědčivou novou identitu. Volba dražších, 
ale věrohodnějších historických technologií tomu může 
napomoci, sama o sobě ale není zárukou. S ohledem 
na prostředí, do něhož se má nová Laubovna narodit 
bychom určitou míru analytiky a přiznání starších 
podob domu nemuseli úplně zatracovat.

Obr. 19. Křivoklát, Amalín, dům čp. 31, detail částečně dochovaných 

stropních trámů obytné části domu s dlaby pro překládaný záklop – 

zcela zaniklý. Foto: Markéta Hanzlíková, leden 2005

Obr. 18. Křivoklát, Amalín, dům čp. 31, detail dřevohliněné konstrukce 

klasicistního podhledu v jižním traktu domu jako ilustrace autentické 

technologie, k jejímuž důslednému užití může, ale nemusí při 

rekonstrukci v kouřimském muzeu dojít. Foto: Jan Veselý, leden 2005

Obr. 20. Křivoklát, Amalín, dům čp. 31, fotografie domu z publikace 

Františka Pátka z roku 1934. Jedná se o nejvýmluvnější podklad 

pro rekonstrukci skutečného původního tvaru a snad i konstrukce 

zastřešení domu. Zdroj: archiv autorů, převzato z elektronického 

katalogu k dílu Aloise Kalvody na výstavě Galerie výtvarného umění 

v Chebu Opus magnum z roku 2016 
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HISTORIE VĚTRNÉHO MLÝNA V BOROVNICI

Jan Doubek

HISTORIE A ROZŠÍŘENÍ VĚTRNÝCH MLÝNŮ 

V ČECHÁCH

Nejstarší spolehlivá zpráva o větrném mlýně na území 
Čech pochází od tzv. druhého pokračovatele Kosmovy 
kroniky, který píše, že v roce 1277 byl větrný mlýn po-
staven na zahradě premonstrátského kláštera v Praze 
na Strahově. Od tohoto data vznikají na území Čech, 
Moravy a Slezska další mlýny, jejichž staviteli jsou 
hlavně kláštery, feudálové a města. Větrné mlýny dopl-
ňovaly síť mlýnů vodních a postupně nahrazovaly málo 
výkonné ruční mlýnky. Další informace o větrném 
mlýně je v arcibiskupském urbáři, který v roce 1390 
zaznamenává větrný mlýn na hradě Hřídelíku u obce 
Blíževedly (okres Česká Lípa). Hrad patřil od roku 
1392 pražskému arcibiskupství. V historii obce Chynín 
(okres Plzeň-jih) najdeme informaci, že po katastrofál-
ním moru v roce 1531 zůstali v obci pouze tří lidé, ale 
roku 1565 zde bylo již pět usedlostí a větrný mlýn. 
První doložený větrný mlýn na Moravě stál v roce 1440 
v Bavorově na Opavsku. Nejstarším známým českým 
znázorněním větrného mlýna je kolorovaný dřevoryt 
v Kutnohorské bibli z roku 1489. Nejde však o český 
mlýn, obrázek byl překreslen z německého originálu 
[1]. Stejný je i původ kresby v 1. knize Mojžíšově v Bibli 
české, vydané Netolickým a Melantrichem v roce 1549. 
První známá zobrazení větrného mlýna v Čechách jsou 
přímo v Praze z roku 1562 a let následujících [2].

Zásadní přínos při mapování rozšíření větrných 
mlýnů u nás mají práce Václava Buriana1 a Oty Po-
korného,2 kteří jich identifikovali celkem 901, z toho 
216 v Čechách a 685 na Moravě a ve Slezsku. Bohužel 
při své práci neměli k dispozici mapy z prvního vojen-
ského mapování, které proběhlo v letech 1763–1768 
a jeho první opravy z let 1780–1783. Prostudováním 
těchto podkladů a dalších archívních materiálů bylo 
nalezeno dalších 81 lokalit větrných mlýnů. Z toho je 
22 v Čechách a 59 na Moravě. 

Rozšíření větrných mlýnů u nás bylo závislé 
na hydrologických podmínkách. Vznikaly pouze tam, 
kde nemohlo mletí obilí být zajištěno mnohem efektiv-
nějšími mlýny vodními. Vodní mlýny např. téměř chy-
běly v oblasti Labských pískovců. Propustné vápence 
a pískovce neumožňují vytvoření sítě povrchových vod-
ních toků. To znamená časté vysychání potoků během 
pozdního léta nebo podzimu, případně jejich zamrzání 
v zimě. V těchto oblastech byl nedostatek vodních 

1  Václav Burian, Větrné mlýny na Moravě a ve Slezsku, Olomouc 

1965.
2  Ota Pokorný, Soupis a lokalizace větrných mlýnů v Čechách, 

Praha 1973.

mlýnů vyvážen stavbou mlýnů větrných. Důležitou 
podmínkou je i výskyt pravidelných a stálých větrů. 
Proto také největší rozšíření větrných mlýnů můžeme 
najít v oblastech, kde jsou splněny oba předpoklady, 
a to je např. v oblasti Moravské brány na Novojičínsku. 
Horami obklopená kotlina Čech nemá vhodné vzdušné 
proudění, proto se zde větrné mlýny vyskytují jen velmi 
zřídka. Jsou i výjimky, například v obci Borovnice bylo 
současně pět větrných mlýnů [3].

Stavby mlýnů podporovaly kromě posilující hospo-
dářské role obcí i císařské patenty, např. patent 310 
císaře Josefa II z roku 1784 [4]. Na tento patent na-
vazují další nařízení Moravského zemského gubernia. 
Patentem č. 314 z 1. prosince 1814 vydaným císařem 
Františkem I. je ve všeobecném nařízení o mlynářství 
podporována výstavba všech mlýnů a vydán Všeobec-
ný mlynářský řád. Dekretem Dvorní kanceláře č. 9822 
z 28. dubna 1837 je provozování větrného mlýna zařa-
zeno mezi živnosti vyžadující vydání koncese.

Obr. 1. Nejstarší kresba větrného mlýna z roku 1489. 

Zdroj: archiv Jana Doubka

Obr. 2. Vratislavský kolorovaný dřevoryt Prahy z roku 1562. 

Zdroj: archiv Jana Doubka
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Dodnes zachované stavby mlýnů pocházejí pře-
vážně z poloviny 19. století. Úpadek mlýnů začal 
na přelomu 19. a 20. století po nástupu výkonnějších 
parních, motorových a posléze i elektrických mlýnů. 
Mlýny německého typu zanikaly úplně, holandské 
chátraly a většinu z nich zachraňovali až chalupáři 
od 70. let minulého století. Během druhé světové války 
mohly mlít pouze mlýny v Sudetech (např. Světlík, Bo-
rovnice, Růžová, Horní Vítkov). Ostatní větrné mlýny 
byly nařízením Ministerstva zemědělství č. 386/41 Sb. 
zapečetěny.

Z původních téměř tisíce lokalit dnes máme větrné 
mlýny nebo jejich zbytky na pouhých 78 místech v celé 
České republice. V Čechách je 23 lokalit a na Moravě 
55. Z toho je 17 německého a 61 holandského typu. 
Přitom mlýnů německého typu bylo v Česku asi 
dvakrát více než mlýnů holandského typu. Současný 
stav je způsoben tím, že dřevěné mlýny německého 
typu zanikaly beze zbytku, a to buď rozebráním, nebo 
požárem. Po tom co zpustly, stávaly se nebezpečnými 
a nezbývalo než je zlikvidovat. 

Kamenná, resp. zděná stavba tzv. holanďanů je 
daleko stabilnější, a vhodnější k přestavbě pro jiné 
způsoby využití. Na území Čech není ani jediný stojící 
mlýn německého typu a pouze jeden holandského typu 
(Světlík) má zbytky technologie [5].

Obr. 3. Mapa četnosti rozšíření větrných mlýnů v Československu. 

Zdroj: archiv Jana Doubka

Obr. 4. Příručka s patentem č. 310 císaře Josefa II z roku 1784. 

Zdroj: archiv Jana Doubka
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TYPOLOGIE VĚTRNÝCH MLÝNŮ V ČESKÉ 

REPUBLICE

Větrné mlýny vyskytující se na území České republiky 
můžeme rozdělit do několika základních kategorií:

• větrné mlýny německé (beraní, sloupové, kozličí, 
samec)

• větrné mlýny holandské (samice)
• varianta s Halladayovou turbínou
• větrné mlýnky s turbínou
• malé větrné mlýnky otáčivé (paltroky) a neotáčivé
• speciální konstrukce (kombinace předchozích 

typů) [6, 7, 8]

U nás nejrozšířenějším typem byly dřevěné větrné 
mlýny německého typu, které se natáčí proti větru 
celé. Druhou nejpočetnější skupinou jsou větrné mlý-
ny většinou zděné, holandského typu, kde se natáčí 
s perutěmi proti větru pouze střecha mlýna. 

VĚTRNÝ MLÝN NĚMECKÉHO TYPU

Základním znakem větrného mlýna německého typu je 
dřevěná budova čtvercové nebo obdélníkové základny. 
Stavbu je možno pomocí oje natáčet celou proti větru 
okolo pevného středového sloupu. Budova je dvoupa-
trová, nejčastěji o rozměrech 5 × 5 m. Výška stavby 
bývá mezi 9–13 m [9, 10].3

3  Schéma a popis konstrukce větrného mlýna německého typu 

viz Luděk Štěpán – Magda Křivanová, Dílo a život mlynářů a seker-

níků v Čechách, Praha 2000, s. 104–111.

Obr. 5. Přehled využití dochovaných větrných mlýnů.

Větrné mlýny v Čechách a na Moravě – využití

Čechy Morava celkem

obydlí, rekreace
německé 0 0 0

holandské 11 20 31

komerční využití 

(penzion, restaurace)

německé 0 0 0

holandské 3 3 6

ruiny nepřístupné
německé 0 0 0

holandské 1 2 3

ruiny přístupné
německé 1 5 6

holandské 7 3 10

museum přístupné
německé 0 9 9

holandské 0 8 8

nevyužíváno
německé 0 2 2

holandské 0 3 3

celkem objektů
německé 1 16 17

holandské 22 39 61

celkem 23 55 78

Obr. 6. Litultovice-Choltice, větrný mlýn německého typu. 

Foto: archiv Jana Doubka

Obr. 7. Kuželov, větrný mlýn holandského typu. 

Foto: archiv Jana Doubka
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VĚTRNÉ MLÝNY V BOROVNICI 

V okolí obce Borovnice (okres Trutnov) stálo pět 
větrných mlýnů: Rolfův, Stuchlíkův, Urbanův, Ha-
klův a později Neumanův [11, 12]. V roce 1850 měly 
první čtyři současně pracující mlýny roční kapacitu 
1080 měřic obilí, tj. cca 526 q. 

Borovnický větřák, tzv. Haklův, je jediným, 
i když jen částečně dochovaným větrným mlýnem 
německého typu v Čechách. Postavil ho v roce 1846 
Augustin Čeřovský. V roce 1878 rekonstruoval jedno 
mlýnské složení a krupník. Po něm převzal mlýn jeho 
syn Josef, který když nemohl svoji početnou rodinu 
uživit, někdy začátkem 20. století mlýn prodal Au-
gustinu Haklovi. Ten nahradil moučnici hranolovým 
vysévačem a na mouku mlel asi do roku 1914. Podle 
posledního mlynáře se mu dodnes mlýnu říká Haklův 
mlýn [13].

V kronice rodu Čeřovských se uvádí zajímavá 
praxe, jak zlevnit mouku v době nouze: „Za dob mého 
pradědečka byly výdělky ve mlýně velmi špatné. Lidé 
se tenkrát v kraji živili výhradně tkalcovstvím a země-
dělstvím při velmi nízkém výdělku. Nemohli si opatřiti 
ani nejnutnějších životních potřeb, ba ani na dobrý 
chléb nebylo. Mlynář Augustin Čeřovský jezdil pra-
videlně do Hořic v Podkrkonoší pro vikev a směsku 
a z toho namlel mouky, kterou lidé kupovali a pekli 
z ní nouzový chléb.“

V hlášeních z roku 1918 se uvádí, že mlýn na jed-
nom složení mohl semlít až 5 q obilí za den. Šroto-
valo je ještě do konce druhé světové války do odsunu 
mlynáře Augustina Hakla. Potom sovětská armáda 
odnesla z mlýna řemeny pohonů. Po válce žil ve mlýně 
pan Hnyk a firma Regula z Nové Paky mlýn zprovoz-
nila. K uvažovanému šrotování pro JZD však nedošlo 
a mlýn ničili vandalové. O mlýn se starala obec a byl 
opakovaně opravován. Například po zásahu bleskem 
4. července 1966 se obec postarala o opravu střechy, 
všech stěn i obnovu perutí. Od roku 1964 byl památ-
kově chráněn pod číslem 28343/6-3442. 

V roce 1968 se památkáři rozhodli, i přes protesty 
občanů, mlýn rozebrat a převézt pro plánovaný skan-
zen do Hostinného. Odtud se stěhoval v roce 1971 
do Vrchlabí a nakonec zbytky mlýna skončili v Muzeu 
lidových staveb v Kouřimi. Části základového trámoví 
[14], které zůstaly v obci Borovnice, byly zapáleny 
tábořící mládeží 30. června 1979 a hořely celý týden. 
Nedůslednost státní památkové péče vedla k likvidaci 
posledního větrného mlýna německého typu na úze-
mí Čech, neboť díly uložené v Kouřimi jsou vinou 
opakovaného převážení a špatného skladování pro 
rekonstrukci téměř nepoužitelné. Dřevěné díly uložené 
ve skanzenu mohou sloužit maximálně jako vzory pro 
výrobu kopií. Jako autentické díly lze po repasi použít 
např. moučnici, mlýnské kameny, lub a některé ko-

Obr. 8. Václavovice, větrný mlýnek s turbínou. Foto: archiv Jana 

Doubka

Obr. 9. Schémata možných uspořádání technologie v mlýnu 

německého typu. Zdroj: archiv Jana Doubka
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Obr. 12. Borovnice, stanoviště všech pěti mlýnů na současné mapě.

Zdroj: archiv Jana Doubka

Obr. 11. Borovnice se čtyřmi mlýny na mapě Království českého z roku 

1850. Zdroj: archiv Jana Doubka

Obr. 10. Řez mlýnem německého typu. Zdroj: archiv Jana Doubka
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vové díly. Stavba repliky větrného mlýna je zařazena 
do třetí etapy rozvoje Muzea lidových staveb v Kouřimi 
s předpokládanou realizací v letech 2024–2025. 

Dnes na místě původního Haklova mlýna v Bo-
rovnici najdeme jen památník a původní základovou 
podezdívku ve tvaru kříže. Půdorys mlýna činil 
5,5 × 5,3 m a celková výška 11,2 m [15].

Od roku 1968 se borovničtí občané snaží navrátit 
jejich obci výraznou dominantu větrného mlýna. 
V roce 2004 založili občanské sdružení Větrák, dnes 
zapsaný spolek, pod vedením aktivního Jiřího Chvojky. 
Jako podklad k rekonstrukci mlýna jim slouží kresby 
PhDr. Josefa Schejbala [16] a dokumentace mlýna 
(i když nepřesná) kterou v roce 1927 provedla firma 
Hynek Postl z Nové Paky a v roce 1965 firma Stavopro-
jekt Hradec Králové. V kronice rodu Čeřovských se 
zachovala i jediná fotografie interiéru mlýna. 

Pro stavbu repliky bylo vybráno nové místo 
na stejném hřebeni, jen snáze dostupné a s možností 
mlýn lépe ochránit [17]. V roce 2009 byla Ing. arch. 
Dostálem zpracována dokumentace pro stavební po-
volení a v roce 2010 bylo vydáno územní rozhodnutí 
a stavební povolení pro stavbu repliky větrného mlýna. 
V roce 2011 se podařilo realizovat první část, a to vy-

Obr. 14. Borovnice, Haklův mlýn, zbytky základů mlýna v roce 1975. 

Foto: archiv Jana Doubka

Obr. 15. Borovnice, památník na místě, kde stával Haklův mlýn. 

Foto: archiv Jana Doubka

Obr. 16. Borovnice, Haklův mlýn, kresba interiéru od Josefa Scheybala 

z roku 1964. Zdroj: archiv Jana Doubka

Obr. 13. Borovnice, Haklův mlýn. Foto: archiv Jana Doubka
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Obr. 17. Borovnice, nové místo pro stavbu repliky větrného mlýna. Zdroj: archiv Jana Doubka

Obr. 18. Borovnice, postavený základ větrného mlýna v roce 2018. Foto: archiv Jana Doubka
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koupení pozemku, stavbu parkoviště, přístupové cesty 
k budoucímu mlýnu a kamenný základový kříž z peněz 
obce a veřejné sbírky. S problémem financování dal-
ších prací pomohlo až zapojení středních odborných 
škol do projektu a podpora Královehradeckého kraje. 
Konečně 15 let po vzniku občanského sdružení Větrák 
začala v roce 2018 stavba mlýna postavením základo-
vého kříže apoštolů a tatíka firmou Františka Mikyšky 
[18]. Na stavbě repliky mlýna se výrobou technologie 
podílí firma Mikyška a synové, Střední škola řemeslná 
z Jaroměře – tesaři (budova mlýna), Česká lesnická 
akademie z Trutnova (dodávka kulatiny na pilu 
Heřmanice u Jaroměře), Střední škola gastronomie 
a služeb Nová Paka (truhláři), firma Němec z Chrudimi 
(výroba a položení šindelů), Střední škola informatiky 
a služeb Dvůr králové nad Labem (propagace) [19]. 
Stavba repliky větrného mlýna a jeho představení ve-
řejnosti je plánováno na květen roku 2020.

Obr. 19. Hotová hlavní hřídel (val) připravená na montáž při stavbě 

repliky větrného mlýna v Borovnici. Foto: archiv Jana Doubka

Obr. 20. Borovnice, dokončená replika větrného mlýna. 

Foto: Jiří Chvojka

Obr. 21. Borovnice, dokončená replika větrného mlýna. 

Foto: Jiří Chvojka
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ZÁCHRANNÉ DOKUMENTAČNÍ PRÁCE NA STAVEBNÍCH PRVCÍCH VĚTRNÉHO MLÝNA 
Z BOROVNICE

Ernest Fábik

Tento příspěvek navazuje na referát Ing. Jana Doubka, 
který představil vývoj větrných mlýnů, jejich specifika 
a historii mlýna z Borovnice. Na tomto místě se naváže 
osudem mlýna již rozloženého na jednotlivé konstrukč-
ní prvky, i proto že nebylo zcela jasné, jaké části se 
po dvou převozech a téměř 15 letech od rozebrání 
do Muzea lidových staveb v Kouřimi dostaly.

Větrný mlýn byl v Borovnici (okres Trutnov) 
rozebrán v létě roku 1968 Hutí pro obnovu pamá-
tek v Hostinném. Pracovníci jednotlivé stavební 
prvky opatřily kovovými štítky s písmenem a číslem 
označujícím polohu a funkci v konstrukci. Vše pak 
zanesli do zaměření mlýna z 16. a 17. července 1968 
obsahující řezy objektem, pohledy na stěny a seznam 
označených prvků. V Borovnici pak z mlýna zůstal 
masivní základový kříž se středovým sloupem a vzpě-
rami. Z Hostinného, kde byly stavební konstrukce 
nakonzervovány, se měly přesunout do vznikajícího 
skanzenu v Dolánkách u Turnova. K tomu však ne-
došlo a v roce 1971 byly přesunuty do Vrchlabí, kde 
se uvažovalo o zřízení podkrkonošského skanzenu. 
O přesunu mlýna do muzea v Kouřimi se uvažovalo již 
o pár let později, jak vyplývá z návrhu uloženém v Re-
gionálním muzeu v Kolíně z roku 1976 na přepravu 
nosné části do skanzenu v Kouřimi. Součástí je popis 
situace a bývalé lokality mlýna, popis nosné části, tj. 
základového kříže se středovým sloupem a vzpěrami, 
odhad hmotnosti a návrhy na přepravu vrtulníkem 
nebo po komunikaci. Jak víme, k přesunu již nedošlo, 
protože v roce 1979 konstrukce základového kříže 
dosud stojící „in situ“ v Borovnici podlehla požáru. 
Na konci roku 1982 pak byly stavební prvky mlýna 
uložené ve Vrchlabí přesunuty do muzea v Kouřimi. 
Konstrukce vnitřního zařízení byly uloženy do krytého 
depozitáře v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Kon-
strukce kostry, prkenné obložení a krov byly složeny 
pod provizorním zastřešením v bývalé pískovně při 
Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Poblíž byla složena 
hřídel s perutěmi chráněná jen připevněnou asfaltovou 
lepenkou a volně ložený mlecí kámen. Stavební prvky 
pod provizorním zastřešením stejně jako téměř nechrá-
něná hřídel vystavené povětrnostním vlivům a vlhkosti 
během let silně utrpěly. Řada prvků pozbyla možnost 
znovupoužití a vlivem degradace ztrácela i výpovědní 
hodnotu. Z tohoto důvodu byla v roce 2018 podniknu-
ta inventarizace uložených prvků.

Přípravné práce pro inventarizaci začaly v lednu 
2018 a pokračovaly v letních měsících červnu až srpnu 
a poté v říjnu. Začalo se postupným pročišťováním 
plochy, kde byly stavební prvky uloženy. Ve středu 

Obr. 1. Kouřim, Muzeum lidových staveb, provizorní uložení 

stavebních prvků větrného mlýna z Borovnice, stav v roce 2009. 

Foto: Petr Dostál

Obr. 2. Kouřim, Muzeum lidových staveb, provizorní uložení 

stavebních prvků větrného mlýna z Borovnice, stav v lednu 2018. 

Foto: Ernest Fábik

Obr. 3. Kouřim, Muzeum lidových staveb, provizorní uložení 

stavebních prvků větrného mlýna z Borovnice, stav v lednu 2018. 

Foto: Ernest Fábik

Obr. 4. Kouřim, Muzeum lidových staveb, záchranné dokumentační 

práce na stavebních prvcích větrného mlýna z Borovnice, stav v říjnu 

2018. Foto: Ernest Fábik
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byla uložena původně zastřešená hráň s konstrukční-
mi prvky rámové kostry mlýna, k té kolmo po pravé 
straně přiléhala hráň z kratších prvků a dobře patrné 
brzdy palečního kola, v zadní straně hráně byla slo-
žena zcela rozpadlá prkna pláště. Nalevo od hráně je 
uložen mlecí kámen a po pravé straně hřídel s trámy 
perutí. Vrstvy trámů uložených na hráni byly očištěny, 
fotograficky zdokumentovány a zaměřeny v podobě 
terénního náčrtku. Většina dlouhých trámů kostry 
byla při své délce okolo pěti a šesti metů na některých 
místech silně degradována, čímž často došlo k jejich 
rozlomení. Vertikální trámy kostry, které byly uvnitř 
konstrukce pohledové, nesly v druhém patře zdobnou 

profilaci. Velmi dobře bylo zachováno ložisko hřídele 
a další prvky naimpregnované kolomazí. Dobře byly 
zachovány i spodní vrstvy trámů složené z masivních 
podlahových trámů. Celkem bylo na hráni dohledáno 
135 prvků, 75 trámu označených štítkem a 60 trámů 
bez štítku. Nepodařilo se však dohledat pozůstatky 
palečního kola, které tak do muzea nemuselo být ani 
převezeno.

Na konci října 2018 jsme využili možnosti fumigace 
stavebních prvků plynným kyanovodíkem zaměstnanci 
Lučebních závodů Draslovka a. s. Kolín. Ošetření 
kyanovodíkem by mělo spolehlivě zahubit dřevokazný 
hmyz ve všech vývojových stadiích. Po ošetření ma-
teriálu byly stavební prvky v lednu 2019 provizorně 
uloženy do zastřešených prostor. Můžeme doufat, že 
se pro prvky v budoucnu najde lepší umístění, jelikož 
současné kapacity depozitářů jsou již pro stavební 
konstrukce vyčerpány. Prvky by bylo třeba umístit 
do suchého a prostorného depozitáře, kde by se dal 
každý prvek lehce vizuálně zkontrolovat, zdali není 
znovu napaden a mohl posloužit k dalšímu studiu či 
zkoumání, ať již vědeckému nebo praktickému za úče-
lem přípravy prvků nových.

Obr. 6. Kouřim, Muzeum lidových staveb, záchranné dokumentační 

práce na stavebních prvcích větrného mlýna z Borovnice, ložisko 

hřídele. Foto: Ernest Fábik

Obr. 7. Kouřim, Muzeum lidových staveb, záchranné dokumentační 

práce na stavebních prvcích větrného mlýna z Borovnice, profilace 

trámu doplněná rytinou „Ruda“ z 60. let 20. století. Foto: Ernest Fábik

Obr. 5. Kouřim, Muzeum lidových staveb, uložení konstrukčních prvků 

větrného mlýna z Borovnice, stav v lednu 2019. Foto: Ernest Fábik



45

K ZÁMĚRU DALŠÍ ETAPY VÝSTAVBY MUZEA LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI 
A ZKUŠENOSTI Z VÝSTAVBY MUZEA VESNICKÝCH STAVEB STŘEDNÍHO POVLTAVÍ 
VE VYSOKÉM CHLUMCI

Lubomír Procházka

ZKUŠENOSTI Z VÝSTAVBY MUZEA VESNICKÝCH 

STAVEB STŘEDNÍHO POVLTAVÍ VE VYSOKÉM 

CHLUMCI A DOKONČENÍ REALIZACE JEHO 

KONCEPCE

Začátkem výstavby Muzea vesnických staveb středního 
Povltaví ve Vysokém Chlumci je rok 2000. V součas-
né době se v muzeu nachází 21 objektů, převážnou 
část tvoří transfery objektů, pouze u zděné kovárny 
jde o repliku. Dřevěná kaplička z Nálesí u Chyšek 
(dokončená v roce 2018) pak představuje rekonstruk-
ci kapličky, která stávala cca do 70. let 20. století 
na jiném místě a měla odlišnou stavební podobu, než 
dnešní kaplička umístěná v osadě Nálesí. Výstavba 
je vedena snahou vybudovat sídelní obraz vesnice 
středočeské pahorkatiny (resp. Středního Povltaví) 
situované do jednotlivých (čtyř) usedlostí tvořených 
obytnými, hospodářskými, event. i technickými objek-
ty (vodní mlýn, pila na vodní pohon). Transferované, 
případně rekonstruované objekty v Muzeu vesnických 
staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci nejsou 
zapsanými památkami. Sběrný region představuje 
střední Povltaví v podstatě v hranicích středních Čech 
(okres Příbram) a dále oblast Voticka (okres Benešov). 
Skanzen ve Vysokém Chlumci nemá vytvořenou 
vědeckou radu či poradní sbor, nicméně se nám daří 
dlouhodobě spolupracovat v podstatě se stejným 
okruhem spolupracovníků a příslušných odborníků 
(včetně projektanta, stavebně-technického dozoru 
a vysoutěžené stavební firmy). Důležitým momentem, 
jenž zdůrazňuje většina odborníků, která navštívila 
muzeum ve Vysokém Chlumci, bylo vhodné začlenění 
stávajících objektů do krajinného rámce skanzenu. 
Muzeum vesnických staveb středního Povltaví ve Vy-
sokém Chlumci funguje jako záchranné zařízení pro 
výše uvedený region. Lze bez nadsázky konstatovat, 
že objekty, které se nacházejí v areálu skanzenu, by 
na svém místě již neexistovaly, majitelé pro tyto stavby 
neměly využití a v jistém časovém horizontu je chtěly 
odstranit. Skanzen ve Vysokém Chlumci dlouhodobě 
spolupracuje s Katedrou fotografie Filmové a televizní 
fakulty Akademie múzických umění v Praze (spoluprá-
ce na vydávání propagačních materiálů, podíl na pří-
pravě výstav dokumentace) a Dendrochronologickou 
laboratoří Ústavu nauky o dřevě Mendelovy zeměděl-
ské a lesnické univerzity v Brně (dendrochronologická 
analýza všech staveb v areálu skanzenu). 

Dokončení výstavby Muzea vesnických staveb 
středního Povltaví ve Vysokém Chlumci se zatím 

předpokládá do konce roku 2020 (stavba obou objektů 
stále pokračuje). Finanční prostředky byly Hornic-
kému muzeu Příbram, jehož je skanzen ve Vysokém 
Chlumci pobočkou, přiděleny Středočeským krajem, 
spolufinancování části nákladů na zakoupení objektů 
poskytlo Ministerstvo kultury. Jde o hospodářský 
objekt z obce Mokřany u Nechvalic čp. 13 (v přízemí 
kamenné chlévy, v patře roubené komory) a dále 
o obytné roubené stavení z Řikova u Ješetic čp. 12 
(okres Benešov). Hospodářské stavení doplní usedlost 
tvořená mlýnem z Radešic a pilou z Dolní Sloupnice, 
obytné stavení bude situováno v prostoru za obytným 
stavením z Obděnic čp. 4. Tím se v podstatě dokončí 
koncepce výstavby vysokochlumeckého skanzenu. 

NĚKOLIK POZNÁMEK K ZÁMĚRU DALŠÍ ETAPY 

VÝSTAVBY MUZEA LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI

Vycházím u tohoto diskusního příspěvku ze zkuše-
ností, které mám od konce 70. let 20. století, kdy 
jsem byl do závěru 80. let členem vědecké rady skan-
zenu za tehdejší Ústav pro etnografii a folkloristiku 
Československé akademie věd v Praze, takže jsem 
měl možnost se seznámit i s předchozími snahami 
a etapami dostavby Muzea lidových staveb v Kou-
řimi a zejména o řešení vleklých majetkoprávních 
vztahů na pozemek skanzenu. Vycházím částečně 
při mých úvahách i z dlouhodobé aktivní spolupráce 
s PhDr. Daliborem Hoblem, i když v této době šlo při-
rozeně o poněkud odlišnou situaci i finanční možnos-
ti. Výstavba Muzea lidových staveb v Kouřimi je dle 
mého názoru limitována jedním z původních záměrů 
– totiž prezentovat v něm vesnické (lidové) stavby, 
resp. jejich konstrukce, bez dalších hospodářských 
a sociálních vazeb (v podstatě i z území Moravy). 
Dalším důležitým faktorem (uvedeným v koncepci 
dostavby Muzea lidových staveb v Kouřimi) je míra 
dochování konstrukce a jednotlivých detailů transfe-
rovaných staveb, které by měly být v budoucnu zno-
vu v areálu postaveny (tedy v rámci další etapy). Zde 
znovu zdůrazňuji poměrně častou změnu koncepce 
výstavby kouřimského muzea v přírodě v průběhu 
především 70. let 20. století Na rozdíl od Slovenska 
je síť muzeí v přírodě v rámci území České republiky 
budována regionálně. Je třeba vycházet ze současné 
situace objektů, které by bylo reálné v rámci kon-
cepce další výstavby (2020–2030) realizovat. Pokud 
jde o prezentovaný region středních Čech, dle mého 
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názoru by nemělo dojít k prezentování staveb sběr-
ných regionů zastoupených již v muzeích v přírodě 
na území Středočeského kraje (tedy Vysoký Chlumec, 
Přerov nad Labem, Třebíz), tedy se víceméně sou-
středit na vybrané etnografické regiony severních, 
západních a východních Čech. U některých staveb 
s předpokladem jejich transferu se bude muset 
projektant vypořádat s problémem navýšení terénu 
vzhledem k terénní situaci zde v Muzeu lidových sta-
veb v Kouřimi (např. u roubené stodoly z Rokytnice 
nad Jizerou). Jen pro informaci uvádím, že roubená 
sýpka z Martinic u Votic představuje objekt, o kterém 
jsme též hypoteticky uvažovali pro transfer do Muzea 
vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém 
Chlumci. Voticko je regionem částečně prezentova-
ným v Muzeu vesnických staveb středního Povltaví 
ve Vysokém Chlumci, pokud by byl záměr doplnit 
usedlost z Voticka tvořenou stodolou z Durdic, pak 
by samozřejmě bylo dobré ještě z této oblasti trans-
ferovat obytné stavení. Hlavním kritériem transferu 
uvažovaných (vytipovaných) objektů by měla být 
jejich záchrana z důvodu bezprostředního ohrožení in 
situ. U objektu ze Starostína (okres Náchod) půjde 
zřejmě o vytvoření kopie vzhledem k dlouhodobému 
uložení.

Několik poznámek k druhé etapě výstavby plá-
nované v Muzeu lidových staveb v Kouřimi na léta 
2022–2023. Pokud jde o dům z Černíkovic (okres Rych-
nov nad Kněžnou) je třeba zdůraznit, že v tomto regionu 
již existuje Podorlický skanzen se sídlem v Krňovicích 
u Třebechovic pod Orebem. Napadlo mně, zda neuva-
žovat o jiném regionu území východních Čech – ovšem 
je-li to vzhledem k situaci v terénu vůbec v současné 
době reálné. U domu z Křivoklátu-Amalína by asi bylo 
třeba pečlivě zvážit, k jakému expozičnímu účelu bude 
v Muzeu lidových staveb v Kouřimi tento dům původně 
vrchnostenské správy v budoucnu konkrétně využit, 
když už byl transferován. Řešení dalších etap počínaje 
rokem 2023 je dle mého názoru přece jen poněkud 
předčasné a asi by jim měla předcházet podrobná dis-
kuze, až dojde k realizaci zamýšlených dvou etap. U tře-
tí etapy je dle mého názoru problematické postavení 
funkční kopie větrného mlýna z Borovnice (viz příspěvek 
Ing. Jana Doubka a snaha Jiřího Chvojky postavit 
mlýn znovu přímo v obci Borovnice, jeho zpřístupnění 
je plánováno na rok 2020). U čtvrté etapy plánované 
na léta 2026–2030 jde zejména o realizaci sakrálního 
areálu – kostel, zvonice, márnice, kde bude jistě velmi 
náročná projektová příprava a zřejmě se předpokládají 
rovněž poměrně značně vysoké finanční náklady.
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Jiří Škabrada

Stávající etapa přípravy archeoskanzenu v Trocnově se 
rozvinula na začátku roku 2017 kritickou diskuzí nad 
dosavadní vizí výstavby (a také následným opuštěním 
vazby těchto objektů k natáčení hollywoodského vel-
kofilmu o Janu Žižkovi). Podle původní představy měl 
být totiž klíčový objekt – dům v „rodném dvorci“ Jana 
Žižky – vztyčen nad replikou jedné z půdorysných 
situací, zjištěných archeologickým výzkumem v me-
ziválečném období první poloviny 20. století. Problém 
tohoto přístupu spočíval zejména v tom, že výsledek 
takového pokusu se zjevně míjel s dosavadními před-
stavami o typologii i (zejména vytápěcí) vybavenosti 
venkovských domů z doby, do níž se hlásí, tj. cca 
přelomu 14. a 15. století. Důvod takového rozporu je 
zřejmý – odkryté kamenné zdivo suterénu nemuselo 
mít bezprostřední vazbu na dům, takže konstruování 
domu nad tímto půdorysem nevedlo ke srozumitelné-
mu cíli. 

Situace v areálu dnešní národní kulturní památky 
Památník Jana Žižky z Trocnova je přitom pro doplně-
ní o výukovou výstavbu, představující tehdejší způsob 
venkovského života a bydlení, vcelku vhodná. Areál 
v současné době tvoří zmíněné archeologické odkryvy 
pozůstatků dvou dvorců (tzv. Žižkova a Mikšova), 
pomník Jana Žižky v místě jeho domnělého narození 
a zbytek barokního panského dvora s expozicí památ-
níku. Barokní dvůr sestával ze tří objektů, z nichž 
je zachován jeden (hlavní s obytnou částí), přičemž 
na místě druhého křídla existuje nový objekt s hospo-
dářskou a ubytovací funkcí. Pro nové objekty dvorce 
bylo zvoleno vyhovující místo, přístupné od areálu 
barokního dvora cestou po rybniční hrázi. Zvolená 
plocha zaujímá západní část lučního pruhu, mírně 
skloněného k jihovýchodu, vymezeného uvedenou 
cestou, okrajem lesa a vodotečí. 

Následující diskuze vedly k závěru, že výuková stav-
ba dvorce by měla mít charakter areálu, vytvořeného 
podle současného stavu vědomostí o stavbách tohoto 
druhu v uvedené době. Jiří Škabrada pak v navazující 
debatě navrhl doplnit takovou koncepci výstavbou 
dalších objektů v návaznosti na dvorec tak, aby před-
stavily tehdejší bydlení vesničanů způsobem, který by 
měl pro informování návštěvníků nějaký hlubší smysl. 
V návrhu staveb je totiž možné navázat na výsledky 
zejména archeologických výzkumů, které se shodou 
okolností pro uvedené období odehrávaly zejména v ji-
hočeském regionu a měly vztah k husitskému období. 
Díky těmto poznatkům by bylo možné vytvořit modelo-
vou minimální „vesnici“, složenou z objektů, reprezen-
tujících v úsporné sestavě co možná kompletní sociální 

rozvrstvení tehdejších vesnických stavebníků (v mladší 
terminologii sedláka, chalupníka a domkáře).

Tuto myšlenku je pak možné rozvést do představy 
navazující výstavby muzea jihočeské vesnice – speci-
fického výukového „skanzenu“, který by na objekty 
z vrcholného středověku navázal zhmotněním charak-
teristické vesnické výstavby z průběhu dalších staletí, 
byť asi jen v selské kategorii. V minimální verzi by bylo 
třeba předvést alespoň tři časové fáze – usedlost ze 
17.–18. století s dřevěným domem, další z následného 
přechodu na zděnou výstavbu v 19. století (charakte-
ristické jihočeské „selské baroko“) a konečně z období 
různých inovací v závěru specifické vesnické stavební 
tvorby na přelomu 19. a 20. století. Tím by se alespoň 
do určité míry vyvážil specifický problém jihočeského 
regionu, který stále nemá svůj skanzen, což vede k zá-
sadním problémům i z hlediska státní památkové péče 
(likvidační ztráty zásadních staveb). 

Do přípravy výstavby dvorce se podařilo kromě 
Jiřího Škabrady, fungujícího jako garant koncepční 
fáze, zapojit dva další spolupracovníky – Ing. arch. Pe-
tra Chotěbora, CSc., jako autoritu pro poznání staveb 
středověkých tvrzí včetně jejich hospodářských areálů, 
a pro navazující projektové práce Ing. arch. Petra 
Dostála se znalostmi i zkušenostmi z oblasti lidové 
architektury od průzkumových prací až po specifickou 
projekci u objektů, rozebíraných a doplňovaných pro 
výstavbu ve skanzenech. 

Termínový tlak na začátku roku 2017 vedl 
k tomu, že se potřebné metodické a koncepční části 
přípravy odbývaly „za pochodu“ k tehdy nutnému 
rychlému předávání příslušných stupňů projektové 

Obr. 1. Prvotní skica archeoskanzenu v Trocnově od Jiřího Škabrady 

z počátku roku 2017. Vlevo dvorec, vpravo selská usedlost, k níž směrem 

ke dvorci přiléhají chalupa a domek. Červeně jsou vytaženy domy 

a menší stavby s obytnými místnostmi, žlutě stodoly, zeleně další 

hospodářské stavby, fialově úseky ohrazení. 

Zdroj: archiv Jiřího Škabrady
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Obr. 2–3. Dvě fáze skic dvorce provedené Petrem Chotěborem 

v průběhu února 2017. Zdroj: archiv Jiřího Škabrady

Obr. 4. Dřevěný gotický portál ve dvorci v Perschen poblíž Nabburgu 

v bavorské Horní Falci. Dvorec tvoří součást regionálního muzea 

v přírodě Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen a sloužil 

jako jeden z inspiračních zdrojů pro uspořádání i vybavení dvorce pro 

Trocnov. Foto: Jiří Škabrada, 2014

Obr. 5. Venkovní chlebová pec ve dvorci v Perschen poblíž Nabburgu 

v bavorské Horní Falci. Foto: Jiří Škabrada, 2014
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dokumentace. Zhodnocení výpovědí archeologických 
výzkumů, ikonografických dokladů, nejstarších a také 
archaických objektů lidové architektury i poučení 
z dosavadních realizací podobného typu u nás i v za-
hraničí, resp. jejich formálně řádné zpracování, tak 
zatím zůstává nedokončené. Pro tehdy předpokládaný 
rychlý začátek realizačních prací založil Jiří Škabrada 
databázi fotografických dokumentací stavebně-techno-
logických a konstrukčních archaismů jako pomůcku 
pro základní stavební řemesla (tesařskou a zednickou 
profesi, práci s hlínou, resp. lepenicí), stavbu klíčových 
zařízení (dřevěné portály, točnicové dveře, vytápění, 
dřevohliněné dymníky) i výrobu stavebních doplňků 
(zámky aj.). Důvodem shromažďování těchto podkladů 
je vědomí, že pro přesvědčivý výraz všech expozičních 
objektů je zásadní podmínkou užití tradičních materi-
álů a konstrukcí a jejich co možná dokonalé, dobově 
věrohodné řemeslné provedení.

Navržený archeoskanzen je nakonec jen minimálně 
odlišný od skici, předložené k diskuzi již v únoru 2017. 
Areál, jehož záměrem je představit základní typologic-
ký a sociální rejstřík vesnických staveb středověkého 
období, modeluje jakýsi výsek zástavby středověké 
vesnice. Čtyři stavební jednotky (dvorec, usedlost, 
chalupa a domek) jsou rozmístěny a architektonicky 
navrženy tak, aby jejich konfigurace, hmotové řešení 
a stavební utváření odráželo dosavadní vědomosti 
o podobě a sociálním rozvrstvení středověké vesnické 
zástavby. 

Dominantou navrženého souboru je zemanský 
dvorec, umístěný v nejvyšší poloze, v severozápadní 
části pozemku. Na východní straně ke dvorci přiléhá 
s malým odstupem skupina tří stavebních jednotek – 
usedlost sedláka, dům chalupníka a obydlí domkáře. 
Navržená sestava objektů s plochou louky a rybníkem 
evokuje část návesního prostoru. Dvorec tvoří samo-
statný celek s objekty po obvodu dvora a jeho součástí 
jsou dům, sýpka, kolna s chlévem a stodola. Obvod 
dvora je mimo budovy uzavřen hrazením a na východ-
ní straně vjezdem, k němuž je ještě přiřazen objekt 
venkovní chlebové pece. Sociální postavení stavebníka 
je zvýrazněno většími rozměry a náročnějším staveb-
ním řešením budov. 

Sestava budov selské usedlosti na protější straně 
celé sestavy zahrnuje dům, chlév, stodolu a kolnu. 
Směrem ke dvorci doplňuje tuto východní skupinu 
budov ještě chalupa s oborohem a domek minimální 
velikosti. Dvory těchto jednotek jsou jednoduše ohra-
zeny, návesní plochu mezi oběma zmíněnými částmi 
celku doplňuje studna a dřevěná sloupová boží muka.

Pro dům v selské usedlosti sloužily jako podklad 
především informace, vyčtené z výsledků odkryvu 
zaniklé středověké vesnice Pfaffenschlag u Slavonic. 
Ty jsou zejména v obytné části domu značně odlišné 
od představ, které prezentoval v publikaci o výzkumu 
Vladimír Nekuda (zřejmě ve spolupráci s Ing. arch. 
Zdeňkem Špičákem), a naopak blízké rekonstrukci 

Obr. 6–8. Ukázka z databáze dokumentací stavebních technik 

a výbavy objektů, založené jako pomocný materiál pro přípravu 

a realizaci výstavby archeoskanzenu. Foto: Jiří Škabrada, 2003–2011
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domu, postavené později společností Archaia v Archeo-
logickém parku Liboc v Praze 6. Pro chalupu a domek 
sloužily jako podklad poznatky o skromnějších objek-
tech, opouštěných zřejmě v souvislosti s výstavbou 
husitského Tábora, které zkoumal Zdeněk Smetánka. 

Nejzajímavější na dotváření představy o konstruk-
cích a vzhledu objektů bylo propojování tří základních 
informačních zdrojů – výsledků archeologických 
výzkumů, sporých záznamů venkovských stavebních 
reálií na středověkých obrazových dokladech a po-
znatků z archaických i nejstarších zachovaných (či 
v minulosti dokumentovaných) objektech lidové ar-
chitektury. K výsledku se zpravidla dospívalo jakýmsi 
zpětným promítáním a „přibýváním“ znaků, které se 
ve vesnickém prostředí projevují na objektech starších 
oproti objektům mladším. Potvrzení správnosti takové 
cesty představovalo třeba srovnání výsledné varianty 
s prvot ními skicami dvorce od kolegy Chotěbora, 
provedenými bez uvedených specifických poznatků 
o podobě starších typů vesnických obytných i hospo-
dářských staveb.

Nejbližší následující roky ukázaly, že na rychlost 
přípravy nenavázala výstavba v původně předpo-
kládaných termínech. Do závěru roku 2019 nebyla 
zahájena ani výstavba dvorce, a kvůli stoupajícím 
cenám stavebních prací je nejistá i návaznost výstavby 
archeoskanzenu. Tím spíše se bohužel odsouvá i výše 
uvedená myšlenka dostavby celého areálu do podoby 
skanzenově-rekonstrukční učebnice vývoje vesnického 
stavitelství.

Obr. 9–11. Ukázka z databáze dokumentací stavebních technik a výbavy objektů, založené jako pomocný materiál pro přípravu a realizaci výstavby 

archeoskanzenu. Foto: Jiří Škabrada, 2003–2011
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ARCHEOSKANZENU TROCNOV

Petr Dostál

Zadáním projektové dokumentace je koncept archeo-
skanzenu (autor prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc. 
a Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc.), který jednoznačně 
definuje umístění a strukturu expozičního areálu. 
Cílem projektové dokumentace je vytvořit podklad pro 
pokud možno uspokojivou realizaci záměru. Dokumen-
tace řeší pouze expoziční objekty a navazující venkovní 
plochy, provoz navrhovaného archeoskanzenu souvisí 
s provozem stávajícího památníku v bývalém hos-
podářském dvoře a případné provozní úpravy budou 
řešeny samostatně.

Projektová dokumentace je zpracovávána ve dvou 
fázích. V první fázi bylo detailně upřesněno umístění 
objektů a jejích hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení. Součástí této fáze byl rovněž návrh doplňkových 
objektů včetně oplocení a úprava venkovních ploch. 
Navržené řešení bylo ověřeno modelovou skicou (bez te-
rénního reliéfu). Výstupem první fáze je situace areálu 
1 : 500 a základní charakteristika objektů v měřítku 
1 : 200, dokumentace byla užita pro územní řízení. 

Následuje zpracování druhé fáze, jejímž výstupem 
bude dokumentace pro provádění stavby. Umístění 

objektů není měněno, na výkresech 1 : 50 se řeší 
upřesnění jednotlivých konstrukcí a koncept detailů. 
Po stabilizaci konstrukčního řešení byla dokumentace 
vydána pro stavební řízení. K dokončení druhé fáze 
zbývá zpracovat prováděcí dokumentaci pro výběr zho-
tovitele a realizaci stavby. Referát představuje výběr 
ze zpracované projektové dokumentace pro stavební 
povolení se stručným komentářem.

Podkladem pro navržené řešení jsou dokumentační 
materiál a historické objekty obsahující srovnatelné 
konstrukce a detaily s objekty navrženými v archeo-
skanzenu. Tento materiál zpracoval jako přílohu 
konceptu archeoskanzenu Jiří Škabrada. Nejedná 
se o experimentální stavbu, dokumentace je řešena 
ve standardním obsahu. Ve výkresové části je zvolena 
optimální míra (z hlediska zpracovatele dokumentace) 
schematizace jednotlivých konstrukcí a detailů. Určitý 
problém při zpracování projektové dokumentace před-
stavuje stanovení poměru empirického a exaktního 
přístupu při návrhu některých konstrukcí. Pro některé 
konstrukce a detaily chybí podrobnější vědomosti 
o technologickém postupu nebo přesném provedení. 

Obr. 1. Rodiště Jana Žižky v Trocnově, národní kulturní památka, situační výkres širších vztahů areálu. Zdroj: archiv Petra Dostála 
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Obr. 2. Rodiště Jana Žižky v Trocnově, areál na ortofotomapě. Zdroj: archiv Petra Dostála

Obr. 3. Rodiště Jana Žižky v Trocnově, situační výkres areálu s navrženým archeoskanzenem. Zdroj: archiv Petra Dostála
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Obr. 4. Rodiště Jana Žižky v Trocnově, areál na indikační skice stabilního katastru z roku 1827. Zdroj: archiv Petra Dostála

Obr. 5. Rodiště Jana Žižky v Trocnově, plocha pro umístění 

archeoskanzenu od východu. Foto: archiv Petra Dostála

Obr. 6. Rodiště Jana Žižky v Trocnově, rybník Horní Trocnov a bývalý 

hospodářský dvůr jihozápadně od archeoskanzenu. Foto: archiv Petra 

Dostála

Obr. 8. Rodiště Jana Žižky v Trocnově, archeologické odkryvy 

pozůstatku tzv. Žižkova dvorce. Foto: archiv Petra Dostála

Obr. 7. Rodiště Jana Žižky v Trocnově, západní část areálu. Foto: archiv 

Petra Dostála
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Obr. 10. Archeoskanzen Trocnov, výkres expozičního domu (součást zástavby dvorce) z první fáze projektové dokumentace. 

Zdroj: archiv Petra Dostála

Obr. 9. Archeoskanzen Trocnov, koordinační situace areálu archeoskanzenu. Zdroj: archiv Petra Dostála
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Obr. 11. Archeoskanzen Trocnov, výkres stodoly (součást zástavby dvorce) z první fáze projektové dokumentace. Zdroj: archiv Petra Dostála

Obr. 12. Archeoskanzen Trocnov, modelová skica archeoskanzenu od jihu (bez modelace terénu). Zdroj: archiv Petra Dostála

Obr. 13. Archeoskanzen Trocnov, modelová skica archeoskanzenu od severovýchodu (bez modelace terénu). Zdroj: archiv Petra Dostála
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Obr. 15. Archeoskanzen Trocnov, výkres podélného řezu expozičního domu (součást zástavby dvorce) 1 : 75 z druhé fáze projektové dokumentace. 

Zdroj: archiv Petra Dostála

Obr. 14. Archeoskanzen Trocnov, výkres půdorysu expozičního domu (součást zástavby dvorce) 1 : 75 z druhé fáze projektové dokumentace. 

Zdroj: archiv Petra Dostála
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Je zřejmé, že pro výsledek bude rozhodující ře-
meslné zpracování, které i nejpodrobnější projektová 
dokumentace sama nezajistí. Provedení některých 
navržených konstrukcí a detailů vyžaduje velmi 
dobrou praktickou znalost potřebných tradičních 
řemesel, která už dnes nejsou při běžné stavební čin-
nosti užívána. Projektant si uvědomuje, že zpracovává 

poměrně rozsáhlý materiál pro stavbu, na kterou by 
ve středověkém období postačoval stručný požadavek 
stavebníka a řádné vedení stavby za přítomnosti dob-
rých řemeslníků. Zároveň věří, že se při souhře příz-
nivých okolností podaří záměr realizovat s výsledkem 
splňujícím zadání.

Obr. 17. Archeoskanzen Trocnov, výkres půdorysu stodoly (součást zástavby dvorce) 1 : 75 z druhé fáze projektové dokumentace. 

Zdroj: archiv Petra Dostála

Obr. 16. Archeoskanzen Trocnov, výkres pohledů expozičního domu (součást zástavby dvorce) 1 : 75 z druhé fáze projektové dokumentace. 

Zdroj: archiv Petra Dostála
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Obr. 18. Archeoskanzen Trocnov, výkres podélného řezu stodolou (součást zástavby dvorce) 1 : 75 z druhé fáze projektové dokumentace. 

Zdroj: archiv Petra Dostála

Obr. 19. Archeoskanzen Trocnov, výkres pohledů stodoly (součást zástavby dvorce) 1 : 75 z druhé fáze projektové dokumentace. 

Zdroj: archiv Petra Dostála

Obr. 20. Archeoskanzen Trocnov, pracovní výkres detailu vstupních dveří domu dvorce. Zdroj: archiv Petra Dostála
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KE SMYSLU STAVEBNÍCH PAMÁTEK…

Luděk Dvořák – Radek Bryol 

STAVBA JAKO EXPONÁT

Muzeum vnímáme jako místo, kde se uchovávají 
památky z minulosti pro budoucnost. Není stavební 
firmou, technickými službami, strojní a traktorovou 
stanicí. Proto má i stavba v muzeu v přírodě stejnou 
hodnotu jako jakýkoli jiný exponát (obraz, nábytek…). 
Právě proto byla do muzea přenesena! Podobné princi-
py uchovávání autentických hodnot ctí také památko-
vá péče. 

Výběr staveb do muzea v přírodě probíhá díky od-
borníkovi, kterým je etnograf nebo historik na základě 
znalostí historického kontextu, terénu a prostředí, 
hodnot stavby, koncepcí muzea v přírodě atd.

Právě na základě těchto a dalších okolností byla 
stavba vybrána do muzea. Důležité je v péči o stavbu 
uchování její výpovědní hodnoty jako vzácné a nena-
hraditelné informace staré i několik století:

• dřevo (stáří, výběr dřeva, doba kácení, způsoby 
opracování, použité nástroje…)

• kámen (původ, způsob těžby, opracování…)
• maltoviny (složení, aplikace, zpracování…)
• konstrukce (funkce, vývoj, složení…)

Hlavním problémem však zůstává, že exponát je 
uložen ve vitríně, ale stavba pod otevřeným nebem 
a vyžaduje častější zásahy. Práce se stavbou bývá 
velmi složitá a vyžaduje mnoho času a komplexních 
znalostí.

V přístupech ke stavební činnosti v muzeích v pří-
rodě můžeme vidět různé cesty. Tou smysluplnou je 
znalost historických postupů, ale i sledování domácích 
a zahraničních možností a trendů v oblasti současných 
technických možností spolu se sledováním domácích 
a zahraničních možností a trendů v oblasti výpovědní 
hodnoty prezentovaných objektů. Před samotnou sta-
vební intervencí se můžeme ptát:

• Kdo určuje historické hodnoty?
• Kdo určuje stavební postup a technické mož-

nosti?
• Dokážeme vytvořit nové – shodné autentické 

hodnoty, pokud je při transferu či rekonstrukci 
ztratíme?

• Má stavba se ztracenými, omezenými nebo po-
křivenými hodnotami v muzeu své místo?

Jistě jako v mnohém jiném lidském konání je třeba 
také při stavebních zásazích konat různé kompromisy. 
Je třeba se však vyhýbat těm subjektivním, kdy se 
tvrdí, že „to nejde“, přestože to jinde jde.

V minulosti Valašského muzea v přírodě, ale také 
v dalších muzeích u nás, bylo při transferu či výstavbě 
dbáno především na dřevěné konstrukce. Důvodem 

byly zejména technické a ekonomické důvody, ale 
také zavedená tradice. Přítomni těmto aktivitám byli 
ještě někdy dokonce pracovníci důvěrně znalí starých 
postupů. Nejen z ekonomických důvodů se používaly 
ruční nástroje a tradiční materiály, ale postupně při-
bývaly materiály i postupy nové. V současnosti je při 
stavebních aktivitách stále dbáno především na dřevě-
né konstrukce, které jsou po předchozích historických 
přístupech vlastně hlavní hodnotou. Pracovníci jsou už 
zpravidla méně znalí starých postupů a používají také 
nové materiály. Jiná možnost je u nově prováděného 
transferu. Aby stavba splňovala ono kritérium pro bytí 
v muzeu je potřeba transfer maxima konstrukcí, citlivý 
přístup při rekonstruktivních pracích ideálně vázaný 
s experimentální obnovou technologií. V maximální 
míře je u zděných konstrukcí potřebný také transfer 
v bloku. Naproti tomu laxní přístup je charakteristický 
nedbalostí při transferu nebo rekonstrukci a údržbě, 
kdy dojde v nejhorším případě dokonce i k poškození 
prvků. Jsou používány nové technologie a nové ma-
teriály. Stavba je potom jakousi kulisou, která nemá 
v muzeu v přírodě svůj význam. Jedinou výpovědní 
hodnotou je potom objem a dispozice stavby, což je 
však patrné i ve stavební dokumentaci. Stavba poslou-
ží alespoň jako přístřeší pro expozici.

Obr. 1. Transfer prasečího chlívku v blocích z Nového Hrozenkova 

do Valašského muzea v přírodě v roce 2018. Foto: Olga Holišová
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Aby měla přítomnost stavby v muzeu v přírodě svůj 
smysl, je nutné:

• vymezení důležitých hodnot objektu
• důkladná dokumentace – stavebnětechnická, 

fotografická, další (dendrologie, trasologie, ma-
teriálové rozbory…)

• dostatečný čas na transfer či rekonstrukci
• maximální obezřetnost při transferu
• transfer maximálního množství prvků
• respektování dokumentace v návrhu rekon-

strukce a při realizaci
• kontrolní mechanismus se zastoupením pra-

covníků různých oborů

ÚPADEK TRADIČNÍHO ŘEMESLA?

V současnosti nacházíme běžně při návštěvách 
našich památek, ale také v praxi Valašského muzea 
v přírodě řadu problémů z oblasti řemeslného opraco-
vání prvků historických konstrukcí a to jak v externí, 
tak interní sféře pracovníků. Jako příčiny úpadku 
tradičních řemesel pracujících s památkami vnímáme 
celou řadu faktorů. U prvopočátku patrně stálo zná-
rodňování živností od poloviny 20. století. Zanikaly 
malé rodinné firmy, z čehož plynuly zpřetrhané vazby 
přirozeného generačního předávání řemeslných zku-
šeností. Probíhalo sdružování řemeslníků do Ústředí 
uměleckých řemesel. Po roce 1989 byla Umělecká 
řemesla rozpuštěna a řemeslníci přešli do soukromé 
sféry. 

Jako možnosti zachování tradičních technologií se 
nyní jeví zejména podpora výuky řemesel s důrazem 
na praxi a dále také obnova restaurátorských dílen 
v muzeích a Národním památkovém ústavu. Vzdělá-
váním v této oblasti se zabývá zejména pracoviště při 
generálním ředitelství Národního památkového ústavu, 
které pořádá cenné kurzy k rozličným technologiím, 
spjatým s památkovou praxí. Také ve Valašském 
muzeu v přírodě probíhají kurzy zaměřené na tradič-
ní zpracování a povrchové úpravy dřevěných prvků. 
Každý kurz se skládá z teoretické a praktické části – 
důraz je kladen na praktickou část ve školící dílně. 
Po domluvě zájemců se školitelem Luďkem Dvořákem 
je možné kurz přizpůsobit konkrétní problematice 
z nabízeného spektra témat. Kurzy jsou členěny podle 
náročnosti na začátečníky, středně pokročilé a pokro-
čilé. Náplní kurzů je:

• výuka opracování povrchu – ruční hoblování, 
příprava nářadí

• výběr materiálu, jeho aplikace a kvalita pro 
památkové účely

• výuka základních druhů povrchových úprav 
na historických stavebně-konstrukčních prv-
cích a mobiliářích (olejové barvy, olejové laky, 
nátěry hovězí krví – teorie)

• výuka zpracování konstrukčních prvků a spo-
jů, výroba dřevěných zdobných profilů

• rozšířená výuka povrchových úprav na histo-
rických stavebně-konstrukčních prvcích a mo-
biliářích (olejové barvy, olejové laky, olejopry-

Obr. 2. Praktické kurzy tradičního opracování dřeva ve Valašském muzeu v přírodě pod vedením Luďka Dvořáka v roce 2019. Foto: Tomáš Dostál
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skyřičné laky, kaseinové laky, základy šelakové 
politury, nátěry hovězí krví – teorie)

• výuka inkrustací a intarzií

Kurzy jsou určeny pro pracovníky v oboru umělec-
ký truhlář, restaurátor aj., firmy zabývající se obnovou 
památek, odborníky z řad Národního památkového 
ústavu a muzeí, veřejnost se zájmem o památky a his-
torické technologie.

Důležitou cestou ke zlepšení situace v této proble-
matice je také výzkumná činnost.1 Díky iniciativě 
Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity 
v Brně a Centra excelence Telč – pracoviště Ústavu te-
oretické a aplikované mechaniky Akademie věd České 
republiky za spolupráce Valašského muzea v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm probíhá projekt NAKI II 
„Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika 
a tradiční opracování dřeva“, jehož cílem je mimo jiné 
ověřování historických přístupů ke dřevu ve staveb-
ních konstrukcích. V tomto kontextu se zabýváme 
různými druhy tradičních povrchových úprav:

• nátěry hovězí krví
• kaseinové transparentní laky a kaseinové barvy
• olejové laky
• olejové barvy

1  Autoři spolupracují na projektu Historické dřevěné kon-

strukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva 

(DG16P02M026), podpořeném v programu aplikovaného výzkumu 

a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury (NAKI II).

• suché klihové barvy
• olejopryskyřičné laky, pryskyřičné olejové laky
• voskové – voskopryskyřičné laky
• pryskyřičné laky – mastix, damara, kalafuna, 

kopál, atd.
• šelakové politury – transparentní, černé, tech-

niky vídeňského baroka, neorenesance
• fládrování
• nitrocelulózové laky

Pro zjišťování kvality povrchových úprav se pak 
používají např.:
• vystavení vzorků přímým povětrnostním pod-

mínkám
• měření spektrometrem
• měření drsnosti povrchu

V rámci vědeckovýzkumné činnosti proběhly 
na půdě Valašského muzea také experimenty s nátěry 
hovězí krví, které nebyly dosud v památkové praxi 
a etnologii podrobněji zkoumány. Aplikace tohoto 
nátěru byla provedena na strop světnice ve vědecké 
kopii domu z Nové Lhoty v Muzeu vesnice jihovýchod-
ní Moravy ve Strážnici a tato technologie je popsána 
schváleným funkčním vzorkem.

Pro následné uplatnění technologií v praxi je dů-
ležitá přítomnost kvalifikovaných odborníků při tvorbě 
projektů obnovy památek a jejich realizací. Vhodná je 
spolupráce na předprojektové a projektové dokumen-
taci napříč odbornostmi, úzká spolupráce investora 

Obr. 3. Praktické využití nátěrů hovězí krví v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Strážnici v roce 2017. Foto: Luděk Dvořák
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s odborníky – s architektem, památkáři, restaurátory 
a řemeslníky zaměřenými na danou problematiku. Ta-
ková kooperace vede k přesnějším časovým a finanč-
ním odhadům provedených úkonů. Investor by měl 
mít v projektu jasně stanovené technologické postupy 
podložené také výsledky analýz odebraných vzorků 
včetně návrhu funkčního vzorku technického řešení. 
Pomoci může též reference o stavební firmě od jiných 
investorů týkající se kvality prováděcích prací včetně 
dodržování termínů a historických technologických 
postupů zadaných v projektové dokumentaci. 

Výběrová řízení však nemusí vždy vyhrávat firma 
s nejlevnější nabídkou – podmínkou je řádné zdůvod-
nění. Pokud vyhrává výběrové řízení nejlevnější firma, 
tak podle podmínek uvedených v zadání projektu. 
V systému státních dotací s výběrovými řízeními však 
figurují četné stavební firmy bez vlastních odborníků. 
Náhradu původních materiálů a technologií moderní-
mi postupy a materiály můžeme přitom vnímat jako 
obecný fenomén. Starým technologiím se potom věnují 
spíše jednotlivci, mnohdy na samém okraji vnímání 
většinovou společností jako podivíni.

Kvalitní přípravou projektu se rozumí nejen obecný 
popis jednotlivých prací, ale právě jejich krátká a přes-
ná definice. Příkladem je ruční opracování dřeva nebo 
výroba nových či poškozených prvků, včetně povrcho-
vých úprav. Bývá popsána v projektu velmi obecně 
jako opracování nebo výroba tradičními nebo dobovými 
technologiemi. Také rozpočtové položky u jednotlivých 
pracovních úkonů by měly být v souladu s provádě-

nými pracemi uvedenými v projektu. Tím se rozumí, 
že jsou-li jednotlivé pracovní úkony zaměřeny na ruční 
opracování, nemůže být v rozpočtu částka za strojní 
opracování a naopak. V projektech jsou restaurátoři 
často uváděni jen z důvodu naplnění zákona o licen-
cích na uměleckořemeslné práce, nebo jako dohled 
nad prováděnými pracemi. Mělo by být uvedeno, že se 
na obnově památky podílí přímo a v jakém rozsahu. 
Problému by také pomohla nová forma udělování 
licencí Ministerstva kultury pro povolení restaurování 
uměleckořemeslných děl.

V zadání projektu by také neměly chybět jasné 
a srozumitelné požadavky na realizační firmu s defino-
vanou terminologií:

• vědecká rekonstrukce – kterých části stavby 
nebo předmětů se týká, jak postupovat 

• kopie  – výroba podle originálu bez tvůrčích 
zásahů, dodržování původních výrobních po-
stupů včetně povrchových úprav, pokud nejsou 
v rozporu

• imitace – zjevně neskrývaná napodobenina, 
která se pouze inspiruje a nedodržuje původní 
výrobní postupy ani povrchové úpravy

Soubor aktivit Metodického centra pro muzea 
v přírodě spolu s dalšími spolupracovníky dokazuje, 
že činnost vědeckovýzkumná spolu s její prezentací 
a snahou o aplikaci v praxi může alespoň skromně při-
spívat ke stabilizaci této alarmující situace v naší zemi.
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MUZEA V PŘÍRODĚ JAKO FORMA PREZENTACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Miroslav Válka

S formováním novodobých národů na etnickém principu 
byla utvářena jejich kolektivní identita a v návaznosti 
na to hledány jevy, které ji mohly naplnit. V 19. století 
se nacházely také ve vesnické (lidové) kultuře, jejíž 
výraznou součástí byl vernakulární (lidový) dům spolu 
s oděvem (krojem), rituály a folklorními projevy (sloves-
nost, píseň). Tradiční kultura vesnických vrstev včetně 
lidových staveb se začala prezentovat na výstavách 
od světových a národních až k regionálním a lokálním. 
Na první světové výstavě v Londýně 1851 se ještě ob-
jevila kultura domorodců z britských kolonií v pozici 
rarity. V Paříži 1867 Švédové na dioramatech ukázali 
svou domácí lidovou (vesnickou) kulturu jako integrální 
součást kultury národní. Na světové výstavě ve Vídni 
1873 bylo představeno lidové obydlí z různých koutů 
monarchie coby doklad regionálních stavebních tradic 
Rakouska-Uherska.1

Vzorem zájmu a péče o národní kulturu se stalo 
skandinávské prostředí, kde vzniklo nejznámější mu-
zeum lidových staveb, které roku 1891 založil Artur 
Hazelius (1833–1901) ve Stockholmu na místě býva-
lého opevnění, od kterého dostalo označení Skansen. 
Inspiroval se podobným muzeem založeným roku 1881 
v Kristianii (Oslo). Koncepce Artura Hazelia ve Skan-
senu počítala s prezentací jednotlivých typů usedlostí, 
které demonstrovaly regionální diferenciaci lidového 
(vesnického) domu a kultury ve Švédsku.2 Byl zvolen je-
den charakteristický dvůr z oblasti, stranou zůstaly ur-
banistické a společenské vztahy a vazby. O evropském 
významu toho počinu svědčí to, že termínem „skansen“ 
se začala v češtině a některých dalších jazycích ozna-
čovat obdobná muzejní zařízení ve volné přírodě, která 
podle švédského vzoru postupně vznikala také v dalších 
evropských zemích.

Novou koncepci při budování muzea v přírodě, 
zohledňující sociální strukturu sídla a jeho obyvatel, 
uplatnil v roce 1904 Anders Sandvig (1862–1950) při 
budování muzea v norském Lillehammeru.3 Jako nosná 
se dále rozvíjela vedle koncepce Hazeliovy vycházející 
z regionální typologie.

IDEA MUZEA V PŘÍRODĚ A JEJÍ REALIZACE 

V ČESKÝCH ZEMÍCH

I když myšlenka využít lidový dům v českém národně 
uvědomovacím procesu je spojována s výstavní ves-
nicí na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze 

1  Anne-Marie Thiessová, Vytváření národních identit v Evropě 18. 

až 20. století, Brno 2007, s. 171–173. 
2  Jiří Langer, Evropská muzea v přírodě, Praha 2005, s. 8. 
3  Ibidem.

(1895), máme doloženy už starší počiny tohoto dru-
hu. Prvním dokladem4 byla „Česká chalupa“ v Praze 
na Slovanském bazaru roku 1890. Jak se dovídáme 
ze Zlaté Prahy: „Česká chalupa postavená pod širým 
nebem ve stínu lip, z trámův a prken, měl uvnitř zařízení 
pravé vesnické domácnosti české a těšila se přehojné 
návštěvě hostův, vyslovujících z věrného provedení této 
myšlénky upřímnou radosť.“5 O Slovanském bazaru 
informoval také druhý český společenský časopis Svě-
tozor, který se zaměřil na národovecké nadšení prová-
zející akci a Českou chalupu přiblížil jen kresbou bez 
dalšího komentáře.6 Exteriér sice vycházel z tvarosloví 
roubeného domu s ozdobnou lomenicí, ale stejně jako 
interiér nepůsobil přesvědčivě a byl výrazem nejistoty 
či bezradnosti pořadatelů. 

Daleko většího ohlasu dosáhla však „Česká cha-
lupa“ na Jubilejní zemské výstavě v Praze roku 1891 
projektovaná architektem Antonínem Wiehlem podle 
kresebné dokumentace roubených staveb z Tur-
novska od Jana Prouska.7 Její společenský úspěch 
inspiroval Františka A. Šubrta, ředitele Národního 
divadla, k ideji velké Národopisné výstavy tlumočené 
představitelům českého kulturního života na schůzi 
v prostorách staroměstské radnice 28. července 
1891.8 

Jádrem Národopisné výstavy českoslovanské 
otevřené v Praze 15. května 1895 byla imaginární 
vesnická náves, kolem které byly prezentovány regio-
nální typy vesnického domu z českých zemí9 (a zčásti 

4  Pomineme-li selská stavení, která se objevují v rámci zámec-

kých areálů, kde sloužily jako rarita k obveselení panstva. 
5  Slovanský bazar na Žofíně, Zlatá Praha VII, 1890, č. 28, s. 334.
6  Slovanský bazar ve prospěch Ústřední Matice školské v Praze, 

Světozor XXIV, 1890, č. 27, s. 321–322, 324.
7  „Česká chalupa“ na Jubilejní zemské výstavě v Praze (1891) in-

spirovala majitele velkostatku v Přerově nad Labem prince Ludví-

ka Salvátora Toskánského k tomu, že v sousedství zámku nechal 

po roce 1895 vykoupit a podle vzoru „české chalupy“ upravit bý-

valou panskou kovárnu, později přerovskou rychtu. Po zařízení 

památkami (malovaný nábytek) získanými v Přerově nad Labem 

a okolí byla roku 1900 tato „staročeská chalupa“ zpřístupněna ve-

řejnosti. Dnes je součástí Polabského národopisného muzea.
8  Sborník Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, 

Praha (1897), s. 14.
9  České země byly na výstavě zastoupeny následujícími stavbami: 

osada valašská, chalupa tvrdoňská, slovenská vinná búda, horác-

ký grunt, hanácký grunt, statek opavský a těšínský, česká kovár-

na, český mlýn, jihočeský statek, chalupa jaroměřská, statek z vý-

chodních Čech, statek chodský, statek polabský (z okolí Turnova), 

kostel. Ibidem, s. 101–144. 
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i ze Slovenska),10 dále došlo k rekonstrukci historické 
městské architektury z 16. století (stará Praha) a ob-
jevilo se i obydlí amerických Čechů. Vzhledem k na-
cionálnímu charakteru výstavy byl eliminován dům 
českých (sudetských) Němců, takže hrázděné „lepeni-
ce“ z českého Slánska byly na výstavě představeny jen 
ve formě modelu, protože hrázděná konstrukce byla 
spojována s německou kulturou. Prototypem českého 
lidového domu se stal dům roubený, takže nejrozsáh-
lejším objektem na výstavě byl východočeský statek 
a areál „valašské osady“, který představil roubené 
stavitelství karpatské. Ze stejného důvodu jižní Čechy 
nebyly zastoupeny zděným domem „selského baroka“, 
ale starším typem roubeného statku. 

I když se z počátku uvažovalo o transferech origi-
nálních roubených staveb, nedošlo k nim ani v případě 
dřevěného kostela z Podůlšan na Pardubicku, kde bylo 
po ohledání konstrukce zednickým mistrem konstato-
váno, že je možné přenést jen vnitřní barokní mobiliář 
(oltáře, kazatelna, lavice).11 V dnešní terminologii byly 
na výstavě vytvořeny „vědecké“ kopie vytipovaných 
staveb z terénu, postavené podle detailní plánové 
dokumentace, na níž se podíleli významní soudobí 
architekti. I když místy docházelo k idealizaci selských 
usedlostí, odpovídaly regionálnímu typu, který měly 
reprezentovat.12 

Národopisná výstava měla celospolečenský dopad 
a vzniklé národopisné hnutí přispělo k formování 
vědeckého oboru zaměřeného na studium tradiční 
lidové kultury, v rámci kterého se rozvíjelo také bádání 
o lidovém domu, jehož výsledky byly publikovány 
v Českém lidu a jinde.13 Výstavní vesnice na Národo-
pisné výstavě českoslovanské byla označována za první 
české muzeum v přírodě.

V roce 1899 navštívil František A. Šubert Haseliovo 
Nordiska museet ve Stockholmu spolu se Skansenem. 
Detailně o nich referuje v Národopisném sborníku 
českoslovanském a v separátním tisku vydaném roku 

10  Slovensko (v dobové terminologii uherské Slovensko) na výstavě 

reprezentovaly tři stavby: oravská chalupa, chalupa kopaničárská, 

gazdovství ze stolice Trenčanské; z toho kopaničářská chalupa 

pocházela z moravsko-slovenského pomezí. O jejich postavení se 

zasloužil Dušan S. Jurkovič, který v té době pracoval u stavitele 

Michala Urbánka ve Vsetíně. Konstrukční a výzdobné prvky kar-

patského stavitelství uplatnil ve své architektonické tvorbě vytvá-

řející specifi ckou odnož secesního stylu.
11  Archiv Akademie věd České republiky, fond Národopisná výsta-

va českoslovanská.
12  Josef Vařeka, Význam Národopisné výstavy českoslovanské pro 

studium lidového stavitelství, in: Jaromír Jech – Olga Skalníková 

(eds.), Lidová tradice. Přátelé k 85. narozeninám akademika Jiřího 

Horáka, Praha 1971, s. 233–238. 
13  Vítězslav Houdek, Hanácký grunt, Český lid II, 1893, s. 140–152, 

382–391. — Jan F. Hruška, Statek a chalupa na Chodsku, Čes-

ký lid II, 1893, s. 44–53, 153–158, 566–575, 645–655; III, 1894, 

s. 10–22, 392–398; IV, 1895, s. 206–213, 315–322.

1900,14 kde srovnává situaci ve Švédsku se situací 
v českých zemích, s výstavní vesnicí na Národopisné 
výstavě, se založeným Národopisným muzeem a kon-
statuje: Tam, kde již dnes je stockholmské „Nordiska 
museet“ my dokud nejsme.15 Nakonec se nepodařilo za-
chránit ani výstavní vesnici z doby Národopisné výsta-
vy českoslovanské16 a prohrou skončil i další výstavní 
podnik, jehož ideu zaštítili Lubor Niederle a Karel 
Chotek. Šlo o projekt „Slovanské výstavy národopisné“ 
plánované do Prahy roku 1916. Měla ji tvořit opět 
výstavní vesnice přibližující domové typy jednotlivých 
slovanských národů,17 dále kus staré Moskvy, dům 
bojarský a polský šlechtický dvorec. Autoři uvažovali 
i o paralelách k sousedním etnikům pobaltským či 
kavkazským. Válečné události prvního světového 
konfliktu ale v realizaci výstavy zabránily a po jejím 
skončení ve změněných politických poměrech pová-
lečné Evropy i v rámci slovanského světa idea jako 
nerealistická zapadla.

VÝZKUM A OCHRANA LIDOVÉHO DOMU 

V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU

Rozpad Rakouska-Uherska a vznik tzv. nástupnických 
států vytvořil ve střední Evropě novou geopolitickou 
situaci. Vzniklý nový státní útvar, Československou 
republiku, tvořily historické české země, Slovensko 
a Podkarpatská Rus, které se lišily společenským vý-
vojem, úrovní industrializace a kulturními tradicemi. 
Ve výzkumu vesnického domu pokračovali jednak 
etnografové jako Karel Chotek, Drahomíra Stránská 
či Josef Vydra, autor první monografie k problematice 
lidového stavitelství,18 ale také umělečtí historikové, 
kteří v reakcích na romantické představy z doby Náro-
dopisné výstavy hodnotili vesnické stavitelství kritérii 
stylové architektury. Výsledkem zájmu byly klasické 
obrazové publikace Bohumila Vavrouška, provázené 
jednostrannými výklady uměleckých historiků,19 nebo 
práce etnografů dávající vesnický dům do souvislosti 

14  František Adolf Šubert, Nordské museum a Skanzen ve Stock-

holmě, Praha 1900.
15  Ibidem, s. 29.
16  Výstavní vesnice na výstavišti byla zrušena v roce 1903. Viz 

Josef Vařeka – Václav Frolec, Lidová architektura. Encyklopedie, 

Praha 2007, s. 166.
17  Lubor Niederle – Karel Chotek, Projekt slovanské výstavy náro-

dopisné, Praha 1912. Navrhované zastoupení staveb jednotlivých 

slovanských národů: Rusové 13–14 typů, Poláci 10–11 typů, Luži-

ce 2 typy, Češi a Slováci 15 typů, Slovinci 6 typů, Srbové a Chorva-

ti 19 typů, Bulhaři 11–12 typů. 
18  Josef Vydra, Lidové stavitelství na Slovensku, Praha 1925.
19  Bohumil Vavroušek, Dědina. 516 fotografi í lidových staveb v re-

publice Československé, Praha 1925. — Idem, Kostel na dědině 

a v městečku. 615 fotografi í církevních lidových staveb v Republice 

Československé, Praha 1929. Obě publikace jsou opatřeny úvodem 

Zdeňka Wirtha.
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s přírodními, hospodářskými a sociálními podmínka-
mi, historickými a etnickými vlivy.20 Modernizace ves-
nice, patrná zejména v západní části Československa 
a provázená zánikem tradiční vesnické architektury 
vyvolávala úvahy o její záchraně pomocí systému pr-
vorepublikové památkové péče či ve formě muzea 
v přírodě.

V rámci první Československé republiky se v roce 
1925 podařilo bratrům Bohumíru a Aloisi Jaroňkovým, 
členům Musejního a národopisného spolku v Rožnově 
pod Radhoštěm, realizovat ideu Valašského muzea 
v přírodě, které kombinovalo záchranu autentických 
roubených objektů z rožnovského náměstí (radnice 
a tzv. Billův dům) jejich transferem do muzea s repli-
kami dřevěného kostela z Větřkovic a redukovaného 
karlovického fojtství. Areál prvního československého 
muzea v přírodě byl dotvořen drobnými sakrálními 
stavbami, včelími úly, stylovým ohrazením.21 Tvůrci 
se snažili vytvořit „živé“ muzeum; jeho otevření bylo 
součástí prvního Valašského roku a místem folklorních 
slavností.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoš-
těm mělo regionální charakter. V roce 1936 předložila 
kuratoriu Národního muzea návrh na založení „muzea 
lidových staveb“ pracovnice národopisného oddělení 
doc. Drahomíra Stránská (1899–1964). O něco později, 
v roce 1938 publikovala ucelenou koncepci celostátní-
ho československého Národopisného muzea v přírodě 
v Praze, jež situovala do údolí Šárky.22 V jeho pozadí 
stála idea záchrany „starých stavitelských památek“, 
které jsou vlivem modernizace vesnice odsouzeny k zá-
niku. Již dříve byla do Prahy převezena dřevěná cerkev 
z Medvedovců na Podkarpatské Rusi a slavnostně 
zpřístupněna v roce 1929 k 10. výročí připojení Pod-
karpatské Rusi k Československu.23 Na rozdíl od této 
stavby transferované Joklovo gazdovství z Čičman 
doslova zmizelo v „propadlišti dějin“.24 Muzeum v pří-

20  Karel Chotek, Osídlení, in: Jiří Horák – Karel Chotek – Jindřich 

Matiegka (eds.), Československá vlastivěda. Řada II, Národopis, 

Praha 1936, s. 148–206.
21  Bohumír Jaroněk, Valašské muzeum v přírodě, in: Čeněk Kra-

moliš (ed.), Almanach Valašského roku, Rožnov pod Radhoštěm 

1925, s. 15–18. 
22  Podle představ Drahomíry Stránské mělo pražské muzeum 

v přírodě zahrnovat pět základní regionálních typů z Čech, z Mo-

ravy dva, ze Slovenska šest a z Podkarpatské Rusi dva. Viz Helena 

Mevaldová – Monika Tauberová, Drahomíra Stránská. Osobnost ev-

ropské etnografi e, Praha 2011, s. 107.
23  Ibidem, s. 98. Transferů roubených ortodoxních cerkví z Pod-

karpatské Rusi do českých zemí proběhlo v meziválečné době více. 

Viz Roman Malach, Ortodoxní kostel svaté Paraskevy v Blansku, 

in: Roman Malach – Miroslav Válka (eds.), Vesnická stavební kultu-

ra: stavební materiál – domová dispozice – slohové ohlasy – dřevěné 

sakrální stavby, Brno 2014, s. 197–198.
24  Přes snahu slovenských i českých památkářů se okolnosti likvi-

dace stavby nepodařilo dosud objasnit.

rodě, o které se Drahomíra Stránská zasazovala, ale 
realizováno nebylo. Jedním z důvodů bylo vypuknutí 
druhé světové války a pak poválečná politická situace.

Ještě nedlouho po druhé světové válce se objevil 
další návrh na muzeum v přírodě spojený s východní 
Moravou. V roce 1946 publikoval dr. Ladislav Rutte 
(1893–1967), nadšený obdivovatel slováckého folkloru 
a tradiční lidové kultury, koncepci Bartošova náro-
dopisného muzea v přírodě ve Zlíně, které mělo mít 
nadregionální charakter zahrnující oblast Slovácka, 
Valašska a Hanou.25 Společenské zázemí jako valašská 
zahrada (letní restaurace) nebo přírodní divadlo měly 
sloužit veřejnosti, na rozdíl od muzejní správní budo-
vy, kterou měli využívat zaměstnanci a správa muzea. 
Areál opět „živého“ muzea počítal s plochou 102 ha 
zahrnující ukázky plužiny, tj. obdělávané zemědělské 
půdy. Rutteho idea byla odložena v 50. letech jednak 
z důvodu nezájmu nové politické garnitury, jednak se 
operovalo blízkostí Valašského muzea v Rožnově pod 
Radhoštěm.

PÉČE O LIDOVOU ARCHITEKTURU 

V SOCIALISTICKÉM ČESKOSLOVENSKU

Změna politického systému po únoru 1948 zasáhla 
do všech oblastí života Československa, které se 
stalo součástí východního (sovětského) politického 
bloku. Poválečná obnova země sledovala zejména 
hospodářské priority, jako byly přestavba průmyslu 
nebo kolektivizace zemědělství; v oblasti kultury se 
úsilí zaměřilo na agitaci a propagaci nových myšlenek 
a prosazování socialistického způsobu života. Socialis-
tická zemědělská velkovýroba vedla k budování nových 
hospodářských areálů, proto tradiční hospodářské 
stavby se staly nejohroženější kategorií lidové architek-
tury. Stavební úpravy směřovaly i do obydlí, které se 
modernizovalo (okna, omítky).26 

Správní reforma z roku 1960 vedla ke vzniku nově 
vymezených okresů a krajů. V sídlech krajů vznikla 
Krajská střediska státní památkové péče (a ochrany 
přírody) s metodiky i pro oblast lidové architektury. 
Do vytvořeného státního seznamu nemovitých kul-
turních památek byly zařazeny rovněž lidové stavby. 
Že lidová architektura nebyla státní památkovou péčí 
v Československu zcela doceňována, svědčí také to, že 
došlo k vyhlášení jen dvou rezervačních celků, které 
lze zařadit do této kategorie, a to areálu roubených 
domů ve východomoravském Štramberku jako dokladu 

25  Ladislav Rutte, Projekt Bartošova národopisného musea v příro-

dě, Zlín 1946. — Lukáš F. Peluněk, Neuskutečněné plány založení 

Bartošova národopisného muzea v přírodě. K životnímu dílu Ladi-

slava Rutteho (1893–1967), in: Jiří Woitsch – Adéla Jůnová Macko-

vá, Etnologie v zúženém prostoru, Praha 2016, s. 364–372.
26  David Hroch (ed.), Současná výstavba na vesnici a tradiční lido-

vá architektura, Sedlčany 2007. 
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karpatského roubeného stavitelství (1969) a souboru 
vinných sklepů v Petrově nedaleko Strážnice (1983).27

V některých lokalitách se péče soustředila na pa-
mátkově hodnotné objekty či souboru, které měly 
po opravě sloužit k expozičním či obytným účelům, 
jako na východní Hané soubor lidových staveb v Rymi-
cích (okres Kroměříž)28 či na severozápadní Hané areál 
v Příkazích (okres Olomouc) nebo na Českomoravské 
vrchovině roubené a zděné stavby v obci Krátká (okres 
Žďár nad Sázavou). V Čechách obdobný areál vznikl 
ve středočeské obci Třebíz (okres Slaný).29 Tyto lido-
vé stavby „in situ“ měly zachovány své urbanistické 
a sociální vazby, na druhé straně velké úsilí muselo 
být věnováno ochrannému pásmu, které se památkové 
péči nedařilo vždy úspěšně hájit. 

Proto se i v oblasti památkové péče vytváří idea 
záchranných „skanzenů“. Ve středočeské Kouřimi 
byl jeho vznik spojen se záchranou hospodářských 
staveb nejvíce ohrožených po kolektivizaci venkova 
(polygonální stodola z Durdic, 1648). Podle koncepce 
Ladislava Štěpánka, krajského konzervátora památ-
kové péče, se kouřimské muzeum stalo součástí širší 
záchranné sítě spolu s dalšími zařízeními v Přerově 
nad Labem (oblast Polabí), Třebízi (Slánsko) a na Ko-
kořínsku. V roce 1972 změněná koncepce kouřim-
ského muzea zaměřená na celou Českou republiku 
postrádala personální i finanční zajištění a byla nad 
síly zřizovatele.

Právě problémy s památkovou ochranou lidových 
staveb vedly Luďka Štěpána, konzervátora památkové 
péče na okrese Chrudim, k založení Souboru lido-
vých staveb a řemesel Vysočina, v němž kombinoval 
ochranu staveb „in situ“ s transfery ohrožených staveb 
z terénu.30 Počátek jeho aktivit spadá do konce 60. let 
minulého století, ale teprve v roce 1982 vzniklo pro-
fesionální pracoviště s uvedeným názvem zahrnující 
areál obytných, hospodářských a technických staveb 
v osadě na Veselém Kopci a v nedalekých Moždě-
nicích, k nimž později přibyl ještě hlinecký Betlém 
s řemeslnickými domky. Zřizovatelem se stalo Krajské 
středisko státní památkové péče a ochrany přírody 
v Pardubicích.31

Obdobná iniciativa Františka Ledvinky a jeho spo-
lupracovníků vedly k záchraně lidových staveb v no-

27  Pavel Bureš, Památková péče o lidové stavitelství v České re-

publice, in: Pavel Bureš – Hana Šnajdrová – Jiří Škabrada, Památ-

ková ochrana historických vesnic v České republice, Praha 1996, 

s. 4.
28  Miroslav Válka, Rymice. Soubor lidových staveb východní Hané, 

Kroměříž 1980.
29  Ladislav Štěpánek, Národopisné muzeum v Třebízi, Třebíz 1975.
30 Magda Křivanová, Luděk Štěpán a počátky budování Soubo-

ru lidových staveb Vysočina. K 85. narozeninám, Národopisný 

věstník. Supplementum XXXIV (76), 2017, s. 4–12.
31  Od konce roku 2018 je muzeum součástí Národního muzea 

v přírodě se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm.

voosídlenecké obci Zubrnice (okres Ústí nad Labem) 
nacházející se v oblasti Českého středohoří. V roce 
1988 byl zpřístupněn první objekt a pak následovaly 
další, takže současné Muzeum v přírodě Zubrnice 
(Soubor lidové architektury Zubrnice) zahrnuje nejen 
pozdně klasicistní selské usedlosti na návsi, ale také 
barokní kostel sv. Maří Magdaleny, nebo vesnickou 
školu a obchod. Areál doplňují transferové sakrální 
a hospodářské stavby a v údolí Lučního potoka rekon-
struovaný vodní mlýn.

Na rozdíl od souborů lidových staveb, které se 
zpočátku opíraly o aktivity dobrovolníků, Muzeum 
vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici vzniklo 
jako institucionální podnik Ústavu lidového umění 
ve Strážnici. Veřejnosti bylo zpřístupněno v roce 
1981. Na koncepci projektu tohoto muzea vesnice se 
podíleli pracovník strážnického ústavu Jan Souček, 
docent brněnské univerzity Václav Frolec a pracovník 
památkové péče Otakar Máčel. Vzhledem k vymezené-
mu teritoriu autoři museli řešit odlišnou konfiguraci 
terénu mezi rovinatou pomoravní oblastí (Dolňácko, 
Podluží) a podhorskou či horskou částí rozkládající 
se v Bílých Karpatech (Horňácko, Kopanice) a ve Vi-
zovických vrších (Luhačovické Zálesí). Z uvedených 
důvodů musel být terén muzea modelován navážka-
mi, ale tradiční hliněný stavební materiál byl větši-
nou nahrazován novodobým náhražkami, které se 
neslučovaly s posláním staveb. Druhým problémem 
se stalo tedy převážně hliněné stavitelství, které je pro 
Slovácko ve starší vývojové vrstvě charakteristické. 
Po roce 1989 výstavba areálu z finančních důvodů 
stagnovala. Nová etapa dobudování muzea se datuje 
do posledních let a souvisí s aplikovaným výzkumem 
Martina Novotného zaměřeného na stavební technolo-
gie hliněného domu.32

Na rozdíl od uvedených regionálně vymezených 
souborů nerealizovaným projektem bylo nadregionální 
„Moravské muzeum v přírodě“ iniciované doc. Ludví-
kem Kunzem, ředitelem Etnografického ústavu Morav-
ského muzea v Brně. Jeho idea zkoncipovaná v roce 
1969 argumentovala opět záchranou památek lidové 
architektury ohrožených zánikem na původním místě 
z důvodu špatné údržby či požadavků na moderní by-
tovou kulturu. Lokalizace do historické sídelní krajiny 
nedaleko hradu Veveří měla vytvořit adekvátní pro-
středí pro stavby z různých končin Moravy, ale projekt 
se nesetkal s příznivým přijetím ani u odborné veřej-
nosti,33 ani ve státní správě, takže zůstal jen ve formě 
nerealizované studie. 

Významný rozvoj zaznamenalo od konce 60. let 
minulého století naše nejstarší muzeum v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm. Záměr ředitele muzea Jana 

32  Martin Novotný, Hliněné stavitelství na Moravě a evropské sou-

vislosti (kat. výst.), Strážnice 2014.
33  Celostátní či nadregionální muzea se potýkají s problémem re-

konstrukce adekvátního přírodního prostředí a sociálních vazeb. 
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R. Bečáka (1968) a jeho nástupců Jaroslava Štiky 
a Jiřího Langra (1974) na rozšíření Valašského muzea 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm o „Valašskou 
dědinu“ a „Mlýnskou dolinu“ byl motivován snahou 
o vědeckou rekonstrukci karpatské historické sídelní 
krajiny, sociální struktury valašské vesnice, zaniklých 
hospodářských forem a technických staveb spojených 
s tradičním životem vesnice.34 Zvolený komplexní pří-
stup přispěl k tomu, že se Rožnov pod Radhoštěm stal 
největším a nejnavštěvovanějším muzeem v přírodě 
v České republice, ale také metodickým centrem pro 
českou skansenologii. 

S uvedenou rolí rožnovského muzea souvisí vydání 
metodické příručky Národopisná muzea v přírodě. 
Teoretická a metodická východiska k realizaci (1981). 
Vznikla ve spolupráci Valašského muzea v přírodě, 
Slovenského národního muzea v Martině a Ústavu 
lidového umění ve Strážnici jako základní skansenolo-
gický materiál shrnující problematiku muzeí v přírodě 
v bývalém Československu. Obsahuje tedy definici 
základních pojmů (muzeum v přírodě, originál, kopie, 
vědecká rekonstrukce), uvádí teoretická i praktická 
východiska pro výstavbu muzea v přírodě a klasifikuje 
česká muzea v přírodě a soubory lidových staveb z hle-
diska realizace teoretického modelu.35 

Dobu druhé poloviny 20. století provázel tedy nejen 
rozvoj památkové péče, ale i vlna budování muzeí v pří-
rodě po celé Evropě, a to vesměs vycházející ze záchra-
nářské koncepce, protože modernizace venkovského 
života a zemědělského hospodářství vedla k likvidaci 
hodnotných lidových staveb nejen v bývalém Česko-
slovensku.36 Řadu roubených staveb sice v horských 
oblastech českých zemí zachránil rozvoj chalupářství, 
ale měl i některé negativní stránky. Požadavek citlivé 
adaptace vesnických staveb vedl k vydávání naučné 
literatury, která se snažila stavebníky navigovat, aby 
nedocházelo k znehodnocování objektů necitlivými 
zásahy do hmoty staveb v souvislosti s novými rekre-
ačními funkcemi.37 

Nová situace z hlediska sídelní struktury v České 
republice vznikla v 70. letech minulého století s reali-
zací tzv. střediskového systému, který se dotknul ma-
lých „neperspektivních“ vesnických sídel odsouzených 

34  Jaroslav Štika – Jiří Langer, Československá muzea v přírodě, 

Martin 1989.
35  Jiří Langer – Jaroslav Štika (eds.), Národopisná muzea v přírodě: 

Teoretická a metodická východiska k realizaci, Rožnov pod Radhoš-

těm 1981.
36  Adelhart Zippelus, Handbuch der europäischen Freilichtmuseen, 

Köln–Bonn 1974. — Jerzi Czajkowski, Muzea na wolnym powietrzu 

w Europie, Rzeszow 1984.
37  Alex Kadlec – Otakar Máčel – Aleš Viklický, Přestavba venkov-

ských obcí, Praha 1961. — Alex Kadlec – Anna Kadlecová, Rekreač-

ní chalupy, Praha 1968. — Alex Kadlec – Anna Kadlecová, Rekreač-

ní domky, Praha 1983.

k zániku.38 Tyto technokratické plány se nepodařilo 
naplnit a střediskový systém byl po roce 1989 rychle 
odmítnut a zlikvidován.

ČESKÁ MUZEA V PŘÍRODĚ PO SPOLEČENSKÝCH 

ZMĚNÁCH SPOJENÝCH S ROKEM 1989

Politické a společenské změny po pádu železné opony 
(1989) vedly v České republice k obnovení parlamentní 
demokracie a k návratu do západoevropských struk-
tur. Jako úspěch lze označit vyhlášení vesnických 
památkových rezervací a zón Ministerstvem kultury 
v roce 1995,39 na druhé straně stavební boom a budo-
vání satelitních sídel narušilo sídelní strukturu vesnic 
i okolí průmyslových aglomerací a vedlo k zániku li-
dových staveb, které přetrvaly během socialistické éry.

V oblasti muzeí v přírodě a památkové péče přines-
ly uvedené změny nové zdroje financování, umožňující 
budování dalších muzejních areálů, ale na druhé stra-
ně vedly ke střetům s platnou stavební, protipožární 
či veterinární legislativou. Zásadní diskuze se vedly 
o kvalitě prováděných prací, které musely podléhat 
výběrovému řízení a vítězné firmy neměly zkušenosti 
s památkovou obnovou lidových staveb. Polemika pro-
vázela nové objekty financované z tzv. norských fondů 
při dostavbě areálu Na Stráni ve Valašské vesnici 
rožnovského muzea. Zahrnovaly repliku toleranční 
modlitebny, školy ad.40 Argumenty Jiřího Langera 
poukazující na nedostatky při stavbě uvedených rou-
bených staveb byly relativizovány poukazem na jejich 
charakter, neboť jako novostavby nemusely splňovat 
kritéria kladená na autentické stavby transferované 
z terénu.

Mezi nově založené areály náleží od roku 1998 
budované Muzeum vesnických staveb středního Povl-
taví ve Vysokém Chlumci u Sedlčan. Jeho zřizovatelem 
a investorem se stalo Okresní muzeum v Příbrami, 
dnes Hornické muzeum Příbram. Jako regionální 
záchranné muzeum v přírodě je tvořeno obytnými, hos-
podářskými (polygonální stodola) i technickými stav-
bami (mlýn, pila), které byly v terénu vytipovány jako 
ohrožené.41 Výstavba muzea ve Vysokém Chlumci se 
chýlí ke konci, takže v současné době může návštěvník 

38  Návrhy na revitalizaci a společenské využití uvedených sídel se 

objevily v publikaci Jiří Škabrada – Svatopluk Voděra, Vesnické 

stavby a jejich úprava, Praha 1975.
39  Již v roce 1990 bylo vyhláškou Krajského národního výboru 

prohlášeno 20 památkových zón v Jihočeském kraji (okres České 

Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec). Viz Bureš (pozn. 

27), s. 4, 6.
40  Kauza PhDr. Jiří Langer, CSc. vs. Valašské muzeum v příro-

dě v Rožnově pod Radhoštěm, Česká národopisná společnost, 

http://www.narodopisnaspolecnost.cz/old/kauza.php, vyhledáno 

4. 11. 2019.
41  Lubomír Procházka, Muzeum vesnických staveb středního Povl-

taví Vysoký Chlumec, Příbram 2003.
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muzea zhlédnout celkem 15 staveb, z nichž pět je zpří-
stupněno formou interiérové či specializované expozice.

V současnosti vzniká nejmladší muzeum v přírodě 
v České republice jako součást přírodního a kulturně 
historického areálu Park Rochus, který se nachází 
v Uherském Hradišti, konkrétně v jeho městské části 
Mařatice a Jarošov. Za účelem revitalizace bývalého 
vojenského cvičiště a přilehlé krajiny se utvořila obec-
ně prospěšná společnost Park Rochus založená v roce 
2010 městem Uherské Hradiště a společností SYNOT. 
Cílem Muzea v přírodě Rochus je přiblížit etnografic-
kou oblast uherskohradišťského Dolňácka a její tradič-
ní stavitelství, bydlení, způsoby zaměstnání a obživy 
v 19. a na počátku 20. století s důrazem na vinařskou 
tradici. Na úbočí kopce Rochus byly postaveny země-
dělské usedlosti z Veletin a Boršic, nad kterými je další 
usedlost se starým vinným sklepem. Do areálu byla 
přenesena původní dřevěná stodola z nedalekého Břes-
tku a jeho součástí je i víceúčelová správní budova. 

Po vyřešení majetkových práv k pozemkům se moh-
lo přistoupit k realizaci nové koncepce muzea v přírodě 
v Kouřimi. Když bylo v roce 1996 Muzeum lidových 
staveb v Kouřimi prohlášeno za kulturní památku, na-
vázalo úzkou spolupráci se středočeskými památkáři 
a došlo ke zmíněné rehabilitaci staveb. První etapa do-
stavby muzea (2015–2016) byla umožněna na základě 
finančních prostředků z evropských fondů.42 

Výzkum vesnického domu pokračoval po roce 1989 
na několika úrovních. Podíleli se na něm odborní 
pracovníci v muzeích v přírodě, etnologové a architekti 
v oblasti památkové péče, členové Komise pro lidové 
stavitelství, sídla a bydlení při České národopisné 
společnosti43 nebo Společnosti pro obnovu vesnice 
a malého města (SOVAMM).44 Architekt Jiří Škabrada 
výsledky svých dlouholetých výzkumů publikoval v mo-
nografii Lidové stavby. Architektura českého venkova 
(1999) a v dalších dílech.45 Vyhodnocení urbanistického 
a stavebního vývoje českých vesnic zpracoval Jan Pešta 
v Encyklopedii českých vesnic I–IV. Svůj celoživotní zá-
jem o skansenologii Jiří Langer včlenil do lexikografické 
příručky Evropská muzea v přírodě (2005), která přináší 
základní informace o vývoji muzeí v přírodě v jednotli-
vých evropských zemích a přináší praktické informace 

42 Miroslav Válka, Konference Vývoj, současnost a problémy do-

staveb muzeí pod otevřeným nebem nejen v Muzeu lidových staveb 

v Kouřimi, Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení 

České národopisné společnosti XVI, 2019, s. 72–75.
43 Komise vydává každoročně Zpravodaj, od roku 2015 jako 

Supplementum Národopisného věstníku. Vedle článků a zpráv ob-

sahuje i bibliografi i odborné literatury vydávané v České republice 

k problematice vesnického domu.
44 Jiří Škabrada – Zuzana Syrová-Anýžová – Miroslava Cejpová et 

al., Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách, Pardubice 

2018.
45 Jiří Škabrada – Martin Ebel, Chalupy v Čechách na historických 

stavebních plánech I, II, Praha 2014, 2016.

o situování muzea ad. Jeho Lidové stavby v České 
republice (2018) se snaží populárně naučnou formou 
přiblížit veřejnosti vesnické stavitelství jako součást 
kulturního dědictví, které je třeba chránit a zachovat.46

Nové možnosti stavebněhistorického průzkumu 
přinesl technický pokrok v oblasti zaměřovací techniky 
(3D skenery) nebo užití dendrochronologické metody 
spojené s přesnou datací roubených staveb. Aplikova-
ný výzkum podstatně rozšířil naše poznatky i v oblasti 
hliněného stavitelství.47 Rozvoj techniky sice umožňuje 
transferovat celé bloky hliněného nebo kamenného 
zdiva, ale pokusy s hlínou přinesly údaje, na základě 
kterých je možné rekonstruovat hliněný dům, a to růz-
nými technikami, nejen vyzděním z nepálených cihel.

Zhodnotit vývoj českých muzeí v přírodě a nastínit 
prognózu dalšího vývoje se pokusila v roce 2018 inter-
disciplinární konference Poslání a budoucnost muzeí 
v přírodě v České republice uspořádaná Valašským 
muzeem v přírodě pod záštitou Ministerstva kultury.48 
Řešená témata: 1) Definice muzea v přírodě; 2) Prezen-
tace v muzeích v přírodě; 3) Ekonomika a marketing; 
4) Muzea v přírodě a legislativa se snažila odpovědět 
na často diskutované problémy, které tato specifická 
oblast muzejnictví musí řešit. Příspěvky byly publiko-
vány jako Muzea v přírodě. Jedinečná cesta muzejnictví 
(2019).

ZÁVĚR
Posláním muzea v přírodě je rekonstrukce různorodé-
ho historického životního prostředí a jeho prezentace 
návštěvníkovi srozumitelnou formou, bez idealizace 
a zkreslení. Nové formy práce umožnily specifické 
programy pro různé věkové skupiny návštěvníků. Jako 
problém se ukazuje komercionalizace lidové kultury, 
spojená s globalizačními tendencemi posledních let.

Muzea v přírodě jako specifické paměťové instituce 
prošly více jak stoletým vývojem. Nosná se ukázala 
idea rekonstrukce a prezentace historického životního 
prostředí, převážně vesnického, ale také městského či 
zaměřeného na technické a industriální provozy v růz-
ných časových etapách. Zásady budování muzeí v pří-
rodě jsou obecně známy, ale po roce 1989 se dostávají 
do střetu s platnou legislativou nejen stavební, která 
nerespektuje jejich specifika. Novostavby prezentované 
jako vědecké kopie postrádají historickou hodnotu, 
autenticitu a nepůsobí věrohodně. Z hlediska koncep-
čního a návštěvnického se jako ideální jeví regionální 
muzea v přírodě a soubory vzniklé kolem původní 
historické stavby či zástavby.

46 První vydání vyšlo jako Jiří Langer – Josef Vařeka, Naše lidové 

stavby, Praha 1983.
47 Martin Novotný (pozn. 32).
48 Eliška Leisserová, Konference Poslání a budoucnost muzeí 

v přírodě v České republice, Národopisný věstník XXXV (77), 2018, 

č. 1, s. 132–134.
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PAMÁTKÁŘSKÉ PŘÍSTUPY PŘI BUDOVÁNÍ MUZEÍ V PŘÍRODĚ – PŘÍKLADY 

ZE ZUBRNICKÉHO SKANZENU

František Ledvinka

Většina lidí, jak laiků a prostých návštěvníků památek, 
tak často i odborníků vnímá muzea v přírodě jako určitý 
útvar, kde je na „zelenou louku“ sneseno (transferová-
no) určité množství lidových staveb v horším případě 
uspořádaných do jakéhosi historického tvaru v podobě 
návsi s předzahrádkami a v lepším případě i s rekon-
strukcí dvorů jednotlivých usedlostí včetně hospodář-
ských budov. To co bývalo za humny, to z důvodu ne-
dostatku místa většinou řešeno není. Samozřejmě velké 
a zavedené západní skanzeny, které se nemusí potýkat 
s nedostatkem finančních prostředků, si často mohou 
dovolit přepych ukazovat ve svých areálech i velké zdě-
né objekty, někdy i kostely a další složitější historické 
stavby včetně rekonstrukce alespoň části historické 
plužiny. Jako příklad od nás bych uvedl severozápadní 
Čechy (pohraničí), kde díky velké prosperitě chmelařství 
nebo ovocnářství v minulosti vyrostly v centrech obcí 
mohutné pozdně klasicistní domy, které si mnohdy ne-
zadají svou velikostí a zdobností i s menšími zámeckými 
objekty. Z finančních i z technických důvodů je v našich 
podmínkách téměř nemyslitelné tyto objekty stěhovat 
či vytvářet jejich repliky. Proto v bohatých oblastech 
severozápadních Čech, popřípadě severní Moravy, by 
se budování skanzenu zvrhlo pouze k snášení malých, 
i když často stavebně velmi hodnotných objektů. Tím by 
byl obraz vesnice daného regionu absolutně zkreslen, 
často i zidealizován, protože by se jednalo pouze o sbír-
ku malých dřevěných stavbiček, které by i sebekvalit-
nějším transferem a dokonalou interiérovou instalací 
nemohly ukázat objektivní obraz vesnice v minulosti, 
především s jeho sociální diferenciací.

V Zubrnicích jsme měli to štěstí, že v souvislosti 
se záchranou zubrnického kostela sv. Maří Magda-
leny před zbořením, ve snaze předejít osudu sedmi 
zbořených kostelů v okrese Ústí nad Labem, jsme 
začali jednat o jeho záchraně. Tehdy jsem na dotaz 
předsedovi národního výboru, co je to za roubený dům 
v rohu návsi, dostal lakonickou odpověď, že měl být již 
14 dnů zbořen, avšak pro nemoc bagristy se likvidace 
odsunula. Máme-li o tuto stavbu zájem, jednejme pří-
mo s ředitelstvím Státního statku v Ústí nad Labem. 
Jednání bylo velmi krátké a konstruktivní. Během tří 
neděl patřil roubený dům čp. 61 Okresnímu vlastivěd-
nému muzeu v Ústí nad Labem, jehož jsem tehdy byl 
ředitelem. Statku jsme ušetřili nemalé finance na jeho 
likvidaci a nám se podařilo zachránit dům jednoho 
z největších sedláků v obci, který sloužil ve své době 
i jako rychta.

Jako po každém hospodaření socialistických země-
dělců byl dům ve velmi žalostném stavu. Dlouhodobým 

zatékáním byla celá přední část poškozena dřevomor-
kou. Počáteční práce (vyklizení suti, odstranění příčin 
zatékání, zasklívání oken apod.) jsme řešili brigádnic-
kou prací našich muzejníků, což byla též podmínka 
okresu k udělení souhlasu s převodem, že dům bude 
využíván pro rekreaci našich pracovníků a větší část 
prací proběhne formou brigád. Postupně jsme se 
tak v Zubrnicích „zaháčkovali“ a zapojením mladých 
památkářů z tehdejšího Krajského střediska státní pa-
mátkové péče a ochrany přírody se rozšířil náš zájem 
na celou obec. Tehdejší náměstek ředitele ústeckých 
památkářů Vlastík Šafránek, zajistil průzkumné práce 
Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst 
a objektů realizované architektem Jiřím Škabradou. 
Teprve tehdy jsme si plně uvědomovali, že obec Zu-
brnice má obrovský vypovídající potenciál, že i přes 
likvidaci cenného středu (objekty bezzemků) se později 
i nám podařilo další řadu usedlostí zachránit před lžící 
bagru. Z původního záměru rekreačního objektu se 
pozvolna rodil záměr využití jeho části k expozičním 
účelům a pak byl již jen krůček k prvním malým 
transferům a nesmělému vznikání muzea lidové ar-
chitektury. S památkovými orgány byla řešena nejprve 
plošná ochrana středu obce formou vesnické památ-
kové zóny a po revoluci i vesnické památkové rezer-
vace. V té době, před revolucí, nebyl velký problém se 
zajišťováním finančního krytí, ale spíše se zajištěním 
potřebných stavebních kapacit. To jsme zpočátku 
řešili brigádnickou prací studentů v rámci tehdejší 
letní aktivity mládeže, která byla pro středoškoláky 
povinná. Každé prázdniny se nám tu vystřídalo kolem 
30 studentů, pro které se práce ve skanzenu stala vel-
mi atraktivní a smysluplná, na rozdíl od brigád ve fab-
rikách. Za pomoci několika starých řemeslníků se nám 
podařilo některé šikovnější studenty zaškolit do práce 
při zdění z kamene. Tím jsme vlastně doplňovali deficit 
zednických profesí, kterých bylo v tehdejší památkové 
huti Okresního stavebního podniku Ústí nad Labem 
velký nedostatek. Profesionálové nám zajišťovali přede-
vším vysoce odbornou práci tesařů i zedníků a na nás 
se studenty zbyly všechny pomocné práce a později 
i vyzdívání kamenných podezdívek pod transferované 
stavby.

Téměř všechny objekty středu obce se postupně do-
staly do správy našeho muzea. Přednostně jsme řešili 
jejich opravy a revitalizace včetně totálně zdevastova-
ného kostela sv. Maří Magdaleny. K těmto objektům 
in-situ jsme transferovali drobné hospodářské budovy 
na místa původních nedochovaných staveb. Prvním 
naším transferem byla unikátní barokní studna 
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ze Střížovic. Zásadou našich transferů byla záchrana 
pouze ohrožených staveb, které by v terénu dlouho 
nepřežily. 

Naše pozornost se pak zaměřila i do extravilánu 
obce, kde se nám podařilo získat zajímavé a členité 
území 20 ha, ležící na katastrech čtyř obcí, které za-
sahuje až do sousedního Litoměřického okresu. Toto 
území, díky své členitosti, nebylo zasaženo negativními 
civilizačními vlivy, ani kolektivizací s rozoráváním 
mezí, popřípadě rekultivacemi. Leží v údolí Lučního 
potoka, na kterém ještě v polovině 19. století stávalo 
27 mlýnů. Na našem úseku jich stálo pět. Ty se docho-
valy již jen v troskách, avšak téměř se všemi vodními 
stavbami (kromě funkčních jezů). Do expoziční podoby 
se nám posléze podařilo revitalizovat mlýn Týniště 
27 a v současné době pracujeme na mlýně Týniště 
28, který býval z největších na celém toku. Unikátní 
je i svou kombinací mlýna, vodní pily a lisovny oleje, 
tedy s dvěma lednicemi a třemi vodními koly. Tento 
mlýn byl z důvodu ochrany vodního zdroje v minulosti 
celý zbořen. Vodní zdroj tu již naštěstí neslouží svému 
účelu, a proto jsme archeologickým způsobem mohli 
vykopat celou suterénní část obou staveb a na pode-
zdívku mlýna přenést roubenou budovu mlýna z Ho-
mole. Jeho mlýnici jsme na doporučení Luďka Štěpána 
vybavili historickým zařízením uměleckého mlýna 
z Hamrů u Chrudimi. Jsme tedy jediným skanzenem 
a památkovým objektem, který se pustil do tak sofisti-
kované práce, jakou je rekonstrukce uměleckého mlý-
na. Sousedním objektem pily a lisovny oleje se budeme 
po technologické stránce zabývat až v pozdější etapě.

Celé toto krajinářsky velmi atraktivní dvacetihek-
tarové území se snažíme postupně vrátit do podoby 
z poloviny 19. století dle podkladů stabilního katastru 
(1843) obnovou starých políček, výsadbou tradičních 
odrůd ovocných stromů, starými polními cestami a sa-
mozřejmě i mlýny s jejich zahradami i chmelnicemi – 
tedy vybudovat zde jakési ekomuzeum. Nemusíme nic 
vymýšlet, pouze vše rekonstruovat do původní podoby. 
K tomu nám pomáhá i obnova šestikilometrového úse-
ku zrušené železnice Velké Březno – Verneřice / Úštěk, 
která se nyní i s původním nádražím stává atraktivním 
doplňkem skanzenu a zajímavým obohacením sezonní 
dopravy do Zubrnic. 

Na další trosky mlýnů plánujeme transfery ně-
kterých ohrožených mlýnů z regionu. Počátek toho 
bylo hrubé odkrytí mlýna Touchořiny 40, které bylo 
dovršeno archeologickým průzkumem realizovaným 
dr. Lucií Galusovou ze Západočeské univerzity v Plzni. 
Pomocí těchto výzkumů a jedné nalezené fotografie 
i zápisů z vodních knih již víme, jak stavba tohoto mlý-
na vypadala, což postačí k rekonstrukci jeho budovy 
do původní podoby a časem i k jeho vybavení vhodným 
mlýnským zařízením z ohrožených lokalit v terénu.

Posledním naším velkým transferem byl roubený 
dům (bývalá rychta) z Loubí na Českolipsku, datovaný 
rokem 1700. Na jeho stavbu byly využity dotace Evrop-

ské unie z programu Cíl3/Ziel3. Objekt již slouží jako 
víceúčelové vzdělávací centrum, především pro naše 
edukační programy se školami, a stal se významným 
přínosem pro naši činnost. 

Ve svém sdělení o naší práci v historické obci Zu-
brnice, bych se chtěl svěřit s naším tajným plánem 
obnovit později na návsi to nejcennější, co zde bylo 
a v době „budování lepších zítřků“ nesmyslně zbořeno. 
Byly to menší domky bezzemků, které tvořily sociální 
diferenciaci a kontrast s velkými grunty sedláků. 
Na místě těchto půvabných domečků vznikla typová 
prodejna Jednoty, která již dosloužila a nyní se využívá 
pro jakýsi sklad. Věříme, že přijde doba, kdy budeme 
moci toto v historické zástavbě nepatřičné monstrum 
vykoupit, zlikvidovat a na jeho místo postavit repliky 
původních domků bezzemků, které tak vhodně doplní 
původní vzhled návsi. 

Závěrem svého vystoupení bych chtěl shrnout 
přednosti, ale i některé nevýhody kombinace pa-
mátkářských a „skanzenologických“ přístupů při 
budování nových muzeí v přírodě. Tuto formu lze 
využít především v pohraničních oblastech s velkými 
zděnými objekty, kde byly odsunem původního oby-
vatelstva přerušeny přirozené rodinné a následnické 
majetkové vazby. Tam, kde je dostatek nevyužitých 
hospodářských objektů, které volají po své záchraně. 
I z ekonomického hlediska je žádoucí určité sdružová-
ní prostředků a odborných sil (památkáři, muzejníci 
a ochranáři přírody). Především u technických pamá-
tek na vodní sílu je velmi výhodné využití konfigurace 
terénu s původními zbytky vodní soustavy se starými 
náhony a akumulačními nádržkami. V některých 
skanzenech se bohužel potřeba vody k pohonu jejich 
transferovaných mlýnů a jiných vodních zařízení musí 
složitě a až násilné zajišťovat pomocí čerpadel. V po-
hraničních, převážně horských oblastech, také není 
velký problém získávání pozemků v extravilánech obcí 
pro rekonstrukci historické plužiny. Tvorbu nových 
skanzenů tu lze i spojit s budováním atraktivních 
ekomuzeí. 

Velkou nevýhodou památkářského řešení však bývá 
doprava, často procházející historickým středem obcí 
a také i provozní záležitosti, kdy musí být všechny 
objekty uzamčeny a prohlídky probíhat pouze s prů-
vodcem. Také při prezentaci a rekonstrukci větších fol-
klorních akcí moderní provoz obce překáží. Avšak stále 
nutno zdůrazňovat, že autentické historické prostředí 
nelze zcela nahradit sebedokonalejší rekonstrukcí 
„na zelené louce“.

Závěrem svého příspěvku musím pochválit po-
řadatele semináře, že mile překvapili prvními kroky 
v odstranění některých hrubých koncepčních chyb 
svých předchůdců v prostorovém řešení muzea. Věřím, 
že toto je zásadní cesta k novému a úspěšnému rozvoji 
Muzea v přírodě Kouřim. K tomu jim můžeme jen přát 
mnoho dalších sil.
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Příspěvek se věnuje nahlížení rozvoje muzeí v přírodě 
z jiné a možná lehce obecnější perspektivy, která zdán-
livě opouští diskurz odborných pohledů a detailních 
sond do jednotlivých úseků této široké problematiky. 
Zaobírá se aspektem, který odborné diskuze (jakýsi 
vnitřní svět muzeí v přírodě) může propojit s jejich 
účinnou prezentací veřejnosti. Ta se s tímto světem 
má seznamovat v co možná nejcelistvějším obrazu 
a nejvěrohodnějším podání, odpovídajícím a žádoucím 
kontextu. Často ale dochází k tomu, že se onen obraz 
z nejrůznějších příčin tříští. V dané souvislosti je po-
třeba brát v úvahu proměnu této specifické muzejní 
disciplíny, která se v průběhu času mění, vyvíjí, podlé-
há i legislativním změnám. Stejně tak se mění i pohled 
veřejnosti ať v souvislosti s obecnějším vnímáním 
pojmů jako lidovost, tradice nebo se postupně rozši-
řuje zájem o některé v minulosti tabuizovaná témata. 
V neposlední řadě neustálé zdokonalování a techno-
logický vývoj užívaný například v oblasti zkoumání, 
dokumentace i samotné prezentace.

Obor, který se snažíme předkládat a zdokonalovat, 
často stojí na pevných základech prvních zakladatelů 
českých (československých) muzeí v přírodě – nadšenců 
a průkopníků, na které mladší pokračovatelé navazují 
a jejich odkaz se snaží zodpovědně rozvíjet, nahlížet 
a interpretovat (i právě díky vzrůstajícím možnostem 
současného světa) v širších souvislostech. Právě širší 
kontext bude stěžejní moment příspěvku, který je pojatý 
formou zamyšlení či zbožného mírně utopického přání.

Sdělení příspěvku má blíže k vidině „ideálního 
světa“ než toho reálného. S vědomím, že práce v po-
dobných zařízeních je nikdy nekončícím příběhem. 
I toho, že oblast muzeí v přírodě je, v celkovém objemu 
způsobu trávení volného času, zážitkovým či vzdělá-
vacím způsobem, a to nejen v oblasti muzejnictví či 
kulturního dědictví, jen nepatrným zlomkem a konku-
rence je čím dál nemilosrdnější. Ale i tento okruh má 
stejné šance a především nároky aby byl prezentován 
důsledně, odpovědně a pravdivě aby byl rovnocenně 
podporován, neboť zachází ve svém jádru s daleko vět-
ším přesahem než si je v současnosti nejspíše schopen 
sám uvědomit, natož předávat jej zodpovědně dál.

Proto i samotná otázka vize rozvoje muzeí v přírodě 
by měla být, v ideálním případě, přirozeně vyřešena 
a definována už při jejich samotném založení. Zpravi-
dla vychází ze správně odhadnutého potenciálu místa, 
zástavby (muzea in situ či muzea začleněná v živé 
zástavbě v kombinaci s transfery) nebo muzea vzrostlá 
na tzv. zelené louce, s jasným vymezením zájmové ob-
lasti. Tyto linie mají být následně rozvíjeny, zdokona-
lovány a v dílčích věcech inovovány v závislosti na ak-
tuálních odborných poznatcích, možnostech transferů, 

případně nových pozemků, popřípadě možnosti získání 
a provozování objektů in situ mimo vlastní areál. Sou-
běžně s naplňováním urbanistického rozvoje je nutné 
také maximálně naplňovat odborné stránky – sbírko-
tvornou, expoziční, programovou, edukační a výstavní 
činnost, těžící v první řadě daný region – vymezenou 
oblast a dávat do patřičných souvislostí – interpretovat 
místní historii, život a tradice.

Vše v rámci „skanzenů“ se odehrává v intencích 
imitace – specifického spektáklu,1 který si kamenná 
muzea nemohou v takové míře dovolit. Tím ale také 
narůstá určitá zodpovědnost. Tento podstatný moment 
spektáklu se v delším časovém horizontu, ovlivněném 
sílícími proměnami společenskými i globálními,2 musí 
ještě nutně prohloubit – odcizit od svého přirozeného 
prostředí.

Jednou z možností, jak tento dle mého názoru, 
neodvratný proces „zpomalit“,3 je pojímat tuto pro-
blematiku komplexně (především ve vztahu k součas-
nosti a snad ještě více k budoucnosti) a mezioborově 
(ve vztahu k pojetí, prezentaci, interpretaci). Samotné 
základní prvky lidovosti, folkloru, tradic (resp. ve vět-
ší míře hra na lidovost a tradice) v takto nahlížené 

1  Vynecháváme v této souvislosti čistě muzejní základ – mapování 

historie, dokumentaci, výzkumy, sbírky a péče o ně.
2  Tyto elementy vidím z hlediska zachování lidové architektury 

v původních místech (výjimky potvrzují pravidlo) a zejména pak 

jejího přirozeného prostředí skepticky.
3  Mám tím na mysli proměnu zažité představy o „skanzenu“, je-

likož v našem prostředí bude toto více pejorativní označení zřejmě 

ještě dlouho rezonovat a nezmění na tom nic – ani čerstvý vznik 

Národního muzea v přírodě.

Obr. 1. Archeopark Chotěbuz-Podobora spravuje Muzeum Těšínska. 

Vstupní objekt navrhli Jan Zelinka a Pavlína Harazimová z Atelieru 38. 

Foto: Roman Polášek
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perspektivě neobstojí a navíc mohou být leckdy sva-
zující. Pochopitelně je nutné ba přímo povinné zbytky 
a střípky autentičnosti výše uvedených pojmů hledat, 
chránit, dávat do souvislostí a prezentovat – mít je jako 
jeden ze základních kamenů onoho spektáklu.

Jedním z možných pohledů takového přemostění 
vidím v samotné prezentaci lidového stavitelství a nava-
zujících výše uvedených pojmů. Velmi málo se v tomto 
směru dělá pro veřejnost a její osvětu a přitom právě 
neznalost často vede k destrukci lidových staveb a cel-
kovému nepochopení. Části veřejnosti možná stačí ona 
idealizovaná víkendová rodinná návštěva „Chaloupky 
na vršku“ s řadou dalších lákadel a informací, méně už 
pak zaujmou vhodně provedené nátěry nebo správné 
provedení dřevěných konstrukcí. Možná ani z větší části 
veřejnost nepozná rozdíl mezi autenticky zařízeným 
a do detailu promyšleným interiérem nebo pouhou retro 
blamáží. Ale poučenější či vnímavější návštěvník, i kdy-
by to byl jeden z tisíce, je oním pomyslným měřítkem.

Záměry, přání a již realizované projekty Regionální-
ho muzea v Kolíně a potřeba nových pozemků dokládají 
vážný úmysl zdejší muzeum v přírodě dále smysluplně 

rozvíjet. Právě jeho složitá a trochu nešťastná historicky 
daná pozice v rámci našich muzeí v přírodě mne vedla 
k podobnému uvažování. To je podpořené i aktuálně se 
zvyšující poptávkou po metodologické, edukační či vý-
stavní činnosti a otázkami spojenými s novými výstav-
ními trendy, jejichž rozvoj lze přirozeně předpokládat.

V zahraničí vidíme, že i muzea v přírodě operují 
velkými moderními výstavními či vstupními halami, 
velkorysými a plně vybavenými edukačními prostory. 
Dnes i u nás jsou běžné v kamenných muzeích či umě-
leckých galeriích promyšlené, nápadité odpočinkové 
místnosti, rozměrné dětské koutky se sofistikovanými 
interaktivními prvky. Něco takového u nás v oblasti 
muzeí v přírodě dosud chybí – nějaký „palác“, který 
by veřejnosti komplexně předal v kostce podstatu pro-
blematiky muzeí v přírodě. Může to přispět i k tomu 
aby se i sama muzea v přírodě začala brát vážně.4 

4  Například po stránce co možná největší možné dosažitelnosti 

věrohodnosti stavební řemeslné tradice, kterou mají ze své podsta-

ty prezentovat.

Obr. 2–3. Sídlo společnosti Lasvit v Novém Boru navrhla 

architektonická kancelář ov architekti pod vedením Jiřího Opočenského 

a Štěpána Valoucha. Foto: Karel Konopka

Obr. 4. Archeopark Pavlov, realizace podle projektu Radko Květa 

a Pavla Pijáčka z architektonické kanceláře Radko Květ. 

Foto: GeXeS – Wikimedia Commons, CC-BY-SA 4.0

Obr. 5. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (Polsko), odborníky pozitivně 

hodnocená vstupní budova muzea. Foto: Petr Šmídek



VÝVOJ, SOUČASNOST A PROBLÉMY DOSTAVEB MUZEÍ POD OTEVŘENÝM NEBEM NEJEN V MUZEU LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI

73

V současné době končíme ve vstřícnosti k návštěvní-
kům dětskými koutky5 a tzv. edukační programy jsou 
zaměřené převážně pro nižší ročníky základních škol 
formou jakýchsi dílniček. Ale podstatu řemesla jako 
„vědy“ – dalšího základního kamene muzeí v příro-
dě – dostatečně neprezentujeme. Nejde o to věci dělat 
za každou cenu postaru, jde o logiku samotnou. Pre-
zentace snah několika málo nadšených schopných ře-
meslníků a restaurátorů zůstává poněkud v pozadí, při 
tom je důležitá, přirozená a v porovnání se současným 
světem jistě obstojí. Názorná ukázka vedle prezentací 
etnografických sbírek a muzejních výstav je prezentace 
či srovnání řemeslné a technologické stavební stránky 
muzeí v přírodě velmi žádoucí. V tomto směru už nejde 
o spektákl, ale realitu, logiku a samotnou podstatu, 
která odlišuje muzea v přírodě od dalších muzejních 
zařízení. Možností poodhalit i tuto stránku muzeí v pří-
rodě můžeme jen získat. Navíc v podobném přístupu 
je možno najít hned několik aspektů zohledňujících 
i stále aktuálnější otázky dynamicky se měnícího sou-
časného světa. Probudit zájem o opravdové řemeslo, 
schopnost určité samostatnosti, soběstačnosti, oživení 
opravdové tradice, logického uvažování potažmo „sel-
ského rozumu“ a v neposlední řadě i určitých ekologic-
kých aspektů. 

Vezmeme-li v této souvislosti v úvahu možnosti 
našich muzeí v přírodě, tak příliš možností se nenas-
kýtá. Například v Zubrnicích se podobně velkorysého 
projektu či objektu vzhledem k poloze muzea a pro-
storových možností těžko dosáhne. Podobně i Přerov 
nad Labem či Vysoký Chlumec, malá muzea nemá ani 
cenu zmiňovat. Ovšem i při menších možnostech vy-

5  Za tento postřeh děkuji Luďkovi Dvořákovi z Valašského muzea 

v přírodě.

lučující takto ambiciózní projekt se výše uvedené ideje 
dají naplňovat v dílčích věcech jako zázemí pokladny, 
lavičky, systém řešení odpadků, grafický vizuál apod. 
Tomu všemu se už dnes přikládá důležitost a podobné 
detaily přispívají k celkovému vnímání obrazu místa. 
Samozřejmě Valašské muzeum v přírodě má svůj 
Sušák s velmi důmyslně pojatými a atraktivními stálý-
mi expozicemi a možnostmi krátkodobých výstav. Po-
važuji za důležité zde zmínit poměrně čerstvou stálou 
expozici ve Valašském muzeu v přírodě: Valašská dě-
dina – opravdu zmizelý svět? v Domě pod strání, která 
už přeci jen hovoří současným jazykem a je příkladem 
dobré praxe propojování minulosti se současným svě-
tem a hledáním vzájemných styčných ploch. Ale zcela 
moderní nová architektonicky hodnotná a nadčasová 

Obr. 7. Romsdalsmuseet v Molde (Norsko), budova muzea je velmi 

zdařilou realizací sloužící svému poslání. Foto: Quentin desfarges – 

Wikimedia Commons, CC-BY-SA 4.0

Obr. 8. Elbphilharmonie v Hamburku (Německo), realizace Labské 

filharmonie podle projektu švýcarské architektonické kanceláře Herzog 

& de Meuron. Foto: Dietmar Rabich – Wikimedia Commons, CC-BY-SA 

4.0

Obr. 6. Weinviertler Museumsdorf Niedersulz (Rakousko), muzeum 

vesnice oblasti Weinviertel v Niedersulzu je největším muzeem 

v přírodě v Dolním Rakousku. Foto: Bwag – Wikimedia Commons, 

CC-BY-SA 4.0
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stavba u nás dosud realizována nebyla, světlou výjim-
kou je realizace moderní vstupní budovy se stálými ex-
pozicemi v Archeoparku Chotěbuz-Podobora při Muzeu 
Těšínska. 

Podobně koncipované objekty jsou navíc ve velké 
míře hodnotnými moderními stavbami samy o sobě 
a můžou přinést zcela jiný pohled, jak na konkrétní 
instituci, tak i muzea v přírodě obecně a mohou se stát 
i z marketingového pohledu vysoce strategickou zále-
žitostí. Podobně jako jsou muzea v přírodě atraktivní 
v zahraničí, a ne jen co do počtu návštěvnosti, která 
se často „uměle“ zvyšuje pořádáním stereotypního roč-
ního programu akcí pro veřejnost, ale jsou lákadlem 
samy o sobě jako originální celek s řadou služeb a ze-
jména jedinečným pojetím toho jednoho konkrétního 
muzea. Podobně i u nás už mnohá muzea či umělecké 
galerie sází na originalitu pojetí výstav či dlouhodo-
bých a stálých instalací ve spolupráci s architekty, 
umělci a designéry. Podobné atraktivity lze dosáhnout 
i v oblasti muzeí v přírodě, kde je potenciál v mnoha 
směrech obrovský.

Vidím to jako jednu z možností, která by byla 
reálná například v Kouřimi. Této samozřejmě nad-
sazené úvaze ale nahrává nejen poměrně dynamický 
rozvoj muzea v posledních letech a koncepční plány 
do budoucna, například i poměrně strategická pozice, 
co se týče dostupnosti větších měst a zejména Prahy 
(nacházíme se téměř v centrum republiky). Podobná 
„osvětová platforma“ by byla přínosem i pro samotná 
muzea v přírodě, aby se začala brát vážněji a zejména 
jinak než jako romantizující prostředí pro krátkodobou 
návštěvu, při které vzdycháme se vzpomínkou na zašlý 
svět našich babiček bez souvztažnosti k světu součas-
nému.

Tímto bych chtěl naznačit nabízející se a dle mého 
nutnou mezioborovost v této oblasti, konkrétně propo-
jení s architekturou, designem i uměním. Muzea v pří-
rodě jsou specifickým odvětvím kamenných muzeí, 
které mají bezesporu v tomto směru větší možnosti, ale 
při promyšlené strategii i odvaze se kvalitní a funkční 
moderní architektura dá v některých případech apli-
kovat i v tomto specifičtějším prostředí. Navíc máme-li 
na paměti výše nastíněný obsah, který by naplnil reali-
zaci tohoto charakteru, vzniká nám poměrně výbušná 
směs atraktivity s velkým potenciálem.

Aktuálně můžeme zmínit příklad realizaci centra 
sklářské designové firmy Lasvit v Novém Boru, která 
kongeniálně skloubila původní hrázděnou městskou 
architekturu s moderními stavbami nevšedního účelně 
využitého interiéru. Právě soukromý či podnikatelský 
sektor může být ustálenému provozu muzeí v přírodě 
leckdy inspirací. Výčet míst, která nás mohou inspi-
rovat je mnoho a uvedené ukázky jsou vybrány z pro-
středí muzeí v přírodě z navštívených muzeí v Polsku 
a Německu a další z Rakouska či z Norska. Na závěr 
jeden příklad mimo oblast muzejnictví. Stavba Labské 
filharmonie v Hamburku byl ambiciózní projekt, který 
už ve své době vyvolal záporné reakce veřejnosti ohled-
ně finanční náročnosti, ta se z nejrůznějších důvodů 
ještě znásobila a původně dlouho nenáviděná stavba 
se nakonec stala budovou, na kterou jsou místní hrdí 
a lidé z celého světa ji jezdí obdivovat.
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Vážení účastníci odborné konference,

vážení čtenáři sborníku příspěvků k tématu dostavba Muzea lidových staveb v Kouřimi, 
s pokorou jsem přistoupil k úkolu, který přesahuje hranice jednoho volebního období, k úkolu, 
který bude zaměstnávat ještě desítky let vedení Regionálního muzea v Kolíně, a to k úkolu 
posunout významně debatu o doplnění dalších objektů do souboru lidových staveb, které pre-
zentuje Muzeum lidových staveb v Kouřimi.

Naše generace je dědicem mnoha problémů. Jeden z nich můžeme pojmenovat jako neúctu 
k dědictví, které nám odkázaly předchozí generace. Ve jménu pokroku se stavělo, ale ještě více 
bouralo. Ve jménu modernizace se měnily postupy v hospodaření s půdou a řetězová reakce 
změnila kulturní krajinu staletí budovanou lidskou prací. Řada tradičních hospodářských 
objektů ztratila svou funkci. Vylidnily se domy, protože jejich obyvatelé nenašli v nových po-
měrech své místo. Rychlosti jsme obětovali nejen část přírody, ale také část fyzických dokladů 
o své historii. Poslední střípky z ní zůstávaly složené na hromadách v muzeích a čekaly na své 
vzkříšení. V Muzeu lidových staveb v Kouřimi takových němých svědků minulosti skrytých 
v depozitních skladech najdeme celou řadu. 

Lidové prostředí středních Čech je kolébkou mnoha osobností, které se zapsaly do dějin 
českých zemí. Selský rozum, který se pěstoval v chalupách při čtení bible a kalendářů, byl 
motorem hospodaření s úctou ke zdrojům. To je onen pověstný trvale udržitelný život, kterého 
se dnešní společnost dovolává.

Současným trendem v péči o lidovou kulturu a architekturu je podpora jejího udržení 
v místě původu.

Co ale s odkazem, který jsme převzali dříve? 
Cílem odborné konference, kterou jsem zaštítil, bylo pokračování odborné diskuze o způ-

sobu, jakým dál budovat Muzeum lidových staveb v Kouřimi. Potěšilo mě, že většinové závěry 
odborníků se kloní k pomalým vědeckým rekonstrukcím objektů, které přispějí k pochopení 
a oživení nástrojů a postupů našich předků. Zapomínat je lidské, ale cílem paměťových institu-
cí je udržet paměť. Pokud se to podaří i v oblasti tradičního stavitelství, budu mít pocit, že můj 
vklad k dostavbě Muzea lidových staveb v Kouřimi nevyšel naprázdno.

 

Mgr. Karel Horčička, MPA
radní pro oblast kultury 

a památkové péče
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