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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI 
 
1. ZPRACOVATEL 

 

Zpracovatel  Národní ústav lidové kultury 

Adresa sídla  Zámek č. 672, 696 62 Strážnice 

IČ   00094927 

DIČ   CZ00094927, nejsme plátci DPH 

Telefon   + 420 518 306 611 

Fax   + 420 518 306 615 

Elektronická pošta info@nulk.cz 

Internetové stránky www.nulk.cz, www.lidovaremesla.cz, www.cioff.cz, 

www.lidovakultura.cz  

 

 

2. ZŘIZOVATEL, ZPŮSOB ZŘÍZENÍ 

    

Zřizovatel 

Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11  Praha 1 (dále jen MK). 

    

Způsob zřízení Národního ústavu lidové kultury (dále jen NÚLK) 

Zřizovací listina Národního ústavu lidové kultury č. j. 18724/2008 ze dne 19. 12. 

2008 s účinností od 1. 1. 2009 (vydaná podle § 3 zákona č. 203/2006 Sb.,           

o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů). 

    

 

3. POSTAVENÍ, ÚČEL ZŘÍZENÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  

k 31. 12. 2010 

 

Právní postavení a účel zřízení NÚLK 
NÚLK je výzkumnou organizací a provádí jako svoji hlavní činnost základní a 

aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šíří jejich výsledky 

prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií. NÚLK je státní 

příspěvkovou organizací MK s právní subjektivitou a vykonává svou činnost      

v rozsahu vymezeném Zřizovací listinou na celém území České republiky, 

neprovozuje podnikatelskou činnost a není plátcem DPH.  

mailto:info@nulk.cz
http://www.nulk.cz/
http://www.lidovaremesla.cz/
http://www.cioff.cz/
http://www.lidovakultura.cz/
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NÚLK je zřízen za účelem výkonu funkce národního odborného pracoviště, 

které zabezpečuje vědecko-výzkumné, informační, vzdělávací a metodologické 

služby v oblasti péče o tradiční a lidovou kulturu na území České republiky, pro 

pořádání specializovaných školení pro dobrovolné i profesionální pracovníky 

v tomto oboru, zejména ve vztahu k pověřeným odborným pracovištím, které 

vykonávají obdobné služby v regionech. 

 

Účel, pro který byl NÚLK zřízen, naplňuje zejména tím, že: 

- shromažďuje, uchovává, popisuje, vykládá a odborně zpracovává 

doklady o tradiční a lidové kultuře, 

- zkoumá způsoby a formy užití prvků tradiční a lidové kultury 

v současné době (včetně projevů řemeslné výroby v souvislosti 

s projektem Nositelé tradice lidových řemesel), 

- odborně spravuje, ošetřuje, chrání, bezpečně uchovává a zveřejňuje 

sbírky hmotných dokladů k dějinám vývoje kultury, zejména lidové 

kultury v souvislosti s prezentací v Muzeu vesnice jihovýchodní 

Moravy, v tematických expozicích a výstavách v objektech NÚLK i 

jiných institucích, 

- prezentuje tradiční a lidovou kulturu prostřednictvím výstav a expozic, 

naučných pořadů, pořadů se zaměřením na tradiční tanec a hudbu, 

řemesla, zvykosloví a ostatní statky tradiční a lidové kultury, včetně 

pořádání Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice (dále jen MFF), 

- rozšiřuje mezinárodní spolupráci, podporuje výměnu informací a 

zkušeností s obdobnými institucemi v zahraničí, 

- zastřešuje péči o tradiční a lidovou kulturu v souvislosti s plněním 

základních dokumentů UNESCO a vlády ČR pro tuto oblast, 

- poskytuje metodologické, expertní a informační služby pro oblast 

tradiční a lidové kultury odborné i laické veřejnosti, zabezpečuje 

odborné vzdělávací a dokumentační služby pro všechny druhy 

folklorních aktivit v České republice, spolupracuje a zprostředkovává 

spolupráci mezi odbornými institucemi a zájmovými skupinami se 

vztahem k tradiční a lidové kultuře, 

- prezentuje své aktivity a výstupy odborné činnosti ve vlastních 

publikacích a periodiku, u jiných vydavatelů v ČR i zahraničí, na 

různých typech nosičů i webových portálech, 

- poskytuje další kulturní, propagační, rekreační a obchodní služby 

návštěvníkům a organizacím, které souvisejí s posláním NÚLK, 

- zabezpečuje správu dat a vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční 

a lidové kultury České republiky. 
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NÚLK zabezpečuje činnost České národní sekce CIOFF (Mezinárodní rada 

pořadatelů festivalů folkloru a lidového umění se statutem konzultanta 

UNESCO). 

 

Hlavní zásady řízení a organizace 
     Činnost NÚLK je organizována na principu nedílné pravomoci ředitele a 

delegované odborné i hospodářské samostatnosti vedoucích jednotlivých útvarů. 

Vedení tvoří ředitel, jeho zástupkyně a vedoucí útvarů. V souladu se Zřizovací 

listinou a rozsahem zabezpečovaných činností je vydán organizační řád, který 

upravuje organizační strukturu NÚLK, zásady řízení, hlavní pracovní náplň 

jednotlivých útvarů a jejich vzájemné vztahy. Jsou to: Útvar ředitele, Centrum 

hmotného kulturního dědictví, Centrum lidových tradic, Centrum vědeckých 

informací, Ekonomický útvar a Útvar správy areálů. 

 

 

Personální obsazení útvarů v roce 2010 je uvedeno v příloze. 
Počet zaměstnanců celkem: 

- fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2010   59 zaměstnanců  

- přepočtený stav zaměstnanců v r. 2010          53,63 zaměstnanců 

Překročení počtu zaměstnanců (50) je způsobeno uzavřením pracovních smluv 

na dobu určitou se zaměstnanci na úkoly výzkumu a vývoje.     

 

 

 
ZÁKLADNÍ  PERSONÁLNÍ  ÚDAJE  

 

Členění zaměstnanců NÚLK podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2010 
Věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 – 30 5 4 9 15 

31 – 40  6 3 9 15 

41 – 50 8 10 18 31 

51 – 60 7 7 14 24 

61 let a více 6 3 9 15 

Celkem 32 27 59 100,0 

% 54 46 100,0  
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Členění zaměstnanců NÚLK podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2010 

dosažené 

vzdělání 

muži Ženy celkem % 

Základní 0 0 0 0 
Střední vzdělání 0 0 0 0 
Vyučen bez mat. 10 4 14 23 
Vyučen s maturitou 3 1 4 7 
Střední s maturitou 5 15 20 34 
Vyšší odborné 1 0 1 2 
Vysokoškolské 13 7 20 34 
Celkem 32 27 59 100,0 

 

 

Celkový údaj o průměrných platech NÚLK k 31. 12. 2010 

 celkem 

průměrný měsíční plat       19.293,- Kč 

 
 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců NÚLK 

v roce 2010 

 počet 

nástupy 9 

odchody 12 

 

 
Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců NÚLK – stav k 31. 12. 

2010 

doba trvání počet % 

do 5 let 21 36 

do 10 let 11 18 

do 15 let 4 7 

do 20 let 7 12 

nad 20 let 16 27 

celkem 59 100,0 

 
V NÚLK nejsou stanoveny kvalifikační požadavky standardizovaných 

jazykových zkoušek. 
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4.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ  

 
Úpravy schváleného rozpočtu 

V průběhu roku 2010 došlo k 10 úpravám schváleného rozpočtu provozních 

prostředků.  

Schválený rozpočet na rok 2010                       28,810.000 Kč  

1. úprava: snížení osobních nákladů v návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 

54/2010 ze dne 18. 1. 2010            - 164.000 Kč 

2. úprava: Výzkum a vývoj – institucionální podpora na výzkumný záměr 

„Proměny tradiční lidové kultury a její vazby na hmotné a nehmotné 

kulturní dědictví lidstva“                          3,725.000 Kč 

3. úprava: Výzkum, vývoj a inovace – institucionální podpora výzkumných 

organizací na projekt: „Proměny tradiční lidové kultury a její vazby na hmotné a 

nehmotné kulturní dědictví lidstva“                  488.000 Kč 

4. úprava: program Kulturní aktivity:          3,125.000 Kč 

- 65. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 

- Muzeum vivum – Interaktivní pořady pro děti a mládež  

v areálu MVJVM         

- Výstava Nositelé tradice lidových řemesel 2000 – 2010 

5. úprava: program Kulturní aktivity: - snížení  rozpočtu         - 470.000 Kč 

6. úprava: navýšení osobních nákladů              136.000 Kč 

7. úprava: vnitřní úprava rozpočtu  

8. úprava: program Kulturní aktivity navýšení rozpočtu            198.000 Kč  

9. úprava: program Kulturní aktivity - převody prostředků mezi projekty 

10. úprava: snížení ukazatelů, podmiňujících čerpání příspěvku na provoz 

Neinvestiční příspěvek na činnost NÚLK po úpravách schváleného rozpočtu 

činil v r. 2010 celkem                                 35,848.000 Kč 

 
 

Na základě Usnesení vlády č. 561 ze dne 23. 5. 2007 byl schválen vznik 

účetnictví státu ke dni 1. 1. 2010. V souvislosti s vytvořením účetnictví státu 

došlo k řadě legislativních úprav, proto NÚLK od 1. 1. 2010 při vedení 

účetnictví postupoval podle novely Zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

Vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných 

účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací 

státu, Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českých 
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účetních standardů pro vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle 

vyhlášky č. 410/2009 Sb. 

 

Oceňování zásob 

Veškeré nákupy potřebné pro zajištění hlavní činnosti byly v průběhu roku 

účtovány přímo do spotřeby. Zásoby vytvořené hlavní činností jsou tvořeny 

zejména výrobky, které jsou určeny k prodeji. Při pořizování výrobků se náklady 

vedou na účtu 121, při dokončení se převádí v kusech na účet 123 v pořizovací 

hodnotě. Stav zásob výrobků je zapříčiněn zejména rozsahem hlavní činnosti. Na 

účtu 121 jsou ke dni 31. 12. 2010 zaúčtovány náklady na popisné štítky k DVD, 

v celkové hodnotě 21.904,23 Kč.    

 

Evidence majetku 

NÚLK vede majetek v pořizovacích cenách a je rozdělen dle hodnoty 

následovně: 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek: hodnota majetku 1,00 - 60.000,00 Kč (účet 

018). Nehmotný majetek s hodnotou nad 60.000,00 Kč (účet 013). 

  

b) Dlouhodobý hmotný majetek:  

- hodnota 40.001,00 Kč a více (účet 031 – pozemky; účet 021 - budovy a stavby; 

účet 022 - samostatné movité věci a soubory movitých věcí; účet 025 - 

pěstitelské celky trvalých porostů) 

- hodnota 3.000,00 – 40.000,00 Kč - drobný dlouhodobý hmotný majetek 

(účet 028) 

- hodnota 1,00 -  3.000,00 Kč - podrozvahová evidence (účet 902/1..). 

 

Odpisování dlouhodobého hmotného majetku  

Organizace používá rovnoměrného odpisování dlouhodobého hmotného majetku 

(hodnota 40.001,00 Kč a více) v souladu se Zákonem o daních z příjmů č. 

586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při zařazení majetku do evidence a 

stanovení doby životnosti, odepisuje NÚLK majetek po celou dobu užívání. Při 

změně zákona nemění ani dobu užívání ani procenta. Je to zejména z důvodu 

finančních. Neodepisuje pozemky, pěstitelské celky trvalých porostů (vinice 

v areálu MVJVM – součást prohlídkové trasy), památky.  

Drobný dlouhodobý hmotný majetek je odepisován 100 % při pořízení (hodnota 

do 40.000,00 Kč). 

 

Podrozvahové účty 

901/1..  - přehled ochranných známek 



 10 

901/2..  - licence lidových výrobců regionálních pracovišť 

902/1..  - dlouhodobý majetek v hodnotě 1,- Kč – 3.000,- Kč 

903/1..  - osobní účty pracovníků pro potřeby FKSP 

903/2..  - metodický materiál 

903/3..  - tiskopisy (vstupenky pro návštěvnickou sezonu a kulturní akce, 

příjmové a výdajové doklady, stvrzenky) 

903/4..  - valutová pokladna 

911/1..  - evidence pohledávek splatných k 31. 12. 1994 

942/…  - příspěvek na provoz, účelové dotace 

999/…  - vyrovnávací účet 

  

Valutová pokladna    

Organizace vede valutovou pokladnu v měnách, potřebných pro zahraniční 

služební cesty. Při nákupu cizí měny účtuje v kurzu ČNB. Kurz se používá do 

doby nového nákupu měny. Na konci roku se zůstatek přepočte na kurz ČNB ke 

dni 31. 12.  K datu závěrky je evidována pokladna v EUR.   

 

Použití fondů 

K 31. 12. 2010 byly čerpány finanční prostředky z fondu reprodukce majetku 

NÚLK v celkové výši 2,493.261,76 Kč. Pořízeno bylo následující: 

- sada disků Petastor 2010    159.341,-    Kč 

- server HP LO ML 310 + monitor BenQ 17“    47.820,-    Kč 

- Kubota – traktorová sekačka F 3680  765.600,-    Kč 

- sestava dřevěných skříní    102.529,-    Kč 

- mobilní kovová konstrukce na zastřešení pódií 658.600,-    Kč 

- parkové osvětlení – rozšíření   387.588,-    Kč 

- informační systém – spisová služba WISPI  127.816,80 Kč 

- rozestavěná investice – stodola /seník/    95.825,-    Kč 

- další použití jako doplňkový zdroj na opravy a údržbu  

      148.141,96 Kč 

 

Fond odměn byl k 31. 12. 2010 čerpán ve výši 17.078,- Kč z důvodu překročení 

prostředků na platy.  

Na účtu 527 – Zákonné sociální náklady – odvod do FKSP je zaúčtována částka 

ve výši 250.041,- Kč. 

Zůstatek na účtu 416 k 31. 12. 2010 činí 3,576.270,88 Kč.  

Rezervní fond nebyl v r. 2010 čerpán, jeho konečný stav je 220.694,12 Kč. 
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Na účtu 042 je k 31. 12. 2010 vykazován zůstatek ve výši 534.004,10 Kč, který 

přestavuje dosud nezrealizované projekty a nedokončené investice.  

  

Výsledek hospodaření  

Ke dni 31. 12. 2010 dosáhl NÚLK nulového výsledku hospodaření.  Výsledku 

bylo dosaženo zejména z důvodu finančních účelových podpor MK z programu 

„Kulturní aktivity“ na úkoly hlavní činnosti. Kromě příspěvku od zřizovatele 

Město Strážnice poskytlo v souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci 

příspěvek ve výši 200.000,- Kč na 65. ročník Mezinárodního folklorního 

festivalu 2010 a Dětskou Strážnici 2010.   

Příjmů získaných z hlavní činnosti v celkové výši 4,675.908,88 Kč bylo 

dosaženo zejména tržbami ze vstupného.  Velký podíl na tržbách ze vstupného 

měl úspěšný 65. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010. 

Jinou činnost NÚLK neprovozuje. Pro dosažení nulového hospodářského 

výsledku bylo nutné použít prostředků fondu reprodukce majetku ve výši 

148.141,96 Kč a 17.078,- Kč z fondu odměn. 

 

Čerpání mzdových prostředků  

Stanovený limit mzdových prostředků po úpravách rozpisu rozpočtu na rok 2010 

byl překročen o částku 17.078,- Kč. Uvedená částka je kryta fondem odměn. 

 

      plán                   skutečnost 

Mzdové náklady   

po úpravách celkem:               13,459.000 Kč                   13,436.027 Kč 

z toho: 

prostředky na platy  12,485.000 Kč                   12,502.038 Kč 

OON         974.000 Kč                     973.989 Kč 

 

 

V roce 2010 v NÚLK byly provedeny kontroly: 

a) Ministerstvo kultury – Mgr. V. Skopová, Mgr. Iva Matějková provedly dne 

13. 8. 2010 kontrolu: 

- realizace výzkumného záměru a poskytnuté institucionální podpory 

výzkumu a vývoje na řešení výzkumného záměru „Proměny tradiční 

lidové kultury a její vazby na hmotné a nehmotné kulturní dědictví 

lidstva“, kód MK00009492701. 

- využívání institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 

výzkumné organizace. 
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Kontrolou bylo zjištěno, že NÚLK dodržuje stanovené podmínky a nebyly 

uplatňovány žádné připomínky. 

- realizace projektu Muzeum vivum – Interaktivní pořady pro děti a 

mládež v areálu MVJVM 

- realizace 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 

2010 

- realizace výstavy „Nositelé tradice lidových řemesel“. 

Kontrolou nebyly vzneseny žádné připomínky, v průběhu roku došlo k úpravě 

rozpočtu programu Kulturní aktivity. 

 

b) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Krajská pobočka pro Jihomoravský kraj, 

Územní pracoviště Hodonín dne 17. 9. 2010 provedla kontrolu plateb pojistného 

na veřejné zdravotní pojištění a dodržování povinností plátce pojistného za 

období 7/2008 – 8/2010. Nebyly shledány žádné nedostatky.  

 

c) Ministerstvo kultury, Kancelář bezpečnostního ředitele, dne 12. 10. 2010, 

požární technik resortu Ing. Zdeněk Hanzálek provedl kontrolu dodržování 

povinností stanovených předpisy o požární ochraně v Muzeu vesnice 

jihovýchodní Moravy. Kontrolou nebyla stanovena žádná opatření. 

 

d) Interní audit NÚLK  v r. 2010 postupoval v souladu s plánem. 

- Vyhodnocení činnosti interního auditora pro MK a MF za r. 2009: Veškeré 

požadované zprávy byly předány ve stanovených termínech. 

 

- Kontrola a rozbor účetní závěrky a závěrečné zprávy za 2009, včetně jejich 

vyhodnocení pro další činnost: Kontroly čtvrtletních závěrek byly prováděny 

průběžně, nebyly zaznamenány žádné výtky od zřizovatele a ani od dalších 

oprávněných kontrolujících orgánů a organizací. Výsledkem kontrol bylo 

potvrzení správnosti evidence účetnictví ve smyslu předepsané legislativy. 

 

- Kontrola předpisu protikorupčních opatření a jeho dodržování: NÚLK má 

vypracovaný v souladu s usnesením vlády ČR č. 391/2002 a Příkazu ministra č. 

3/2002  pro každý rok pětibodový plán, podle kterého v průběhu roku postupuje. 

 

- Kontrola náležitostí dohod o provedení práce a pracovní činnosti: Namátkový 

výběr uzavřených smluvních vztahů v této oblasti (cca 20%) nezjistil žádná 

pochybení. 
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- Kontrola vedení sbírkové evidence: Kontrola byla provedena za účasti 

odpovědných pracovníků. Byla uskutečněna fyzická kontrola uložených 

sbírkových předmětů a následně kontrola jejich evidence v širších souvislostech. 

Na evidenci sbírkových předmětů je využíván program BACH. Kontrolou 

nebyly shledány nedostatky. 

 

- Analýza rizik, zejména s ohledem na festival: Vzhledem k dlouholetému 

pořádání této akce byly kontrolovány smluvní vztahy s dodavateli a souběžně 

kontrolovány dohody o pracovní činnosti a provedení práce (na tomto úseku 

činnosti NÚLK) - nebyly shledány závady. MFF byl zorganizován ke 

spokojenosti zřizovatele, účinkujících i návštěvníků.  

 

- Kontrola dohod o provedení práce a pracovní činnosti: Kontrolované dohody 

odpovídaly potřebám organizace. Dohody jsou uzavírány na práce, které nelze 

zajistit vlastními pracovníky NÚLK. 

 

- Vyhodnocení výsledků externích kontrol: Externími kontrolami nebyla 

stanovena žádná opatření. 

 

- Kontrola příkazu k provedení inventarizace: Byla vypsána v termínu a to ve 

smyslu příkazu ředitele, vnitropodnikové směrnice - inventarizačního řádu 

NÚLK.  Závěry budou předmětem kontroly roku 2011. 

 
Kontrola Interního protikorupčního programu za rok 2010 

Cílem interního auditu bylo prověření oblastí činnosti s možným výskytem 

korupčního jednání a případného zamezení této činnosti. Kontrola probíhala 

celoročně a byla průběžně dokladována. Jednalo se o následné okruhy oblastí 

činnosti NÚLK: 

 

- Zadávaní veřejných zakázek: NÚLK má pro tyto účely vypracovanou interní 

směrnici, která navazuje na Zákon o veřejných zakázkách (ZVZ) a stanovenou 

odpovědnost příslušného odpovědného pracovníka. Nebyly shledány závady. 

 

- Smluvní vztahy: V této oblasti byl kontrolován způsob uzavírání smluv a 

objednávek s externími dodavateli. Pro tyto účely má NÚLK zpracovaný interní 

předpis, který určuje pravomoc a rozsah jednotlivým vedoucím pracovníkům. 

V případě komplikovaných smluv je využívána externí právní služba. Návazná 

likvidace faktur probíhá po potvrzení odpovědného pracovníka. 
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- Uzavírání dohod s pracovníky organizace: NÚLK používá sjednání dohod         

o provedení práce s vlastními pracovníky zejména v případě konání festivalu na 

práce konané mimo jejich pracovní náplň. Týká se pouze určitého okruhu 

pracovníků, kteří ovládají znalost a souvislosti s touto činností. 

 

- Nakládání se státním majetkem vč. vývozů a prodeje předmětů: Zjištění: 

NÚLK se netýká. 

 

- Využívání majetku PO mimo pracovní povinnosti, zvýhodňování určitých 

zaměstnanců apod.: Namátkovou kontrolou osobních karet, vazbou na prováděné 

inventarizace a na doporučení vyřazení některých předmětů, včetně dokladů        

o provozu vozidla, nebyly shledány škody způsobené organizaci. 

 

Kontrola střednědobého plánu činnosti interního auditora za rok 2010: 

Plán kontrol v této oblasti byl sestaven z důvodů potřeby celkového seznámení 

s  ekonomicko – právní činností organizace v souvislostech. Pro rok 2010 byly 

vybrány následující okruhy kontrol a zjišťování. Jednalo se o následující oblasti: 

 

- Personální audit: Další vzdělávání pracovníků, program zvyšování odbornosti:  

NÚLK se aktivně podílí na mezinárodní spolupráci v oblasti národopisu, odborní 

pracovníci jsou členy mezinárodních zasedání. 

 

- Nálezy externích kontrol: Kontrolní orgány neuložily organizaci žádná 

nápravná opatření 

 

- Administrativa: Pro rok 2010 byla stanovena kontrola oběhu písemností, který 

je zpracován a začleněn do interních předpisů NÚLK. Nebyly shledány 

nedostatky. 

 

- Finanční kontrola a účtování: Jako základní kontrola proběhla v roce 2010 

kontrola ověřování prvotních dokladů. Na náhodně vybraných dokladech nebyly 

shledány nedostatky jak podle interních směrnic NÚLK, tak podle zákona o 

účetnictví.  

 

- Výpočetní technika a informační systém: V roce 2010 byl prověřován systém 

z hlediska zabezpečení dat a jejich ochrany. Vzhledem k tomu, že NÚLK je 

aktivně pracující organizace s plně využívající technikou jak v evidenci sbírek, 

řízení, majetků apod., má svoje výpočetní centrum odborných pracovníků. 
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ČINNOST NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY  

V ROCE 2010 

 
HLAVNÍ ČINNOST NÚLK  

 

A. I.  Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR 

II. Kulturní statky nemateriálního dědictví lidstva 

III.  Nositelé tradice lidového řemesla 

IV. Archivní a dokumentační fondy, knihovna 

V. Vzdělávací a vydavatelská činnost 

VI.  Spolupráce se zahraničními a domácími institucemi 

VII.  Pořadatelská činnost 

VIII.  Péče o sbírky a výstavní činnost 

IX.   Péče o památky a údržba areálů 

X.  Informační systém 

 

       B.  I.  Výzkum a vývoj 

  - Výzkumný závěr 

  - Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 

 

I. KONCEPCE ÚČINNĚJŠÍ PÉČE O TRADIČNÍ LIDOVOU KULTURU 

V ČESKÉ REPUBLICE 

   

Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v České republice 

 

     Základním úkolem vyplývajícím z Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou 

kulturu byla v roce 2010 realizace, koordinace a dokončení projektu Identifikace 

a dokumentace tradiční lidové kultury v ČR. Z výzkumu, který probíhal během 

roku 2009, byly vyhodnoceny souhrnné zprávy za jednotlivé kraje a také zpráva 

obsahující výsledky výzkumu v celé České republice, ve spolupráci s odbornými 

pracovníky NÚLK je připravila firma FOCUS. V roce 2009 byl dotazník 

zaměřen na výzkum lidové stravy, dopravy, obchodu, trhu a lidového oděvu. 

Celorepubliková i dílčí krajské zprávy byly připraveny pracovníky NÚLK a 

předány na setkání se zástupci krajských pověřených pracovišť, které se konalo 

na půdě Ministerstva kultury v Praze 10. června 2010. Tohoto jednání se 

zúčastnil také ministr kultury pan Václav Riedlbauch. 
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     V roce 2010 byl výzkum zaměřen na dva tematické okruhy – společenské 

vztahy a výtvarnou kulturu. Dotazník připravili PhDr. Karel Altman, CSc., PhDr. 

Alena Kalinová, Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D. a Mgr. Martin Šimša. Příslušné počty 

dotazníků byly na začátku roku rozeslány společně s publikacemi Nositelé 

tradice krajským pověřeným pracovištím. Prostřednictvím těchto pracovišť byly 

papírové dotazníky distribuovány do jednotlivých lokalit, ve kterých probíhal 

výzkum. Sběr dat garantovala v jednotlivých krajích ČR krajská pověřená 

pracoviště. Současně probíhalo také vyplňování dotazníků elektronickou formou 

ukládanou přímo na server firmy FOCUS. Průběžný stav vyplněných a 

doručených dotazníků byl v průběhu etapy sběru dat jednou týdně aktualizován a 

následně rozesílán na vědomí krajským pověřeným pracovištím. 

      Na konci září byl výzkum ukončen. Všechny vyplněné papírové dotazníky 

byly z krajských pověřených pracovišť shromážděny v NÚLK, zaevidovány a 

poté převezeny k vyhodnocení a zpracování do firmy FOCUS. Kromě 

výsledných zpráv (celorepublikové i krajských) jsou data z dotazníků zveřejněna 

na www.lidovakultura.cz. Tato oficiální webová adresa o tradiční lidové kultuře 

je propojena i s dalšími www prezentacemi NÚLK (www.lidovaremesla.cz, 

www.nulk.cz a www.cioff.cz) a slouží mj. jako elektronická publikační 

platforma pro účely Koncepce, je pravidelně aktualizována a zprostředkovává 

informační servis pro veřejnost. NÚLK připravil v druhé polovině roku 2010 

také výzkum zaměřený na běžnou populaci ČR: tematicky se tento sběr dat 

věnoval lidovému oděvu, sídlu, domu a bydlení, výtvarné kultuře a 

společenským vztahům. Otázky připravil tým odborníků ve složení PhDr. Karel 

Altman, CSc., PhDr. Alena Kalinová, PhDr. Miroslav Válka, Ph.D., doc. PhDr. 

Alena Křížová, Ph.D., PhDr. Petra Mertová, Ph.D., Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D. a 

Mgr. Martin Šimša. Výzkum realizovala firma FOCUS na vzorku 1260 

respondentů. Výsledkem je souhrnná závěrečná zpráva.     

     Dne 9. listopadu 2010 se uskutečnilo v Praze v sídle Ministerstva kultury 

setkání se zástupci krajských pověřených pracovišť. Byly zde mj. zhodnoceny 

výsledky dosavadního dotazníkového šetření a konzultován výhled pro další rok.  

NÚLK úzce spolupracoval s Odborem regionální a národnostní kultury MK na 

přípravě nové Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České 

republice na léta 2011 – 2015. Na konci roku bylo uzavřeno vnější připomínkové 

řízení, jehož výsledky zpracoval Odbor regionální a národnostní kultury 

Ministerstva kultury. (Vláda tuto novou Koncepci schválila svým Usnesením č. 

11 dne 5. ledna 2011.) 

Odborní pracovníci NÚLK se také podíleli na hodnocení grantových žádostí 

týkajících se podpory tradiční lidové kultury v ČR. 

 

http://www.lidovakultura.cz/
http://www.lidovaremesla.cz/
http://www.nulk.cz/
http://www.cioff.cz/
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II. KULTURNÍ STATKY NEMATERIÁLNÍHO DĚDICTVÍ LIDSTVA 

 

Realizace akčního plánu „Slovácký verbuňk – živá tradice“  

 

Popularizační a propagační aktivity 

     V roce 2010 NÚLK garantoval i se podílel na produkci několika pořadů 

zaměřených na prezentaci slováckého verbuňku. V rámci MFF Strážnice 2010 to 

bylo pořádání předkola a finále Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého 

verbuňku, které se uskutečnily 26. 6. 2010. Dne 8. 5. 2010 proběhl v Lipově při 

příležitosti výročí působení souboru Lipovjan Lipov pořad nazvaný „Hojsa, 

chlapci, hojsa…“, zaměřený na vývojové etapy regionálního horňáckého typu 

verbuňku. Další významný popularizační pořad s názvem „Slovácký verbuňk – 

mistrovské dílo UNESCO“ se konal dne 4. 9. 2010 ve Starém Městě                   

u Uherského Hradiště. Šlo o modifikovaný program s ukázkami regionálních 

stylů, který byl již úspěšně představen veřejnosti v předchozích letech v Praze a 

Brně.  
     Průběžně byla aktualizována prezentace slováckého verbuňku na 

internetových stránkách www.nulk.cz. Byly zveřejňovány podklady pro 

tanečníky se zájmem o účast v Soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého 

verbuňku 2010 – upravený Statut soutěže, tiskopis přihlášky, termíny 

regionálních kol Soutěže a kontaktní údaje na jejich garanty. Během konání 

Soutěže byla veřejnost informována o jejím průběhu, počtu finalistů a konečných 

výsledcích. Na základě mnoha žádostí z řad aktivních nositelů tance došlo 

k rozšíření internetové prezentace o sekci „aktuální akce“, ve které byly uváděny 

termíny a základní informace o seminářích, praktických výukových školeních, 

lokálních vystoupeních tanečníků a o regionálních kolech Soutěže o nejlepšího 

tanečníka slováckého verbuňku, včetně dětských soutěžních přehlídek. 

 

Koordinační a vzdělávací aktivity 

      Každoroční seminář pro tanečníky slováckého verbuňku a pro vedoucí 

folklorních souborů se uskutečnil 27. 2. 2010 ve Strážnici. Zúčastnilo se ho 

téměř čtyřicet zájemců nejen z oblasti Slovácka, ale i z Brněnska. Na programu 

bylo seznámení s platným Statutem soutěže pro rok 2010, dále promítnutí 

záznamu finále ze Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku z roku 

2009 s odborným komentářem členů poroty a následnou diskusí. V závěru byli 

přítomní informováni o přípravách 25. strážnického sympozia. 

     Dne 8. 4. 2010 se konalo 25. strážnické sympozium nazvané „Slovácký 

verbuňk – současný stav a perspektivy“. V jeho rámci byly prezentovány 

příspěvky rozdělené do dvou tematických bloků: okruh teoretických referátů a 

http://www.nulk.cz/
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okruh příspěvků vycházejících z výzkumů tance v terénu.     Setkání členů porot 

a realizačního štábu Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku 

proběhlo 27. 11. 2010 v Bukovanech u Kyjova. Byl zhodnocen uplynulý ročník 

Soutěže ve Strážnici, dále průběh národní přehlídky dětských tanečníků 

v Kunovicích a stav uskutečněné dokumentace v roce 2010. Bylo započato 

s plánováním semináře pro tanečníky i s přípravami příštího ročníku Soutěže. 

Setkání zástupců místních samospráv s představiteli NÚLK a Sboru lektorů a 

znalců na hanáckém Slovácku bylo z důvodů podzimního termínu voleb do 

zastupitelstev obcí a měst odloženo na rok 2011. 

 

Badatelské a ediční aktivity 

     V prosinci roku 2010 byla vydána monografická publikace kolektivu devíti 

autorů s názvem Slovácký verbuňk. Současný stav a perspektivy, která obsahově 

navazuje na výsledky vyplývající z 25. strážnického sympozia. Byla zpracována 

studie zaměřená na novodobý fenomén ženských tanečních projevů při 

verbuňku. Článek shrnující výsledky studie vyšel v recenzovaném periodiku 

Národopisná revue. 

     Průběžně byly archivovány veškeré materiály vztahující se k Soutěži o 

nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, regionálním kolům i k národní 

přehlídce dětských tanečníků verbuňku a jejím oblastním soutěžím (především 

propagační a informační tiskoviny, videodokumenty).  
 

Přehled videodokumentace verbířských akcí v roce 2010 zajištěných NÚLK: 

- Regionální kola Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku 2010: 

  1. 5. 2010 Vracov   region Kyjovsko 

22. 5. 2010 Staré Město  region Uherskohradišťsko 

28. 5. 2010  Vlčnov   region Uherskobrodsko 

29. 5. 2010 Petrov   regiony Strážnicko a Horňácko  

  5. 6. 2010  Tvrdonice  region Podluží 

12. 6. 2010  Krumvíř   region hanácké Slovácko 

 

- V rámci MFF Strážnice 2010: Výběrové kolo a finále Soutěže o nejlepšího 

tanečníka slováckého verbuňku (26. 6. 2010). 

 

- Redokumentace verbuňku v terénu:  

Pořad souboru Lipovjan „Hojsa, chlapci, hojsa…“ dne 8. 5. 2010 v Lipově, 

Hody v Miloticích dne 7. 11. 2010 - dokumentace byla zaměřena na kyjovský 

typ verbuňku stárka a chasy během hodové obchůzky a ženatých tanečníků na 

hodové zábavě. Zaznamenány byly i dívčí taneční projevy. 
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Nominace dalších kulturních statků pro zápis do Reprezentativního 

seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva a do národního 

Seznamu statků tradiční a lidové kultury ČR 

 

Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva    

     NÚLK připravil nominační dokumentaci Jízdy králů k zápisu do 

Reprezentativního seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Návrh byl 

21. 6. 2010 předložen v sekretariátu sekce nehmotného kulturního dědictví 

UNESCO v Paříži. Po posouzení subsidiárním orgánem založeným Úmluvou o 

zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva o něm bude rozhodnuto na 

6. zasedání Mezivládního výboru pro ochranu nemateriálního kulturního dědictví 

UNESCO, které proběhne v Indonésii v listopadu 2011. 

     Dne 16. 11. 2010 byly na jednání Mezivládního výboru pro ochranu 

nemateriálního kulturního dědictví UNESCO v Nairobi (Keňa) zapsány do 

Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva dva 

nehmotné statky z ČR – Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku, 

na přípravě jejíž nominace se NÚLK podílel, a multinárodní kulturní statek 

Sokolnictví. Českou republiku na jednání mezivládního výboru zastupoval 

odborný pracovník NÚLK Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D. 

 

Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury ČR 

     Od 16. 5. 2009 jsou v Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury 

ČR zapsány následující nehmotné kulturní památky: Slovácký verbuňk, 

Vesnické a masopustní obchůzky a masky na Hlinecku, Jízdy králů ze Slovácka 

a Sokolnictví – umění chovu dravců, jejich ochrany, výcviku a lovu s nimi. 

Vedením agendy vyplývající z naplňování metodického pokynu MK ČR a revizí 

podaných přihlášek byl pověřen NÚLK. Vzhledem k tomu, že v roce 2010 nikdo 

nepředložil žádný návrh, NÚLK pracoval pouze na shromažďování archivních 

podkladů k již zapsaným statkům. 
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III. NOSITEL TRADICE LIDOVÉHO ŘEMESLA 

     
      Od roku 2001 uděluje ministr kultury České republiky každoročně vybraným 

lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidového řemesla jako zvláštní formu 

veřejného ocenění jejich práce. Udělování titulu je od roku 2003 upraveno 

nařízením vlády č. 5/2003 Sb. o oceněních v oblasti kultury. Udělování titulu je 

českou verzí projektu UNESCO nazvaného Žijící lidské poklady. Projekt, 

navazující na dokument UNESCO z roku 1989 Doporučení k ochraně tradiční a 

lidové kultury, se stal součástí Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou 

kulturu v České republice schválené usnesením vlády č. 571/2003 Sb. Přípravou 

nominací na tento titul je pověřen Národní ústav lidové kultury, který 

soustřeďuje dokumentaci k jednotlivým návrhům a předává ji k projednání 

nominační komisi jmenované ministrem kultury. Od roku 2001 udělil ministr 

kultury již 45 titulů Nositel tradice lidových řemesel. Komise pro výběr 

nominací dne 14. 4. 2010 v sídle NÚLK posoudila návrhy a doporučila ministru 

kultury ČR k udělení titulu tři výrobce. Práce oceněných výrobců byla pro účely 

dokumentace NÚLK fotograficky zdokumentována a byly zakoupeny 

trojrozměrné doklady jejich výroby. Pořízeno bylo 47 ks sbírkových předmětů, 

které jsou zapsány ve sbírkové evidenci pod přírůstkovými čísly NT 1/2010 – 

47/2010. 

V roce 2010 titul získali: 

 

Alfréd Stawaritsch, Kostelec na Hané - tradiční kovářství,   

Milan Strmiska, Mešovice -zpracování rohoviny a perleti,  

Augustin Krystyník, Nový Hrozenkov - zpracování dřeva- kolářství.  

     

     Slavnostní předávání titulu Nositel tradice lidových řemesel dne 10. 9. 2010 

bylo součástí zahájení Národních dnů Evropského kulturního dědictví v Příboře, 

kde NÚLK připravil výstavu oceněných řemeslníků ve spolupráci se Sdružením 

historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Regionálním muzeem Novojičínska 

a Městským muzeem v Příboře (10. 9. - 30. 11. 2010). Výstava byla umístěna 

v prostorách refektáře Piaristického kláštera. Výstavu doplnil doprovodný 

program, včetně řemeslné přehlídky, na kterou byli pozváni i předchozí ocenění 

řemeslníci. Předávání titulu proběhlo za účasti ministra kultury Jiřího Bessera.  

      Součástí projektu bylo vydání publikace „Nositelé tradice 2010“ která 

seznamuje s oceněnými výrobci, jejich výrobky, výrobními technologiemi a 

celkovým rámcem ocenění. Výstava „HOMO FABER. Výstava tradičních 
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českých řemesel“ byla v roce 2010 instalována v Galerii Sušák ve Valašském 

muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (4. 3. - 31. 5. 2010), v Souboru 

lidových staveb Vysočina, Veselý Kopec, Hlinsko (5. 6. – 29. 8. 2010) a při 

příležitosti zasedání ICCN – Inter-City intangible cultural cooperation network 

(mezinárodní organizace sdružující představitele měst a obcí podporujících 

spolupráci v oblasti nehmotného kulturního dědictví) v Galerii Reduta 

v Uherském Hradišti (9. 9. – 10. 9. 2010). Na výstavě byli prezentováni všichni 

výrobci, kterým byl doposud udělen titul Nositel tradice lidových řemesel.  

     Pro zkvalitnění prezentace titulu Nositel tradice byly pro jednotlivé oceněné 

řemeslníky vydány karty s česko-anglickými texty o charakteristice jejich osoby, 

základními informacemi o technologii řemeslné výroby i jejich výrobků. NÚLK 

spravoval a aktualizoval v roce 2010 také doménu www.lidovaremesla.cz. 

 
Šimša, M.: Nositelé tradice lidových řemesel 2010. Strážnice. NÚLK, 2010, 23 s. 

Šimša, M.: Nositelé tradice 2010. Národopisná revue 20, 2010, č. 4, s. 315- 317. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lidovaremesla.cz/
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IV.  ARCHIVNÍ A DOKUMENTAČNÍ FONDY, KNIHOVNA  

 

     V návaznosti na probíhající proces akreditace archivu NÚLK proběhlo 

v podzimním období ověření stavu archivních sbírek a fondů pracovníky odboru 

archivní správy Ministerstva vnitra ČR a Moravského zemského archivu v Brně. 

Doporučení vzešlá z jednání budou aplikována v roce 2011 tak, aby bylo možno 

ukončit akreditační řízení. Ve vstupní budově Muzea vesnice byly zřízeny nové 

ukládací kapacity, určeny jsou pro střednědobé uložení písemností centrální 

spisovny se skartační lhůtou vyšší než 5 let.  

     V průběhu roku 2010 byl zajišťován provoz knihovny, archivu a 

dokumentačních fondů jak pro zájemce z řad odborné a laické veřejnosti, tak pro 

odborné pracovníky NÚLK. Průběžně byly zařazovány běžné přírůstky do 

knihovny, archivu i dokumentačních fondů. Byla připravena další fáze skartace 

písemností (především ekonomické povahy). V současné době představuje 

rozsah všech archivních fondů a sbírek cca 170 bm, samotný listinný archiv 

(písemnosti uložené jako archiválie) přibližně 70 bm. V knihovně bylo 

evidováno 200 nových přírůstků, průběžně byla evidována a kompletována nová 

periodika v rámci již přidělených přírůstkových čísel. V posledním čtvrtletí byla 

zadána a provedena vazba kompletovaných ročníků vybraných titulů periodik. 

K 1. 1. 2010 bylo evidováno celkem 15 879 položek. Při retrospektivní 

katalogizaci bylo v knihovním informačním systému zdokumentováno 362 

nových přírůstků a 837 exemplářů. Během roku 2010 byly průběžně 

aktualizovány údaje o stavu knihovny ve výkazech MK, Národní knihovny 

v Praze a NIPOS a doplněny údaje do báze dat ADR NK ČR.  

     K 31. 12. 2010 je evidováno celkem 95 139 negativů ve fotografickém fondu 

a 18 000 položek v archivní sbírce fotografií, plakátů a obrazových dokumentů, 

což přestavuje asi 20 bm. V roce 2010 bylo ve fondu obrazových materiálů 

získáno celkem 52 položek jednotlivých archiválií (47 nových plakátů a 5 

kalendářů) a ve fondu digitálních fotografií 9 516 přírůstků. Došlo k zásadní 

revizi, systematizaci a opravě centrální databáze digitálních snímků v databázi 

BACH ProMuzeum. Ke konci roku 2010 tak obsahuje databáze 11 216 záznamů.  

     K 31. 12. 2010 eviduje NÚLK v tzv. audiovizuálním archivu celkem 4 308 

evidovaných položek o celkovém rozsahu 82 bm, v roce 2010 bylo evidováno 

celkem 146 nových přírůstků. Z archivních fondů NÚLK a fondů ve Strážnici 

deponovaných byly badatelům poskytnuty materiály ke studijním a v omezené 

míře edičním účelům (zpravidla pro nekomerční publikace obcí a zájmových 

subjektů).  

     V souvislosti s požadavky vyplývajícími z archivní legislativy NÚLK v roce 

uvedl do provozu elektronickou spisovou službu včetně e-podatelny.  
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V. VZDĚLÁVACÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST 

 

Škola folklorních tradic  

     

      Projekt podporuje vzdělávání v uměleckých a kulturních oborech 

vycházejících z tradiční a lidové kultury, včetně neprofesionálního umění, 

s cílem podpořit obecnou vzdělanost, uchovat a prohloubit doklad vlastní 

kulturní identity, současně pomoci vytvořit atraktivní programy charakterizující 

život v regionu, podporující zvýšení návštěvnosti a turistický ruch. 

     V rámci projektu Škola folklorních tradic byl v září 2010 zahájen první ročník 

5. cyklu dvouletého vzdělávacího programu, který pořádá NÚLK ve spolupráci 

s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu a Folklorním 

sdružením České republiky. Vzdělávací program je akreditován (MŠMT pod 

čj.32 238/10-24/968, podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č.176//2009Sb., kterou se stanoví 

náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání 

v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení a v souladu s § 108 odst. 3 

zákona č. 435/2004 Sb. a § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) pro pracovní 

činnost „Lektor“. Místem konání je Kulturní dům,  Charbulova ulice v Brně, 

organizačně kurz připravil a zajišťuje NÚLK, kurz navštěvuje 51 frekventantů 

z různých folklorních souborů z celé republiky, v r. 2010 se uskutečnily lekce: 

10. – 12. září, 8. – 10. října, 12. – 14. listopadu a 10. – 12. prosince.  

                  
 

Národopisná revue 

      

     V roce 2010 byla vydána čtyři tematicky zaměřená čísla odborného periodika 

Národopisná revue. První s podtitulem Čeští krajané se zabývalo problematikou 

kulturních projevů českých menšin v novém prostředí. Obsahem druhého čísla 

Aktuální revitalizace tradičních stavebních technologií byly studie věnované 

tématům technologických postupů v různých odvětvích stavební činnosti. 

Proměny her dětí a mládeže mapuje třetí číslo s názvem Člověk a hra, čtvrté se 

zabývá zdánlivě nesourodým spojením tanečních zvyklostí s politickým 

smýšlením (Tanec a politika).  

     Úvodní studie Národopisné revue 1/2010 autora Michala Pavláska se zabývá 

otázkou geneze a začlenění českých přistěhovalců v oblasti rumunského Banátu 

(Česká menšina v jihobanátské obci Veliké Srediště. Její počátky a etnické 

procesy). Ve studii Historie a vzpomínky na vlastní minulost (s ohledem na 

výpovědi českých přesídlenců v Jihoafrické republice) zachycuje Stanislav 
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Brouček aspekty související s českou emigrací a rovněž důvody přesídlenců 

spojené s radikální změnou životního stylu v nové vlasti. Petr Janeček se 

v článku Slovesný folklor texaských Čechů. K vypravěčskému repertoáru českých 

vystěhovaleckých skupin v první polovině 20. století dotýká otázky projevů 

lidové slovesnosti českých krajanů za oceánem. Autorský tandem Markéta 

Janková a Tomáš Čech se ve společné studii věnují obecné charakteristice života 

přistěhovalců v různých státech po celém světě (Češi v zahraničí – 

mezigenerační přenos české lidové kultury u členů krajanských spolků). Poslední 

příspěvek Evy Krekovičové řeší otázku slovensko-maďarských projevů 

nacionalismu ve spojitosti s hymnami zmíněných národů a jejich prezentací (Nie 

je hymna ako hymna. Hymny v procesoch transformácie na prelome tisícročia). 

Helena Beránková v rubrice Fotografická zastavení na kontrastu svatební a 

pohřební fotografie zaslaných našimi krajany ze Spojených států ukazuje, že 

vzájemný styk přesídlenců s příbuznými v rodné vlasti zůstával stále zachován 

např. prostřednictvím korespondence s přiloženými fotografickými snímky. 

     Národopisná revue 2/2010 svou první studií Václava Michaličky sleduje 

revitalizační postupy při obnovování objektů, které jsou součástí muzeí v přírodě 

(Některé aspekty revitalizace tradičních technologií lidového stavitelství). 

Autorská dvojice Alena Dunajová a Ivana Žabičková ve studii Revitalizace 

hliněných staveb na přelomu tisíciletí přibližují historii i moderní pojetí užití 

hlíny ve stavebních technologiích. Dřevostavby – tradice a současnost je název 

článku Marie Baďuříkové, jež se věnuje porovnání tradičního a současného 

stavitelství, jehož hlavní surovinou je dřevo. Martin Šimša studií Lokální 

vytápění – nové návraty starých témat poukazuje na opětovné zavádění 

tradičních způsobů vytápění v moderních objektech. Fotografická zastavení 

prezentují dvě fotografie autora Karla Otty Hrubého z roku 1953, na nichž je 

zachycena výroba vepřovic v obci Boršice u Blatnice. Josef Jančář v rubrice 

Proměny tradice nastiňuje kořeny folklorismu a pomocí obecných otázek hledá 

jeho význam. Tématem proměn lidové písně se ve stejné rubrice zabývá Marta 

Toncrová. Rubrika Rozhovor přináší interview s Janem Kristem, v němž je 

čtenářům interpretován průřez soukromým a profesním životem nynějšího 

ředitele NÚLK. Významná životní jubilea choreografky Jiřiny Mlíkovské a 

etnomuzikologa Bruna Nettla či nekrolog spisovatelky Heleny Lisické přináší 

Společenská kronika. 

     V Národopisné revue 3/2010 nalezneme pět studií zaměřených na téma 

dětských her a jejich neustálého proměňování. Petr Janeček se zamýšlí nad 

dnešními formami dětských her z etnologického hlediska (Game over? Aktuální 

témata domácího etnologického studia dětské hry). Studie Dany Bittnerové 

Tendence ve vývoji dětských her divadelního charakteru pomáhá hledat témata, 
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společné prvky a důvody zániku některých her divadelního zaměření na příkladu 

dvou souborů. Charakteristikou a proměnami her současných romských dětí se 

v článku Hry a hračky romských dětí zabývá Jana Poláková. Teoretické otázky 

třídění her dnešních dětí nastiňuje studie Ke klasifikaci dětských her autorů 

Miroslava Klusáka a Miloše Kučery. Zajímavým tématem tzv. RPG her (hry na 

hraní rolí) od jejich vzniku ve Spojených státech, rozšíření v České republice po 

roce 1989 a přiblížením herních pravidel na příkladu Bitvy pěti armád zaujme 

Jana Moravcová ve své studii Bitva pěti armád. Tzv. dřevárny a příbuzné 

volnočasové aktivity současné mládeže v České republice. Helena Beránková ve 

Fotografických zastaveních prezentuje několik fotografií Františka Pospíšila, na 

nichž jsou zachyceny hry dětí i dospělých s textilními vlákny v období první 

republiky. Rubrika Proměny tradice nabízí článek Petra Horehledě, v němž jsou 

srovnávány herní návyky žáků základních škol před čtvrtstoletím a dnes. Stať 

Aleny Schauerové demonstruje pronikání regionálního folkloru do školní praxe 

na konkrétním projektu. Nad významným životním jubileem choreografky 

Barbory Čumpelíkové se v rubrice Společenská kronika zamýšlí Karel Pavlištík, 

vzpomínku zesnulým Vladimíru Baierovi a Věře Rozsypalové-Bláhové věnuje 

Zdeněk Vejvoda. 

     Čtvrté číslo letošního ročníku Národopisné revue je věnováno tanci. Studie 

Daniely Stavělové K některým otázkám etno-choreologického studia: tanec, 

gender a politika je zaměřena na pojetí otázek tance a politického smýšlení mužů 

a žen moderní společnosti. Rumunská etnochoreoložka žijící v Dánsku Anca 

Giurchescu přibližuje svatodušní rituál căluş dodnes zachovaný v jižních 

oblastech Rumunska, jež se řadí mezi mužské mečové taneční obyčeje (Přežití 

rituálu v současných společenských kontextech: Căluş – mezi rituálem a 

národním symbolem). Sociální a politické změny přelomu 19. a 20. století 

v oblasti moravsko-slovenského pomezí ve spojitosti s typickým tancem 

Horňácka jsou demonstrovány ve studii Kateřiny Černíčkové Horňácká sedlácká 

v politickém rytmu. Hudebně taneční tradice ve světle společensko-politických 

aktivit od konce 19. století do roku 1945. Temperamentní jihoamerické tango a 

jeho společenské prvky jsou tématem studie Terezy Novákové (Argentinské 

tango: genderový obraz společnosti). Kristýna Slezáková prostřednictvím článku 

Capoeira jako politicky funkční fenomén hledá kořeny a popisuje rozmach tohoto 

brazilského bojového umění, které je v současnosti považováno i za jakýsi druh 

tance. Rubrika Proměny tradice přináší zamyšlení Jarmily Vrtalové nad 

původem ženských tanečních projevů v rámci typicky mužského tance verbuňku. 

Článek Ludmily Sochorové je zajímavou sondou do nitra tradiční jihočeské 

vánoční hry. V rubrice Materiál Michal Škopík popisuje digitalizační procesy 

spojené s archivní praxí NÚLK. Společenská kronika přináší jubilea Marty 
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Šrámkové, Milana Leščáka (obojí z pera Jany Pospíšilové) a Zdeňka Salzmanna 

(autor Zdeněk Uherek) či nekrolog Jiřího Kapice od Marty Ulrychové. 

Vzpomínku na nedávno zesnulého Jaroslava Štiku věnuje Karel Pavlištík. 

     V dalších rubrikách byly ve všech číslech zařazeny zprávy z konferencí, 

výstav, festivalů, koncertů a recenze nových publikací. 

     Přílohou Národopisné revue 4/2010 je personální bibliografie Vladimíra 

Karbusického, významného českého muzikologa a literárního historika, který od 

roku 1968 působil v německém Hamburku (zpracovaly Vlasta Reiterrerová, 

Marta Toncrová a Lucie Uhlíková). 

      

 

Informační tiskoviny  

      

     V měsíci lednu 2010 byl vydán Přehled folklorních festivalů a národopisných 

akcí pro rok 2010. K MFF Strážnice 2009 a festivalu Dětská Strážnice byly 

vydány: propagační programová skládačka (s anglickou a německou mutací), 

grafický plakát, programový sborník s podrobnými informacemi o celém 

festivalu. V závěru roku byl připraven Průvodce areálem MVJVM, informační 

leták Rok v Muzeu vesnice 2011, propagační skládačka 66. ročníku MFF a 29. 

ročníku festivalu Dětská Strážnice 2011. 

 

 

Propagace 

 

- NÚLK prezentoval svou činnost ve dnech 14. – 17. 1. 2010 v Brně na veletrhu 

cestovního ruchu a turistických zajímavostí Regiontour 2010. 

- S mediálními partnery MFF (Česká televize, Český rozhlas, Rádio Proglas, 

časopis Naše Slovácko) a s partnery (Hasičská vzájemná pojišťovna, Město 

Strážnice) byla smluvně sjednána podpora 65. ročníku MFF. 

- Ke všem akcím pořádaným NÚLK byla zajištěna podle charakteru akce 

odpovídající propagace, výlep plakátů, rozeslání pozvánek, hlášení v místních 

rozhlasech, využití elektronické pošty a webového prostoru, informačních center, 

regionálního tisku a regionálních rozhlasových stanic. Byl aktualizován 

nabídkový list publikací, časopisů, videokazet, DVD, CD. 

- Průběžně byly aktualizovány a upravovány údaje o NÚLK a jeho akcích 

v brožurách a propagačních materiálech jiných institucí a vydavatelství, např. 

Česká kultura, Veřejná správa, Listy Jižní Moravy, Místní kultura, KULT, 

Muzikus, Česká centrála cestovního ruchu, agentura Czech Tourism, oddělení 

cestovního ruchu Jihomoravského kraje, mikroregion Strážnicko, Malovaný kraj. 
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Propagace byla uvedena v katalogu Relax 2010, v mapovém průvodci Jižní 

Moravou a Baťovým kanálem, časopise Burda, v příloze Mladé fronty – Travel 

in the Czech a v místním zpravodaji Strážničan. NÚLK provozuje 

prostřednictvím firmy DARUMA upoutávku na navigačních tabulích ve městech 

Uherské Hradiště, Kyjov a Hodonín.  

- Veletrhy cestovního ruchu s propagací NÚLK: 

Regiontour 2010 Brno (14. - 17. 1. 2010, stánek Jihomoravského kraje), 

prostřednictvím Centrály cestovního ruchu Jižní Moravy: Slovakiatour 

Bratislava (Slovensko, 21. – 24. 1. 2010), CONFEX Londýn (Velká Británie, 23. 

– 25. 2. 2010), Holliday World Praha (4. - 7. 2. 2010), IMEX Frankfurt 

(Německo, 25. – 27. 5. 2010), prostřednictvím hotelu Krystal Hodonín: 

Dovolená 2010 Ostrava (12. – 14. 3. 2010), prostřednictvím TIC Strážnice: ITEP 

Plzeň (21. – 23. 10. 2010).  

Rozsáhlejší propagace NÚLK a akcí, které NÚLK pořádá, se uskutečnila na 

internetových stránkách: www.jizni-morava.cz, www.czechtourism.cz, 

www.folklorweb.cz, www.arelax.sk, www.turistik.cz, www.fos.cz, 
www.pampeliska.cz, www.akcevcesku.cz, www.proglas.cz, www.straznicko.cz, 

www.pruvodce.com, www.radio.cz, www. město-straznice-.cz, www.j-

morava.cz, www.folklornet.com, www.folklorika.cz, www.vyletnicile.cz. 
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VI. SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI A DOMÁCÍMI  INSTITUCEMI  

 

      NÚLK jako specializovaná odborná instituce MK aktivně působí v různých 

mezinárodních aktivitách v oblasti lidové kultury, zvláště folkloru, především ve 

smyslu naplňování rezoluce 25. generální konference UNESCO Doporučení 

k ochraně tradiční a lidové kultury, Úmluvy o zachování nemateriálního 

kulturního dědictví a v souladu s Koncepcí účinnější péče o tradiční lidovou 

kulturu v České republice. NÚLK je z pověření MK sídlem České národní sekce 

CIOFF a zabezpečuje činnost této sekce.  

 
UNESCO 

     

      Spolupráce s UNESCO se v poslední době zaměřuje zejména na 

implementaci Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví. NÚLK 

z pověření MK vysílá své odborné pracovníky na mezinárodní jednání týkající se 

Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví. Ředitel NÚLK PhDr. 

Jan Krist je členem České komise pro UNESCO. 

      
- V roce 2010 byly Česká národní sekce CIOFF, jejíž činnost NÚLK 

zabezpečuje, spolu s Českou národopisnou společností akreditovány jako 

nevládní organizace, které jsou poradním orgánem Mezinárodního výboru 

Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví. 

 
- V návaznosti na přistoupení ČR k UNESCO Úmluvě o zachování 

nemateriálního kulturního dědictví se zástupci NÚLK (PhDr. Vlasta Ondrušová a 

Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D.) jako experti ČR zúčastnili ve dnech 21. – 24. 6. 2010 

v Paříži (Francie) jednání pracovní skupiny pro doplnění Prováděcích směrnic 

Úmluvy a 3. Valného shromáždění států Úmluvy. Valné shromáždění potvrdilo 

pro další čtyři roky 97 organizací (schváleny na jednání Mezivládního výboru 

v r. 2009) jako členy poradních orgánů. Pro ČR je velmi důležité, že členy se již 

v tomto prvním kole stala Česká národopisná společnost a Česká národní sekce 

CIOFF. Další období bude pro žadatele z Evropy obtížnější, protože se bude 

dávat přednost zemím z Afriky a Latinské Ameriky, které jsou dosud málo 

procentuálně zastoupeny. V tajných volbách do Mezinárodního výboru pro 

zachování nemateriálního kulturního dědictví byla jedním ze tří nových členů 

zvolena ČR. Vlastním volbám předcházelo velmi náročné jednání především 

členů naší mise v UNESCO. Členství ve Výboru je pro ČR prestižní, neboť byla 

zvolena do jednoho z nejvyšších orgánů UNESCO pouhý rok po ratifikaci 
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Úmluvy. Před zahájením Valného shromáždění předali dne 21. 6. 2010 zástupci 

NÚLK a velvyslanec Petr Janyška vedoucí sekretariátu a představitelce sekce 

nehmotného kulturního dědictví paní Cécile Duvelle nominaci Jízdy králů pro 

zápis do Reprezentativního seznamu. Cesta se uskutečnila na náklady MK.  

 
- Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D. se ve dnech 14. – 19. listopadu 2010 zúčastnil 

jednání Mezivládního výboru pro zachování nemateriálního kulturního dědictví, 

které se konalo v Nairobi, Keňa. Pětidennímu zasedání Výboru předcházelo 

v neděli 14. 11. 2010 jednání nevládních organizací (v dokumentech 

označovaných jako NGO´s). Česká delegace se tohoto jednání zúčastnila, neboť 

má mezi akreditovanými NGO´s Valného shromáždění své zástupce – Českou 

národopisnou společnost a Českou národní sekci CIOFF. Agenda jednání 

Mezivládního výboru měla 19 bodů opírajících se o několik sumarizujících 

textových materiálů, které ke schválení připravil Sekretariát sekce nehmotného 

kulturního dědictví UNESCO. Byl to mezi jinými dokument shrnující závěry 4. 

zasedání Výboru v Abu Dhabi (Spojené Arabské Emiráty) z r. 2009, zpráva 

z jednání Valného shromáždění konaného ve dnech 22. – 24. 6. 2010 v Paříži, 

návrhy usnesení na zápis kulturních statků do Seznamu nemateriálního 

kulturního dědictví vyžadujícího naléhavou ochranu (dále jen Seznam naléhavé 

ochrany) i do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví 

lidstva (dále jen Reprezentativní seznam), nebo návrh doporučení Valnému 

shromáždění k akreditaci nových  NGO´s. Nejdůležitějšími body jednání byl 

zápis kulturních statků do Seznamu naléhavé ochrany, zápis kulturních statků do 

Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva, volby do 

Subsidiárního orgánu Úmluvy, volby do Konzultativního orgánu Úmluvy, změna 

jednacího řádu Předsednictva Výboru a schválení návrhu Výboru k akreditaci 

NGO´s Valným shromážděním. 

     K zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví 

lidstva bylo navrženo 47 kulturních statků z 22 zemí, 2 nominace byly 

multinárodní. Každá nominace byla na jednání představena fotografickou 

prezentací, všechny ostatní materiály související s nominační dokumentací a 

posuzovacím procesem byly k dispozici na www stranách UNESCO. Zprávu o 

hodnocení a činnosti Subsidiárního orgánu, který nominace posuzoval, přednesl 

zástupce z Keni. Hodnotící zprávy pak postupně četla předsedkyně Subsidiárního 

orgánu z Estonska. Česká nominace vesnických masopustních obchůzek a masek 

z Hlinecka byla posuzována jako jedenáctá. Hodnocení Subsidiárního orgánu 

bylo kladné, veřejně nebyly vzneseny žádné další dotazy ani připomínky. Výbor 

proto dne 16. listopadu 2010 zapsal vesnické masopustní obchůzky a masky 
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z Hlinecka do Reprezentativního seznamu. Zároveň byl do seznamu připsán 

multinárodní kulturní statek „Sokolnictví“.  

 

IOV  

          

     NÚLK je členem národní sekce International Organization für Folkskunst 

(Mezinárodní organizace lidového umění) v ČR. Hlavními aktivitami je podpora 

mezinárodních folklorních festivalů s důrazem na lidový tanec, hudbu, písně, 

lidové umění a na ně navazující vědecké semináře. NÚLK je řádným členem od 

roku 1999. IOV patří k předním světovým nevládním organizacím UNESCO, 

které využívají poznatků národopisného bádání ke své činnosti, jeho doménou je 

podpora a organizování folklorních festivalů, na nichž se prezentují kromě 

projevů folkloru také tradiční řemesla a lidové umění. Jednání výboru se účastní 

PhDr. Vlasta Ondrušová. 

 

 

ICOM 

 

     NÚLK se stal řádným členem organizace International Council of Museums 

(Mezinárodní organizace muzeí) v roce 2006. ICOM patří mezi nejvýznamnější 

světové nevládní organizace UNESCO sdružující muzea všech typů a zaměření. 

NÚLK spravuje Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, vlastní rozsáhlý 

sbírkový fond a členství v ICOM umožnilo zařadit muzeum do celosvětové 

muzejní sítě. Umožňuje rovněž kontakty s muzei ve světě, výměny výstav a 

účast na odborných konferencích a seminářích.  
 

 
CIOFF 

 

      NÚLK je řádným členem CIOFF (Conseil International des Organizations de 

Festivals de Folklore et d´Arts Traditionels – Mezinárodní rady pořadatelů 

festivalů folkloru a lidového umění) a je sídlem České národní sekce CIOFF 

(ČNS). ČR je členem této nevládní organizace působící v oblasti 

neprofesionálních aktivit a jedním z hlavních cílů je sdružovat renomované 

folklorní festivaly z naší země, které mají zájem zařadit se do sítě prestižních 

festivalů v celosvětovém měřítku. Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici je 

členem od roku 1980, Česká národní sekce CIOFF vznikla v roce 1993 po 

rozdělení Československé národní sekce CIOFF.  



 31 

     Jednání Výboru ČNS CIOFF se konalo dne 14. září 2010 v Brně, dne 20. 

října 2010 se zde uskutečnilo Valné shromáždění ČNS CIOFF. Průběžně 

probíhala komunikace sekretariátu ČNS CIOFF s členskou základnou. NÚLK je 

rovněž provozovatelem www prezentace www.cioff.cz, kterou pravidelně 

aktualizuje. Podle potřeby byla zpracovávána doporučení ČNS CIOFF souborům 

k jejich výjezdu do zahraničí. V termínu byly zpracovány podklady pro výroční 

zprávu CIOFF a pro kalendárium CIOFF, sekretariát uhradil ve stanoveném 

termínu členský příspěvek. Po ukončení MFF Strážnice 2010 bylo vypracováno 

hlášení o účasti zahraničních souborů pro potřeby CIOFF. Sekretariát České 

národní sekce CIOFF shromažďoval dokumentační materiály z jednotlivých 

členských festivalů, které byly pro organizační i badatelské účely uloženy            

v archivu NÚLK. 

     Ve dnech 12. – 16. 5. 2010 se v NÚLK konalo pracovní zasedání Legislativní 

komise CIOFF. 

 

 

Zahraniční cesty a festivaly v rámci spolupráce s CIOFF 

- Jednání Středoevropského sektoru CIOFF (CES), které se uskutečnilo ve dnech 

6. – 9. května 2010 ve městě Cluj – Napoca v Rumunsku, se Česká národní sekce 

nezúčastnila. 

- PhDr. Vlasta Ondrušová se ve dnech 8. – 12. 11. 2010 jako delegátka České 

národní sekce CIOFF zúčastnila 40. Světového kongresu CIOFF ve městě 

Papeete, Francouzská Polynésie. Součástí kongresu bylo jednání celosvětového 

výboru CIOFF, v rámci kongresu se uskutečnilo zasedání Středoevropského 

sektoru CIOFF, na němž reprezentovala ČNS jako delegátka. Uskutečnilo se 

rovněž Valné shromáždění CIOFF a zasedání pracovních skupin. PhDr. Vlasta 

Ondrušová se jako členka zúčastnila jednání Pracovní skupiny pro děti a 

Legislativní komise. Součástí kongresu byla konference „CIOFF a sbližování 

kultur“ a přehlídka tradičních řemesel regionu. V rámci kongresu byly navázány 

kontakty s organizátory festivalů, které jsou důležité pro účast českých souborů 

na folklorních festivalech v zahraničí, zajištění zahraničních souborů pro účast 

na MFF Strážnice a dalších českých festivalů.  
- NÚLK dlouhodobě spolupracuje při přípravě a realizaci Mezinárodního 

folklorního festivalu v Myjavě, Slovenská republika, PhDr. Jan Krist je členem 

Předsednictva Programové rady festivalu a zúčastňuje se všech potřebných 

přípravných a hodnotících zasedání i samotného festivalu. Jednání se uskutečnila 

v Bratislavě (Slovenská republika) ve dnech 20. 1., 17. 3., 7. 4., 19. 5. a 22. 9., 

samotný festival v Myjavě (Slovenská republika) ve dnech 18. - 20. 6. 2010. 

Festivalu se ve dnech 18. a 19. 6. 2010 jako hodnotitel zúčastnil i Mgr. Jan 
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Blahůšek, Ph.D. Všechny materiály byly předány do dokumentačních fondů 

ústavu. V rámci jednání byla uskutečněna vzájemná výměna kontaktů a 

zkušeností při přípravě dramaturgie i jednotlivých pořadů obou festivalů, 

spolupráce při zajišťování zahraničních souborů pro MFF Strážnice a MFF 

Myjava. Cesty na Programovou radu MFF v Myjavě, které se konaly 

v Bratislavě, využíval rovněž PhDr. Jan Krist k jednání s představiteli Národního 

osvětového centra, které je ústředním metodickým a poradenským pracovištěm 

na Slovensku. 
 
 

Ostatní spolupráce se zahraničím  

 

Dny tradiční kultury 

 

     NÚLK spolupracuje s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod 

Radhoštěm a Folklorním sdružením ČR na projektu „Dny tradiční kultury“,           

v němž ve spolupráci s Národním osvětovým centrem v Bratislavě a Folklorní 

unií Slovenska pořádá společné akce vzdělávacího charakteru, především pro 

děti a mládež. Jednání Mezinárodního výkonného výboru proběhla: 14. června 

2010 ve Strážnici (účast PhDr. Jan Krist, PhDr. Vlasta Ondrušová, Mgr. Jan 

Blahůšek, Ph.D.) a 11. listopadu 2010 v Rožnově pod Radhoštěm (účast PhDr. 

Vlasta Ondrušová a Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D.). Na programu bylo zejména 

jednání o podmínkách grantových žádostí na Fond V4, hodnocení akcí v r. 2010 

a plán na r. 2011.  

 

Mezinárodní tvůrčí dílna „Muzičky“ 

      

     NÚLK uspořádal ve dnech 6. – 10. října 2010 5. ročník mezinárodní tvůrčí 

dílny dětských muzik – MUZIČKY 2010. Tato mezinárodní tvůrčí hudební dílna 

se konala v rámci programu Ministerstva kultury České republiky „Měsíc české 

a slovenské kulturní vzájemnosti“ pod záštitou ministra kultury MUDr. Jiřího 

Bessera, v rámci projektu Dny tradiční kultury a v návaznosti na další ročník 

folklorního festivalu „Dětská Strážnice“. Tvůrčí dílny se zúčastnila cimbálová 

muzika Kyjovánek z Kyjova s lektorem Pavlem Varmužou, lidová muzika 

Sluníčko s lektorem Zdeňkem Vejvodou a detská ľudová hudba Čečinka ze ZUŠ 

Jozefa Kresánka z Bratislavy s lektorem Jánem Kružliakem. Téma bylo 

věnováno stejně jako u předešlých ročníků regionálním specifikům lidové hudby 

a kultury jednotlivých etnografických oblastí, z nichž zúčastněné dětské muziky 

pocházejí. Každá ze zúčastněných muzik se snažila prakticky na vybraných 
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hudebních úpravách přiblížit svůj hudební folklor ostatním účastníkům. 
S mladými muzikanty přijeli také lektoři, jejichž úkolem bylo pomoci dětem 

přiblížit regionální specifika lidové hudby a pokusit se vybrané úpravy naučit 

ostatní muziky a tím dětem představit repertoár jiných folklorních oblastí. Pro 

každou muziku lektoři vybrali a upravili tři hudební čísla, celkem vzniklo devět 

aranží. V rámci interaktivního programu hudební dílny bylo v pátek 8. října 2010 

připraveno společné vystoupení muzik v sále Základní umělecké školy ve Veselí 

nad Moravou. Každá muzika měla v programu svůj samostatný blok písní, na 

závěr pak obecenstvu muziky předvedly společně nacvičené úpravy. Obdobný 

program byl prezentován také na závěrečném vystoupení v pořadu 

„Muzicírování na zámku“ v Uherském Ostrohu, který se konal v rámci 

XX. mezinárodního festivalu hudebních nástrojů lidových muzik. Výsledky 

projektu budou prezentovány samostatným pořadem v rámci 29. ročníku 

folklorního festivalu „Dětská Strážnice“. 

 

Slovenská republika 

 

     Část zahraničních aktivit NÚLK byla zaměřena především na spolupráci se 

Slovenskou republikou a týkala se kromě folklorního festivalu Myjava, zejména 

spolupráce s Etnologickým ústavem SAV, Národním osvětovým centrem 

v Bratislavě a Etnografickým muzeem Slovenského národního muzea v Martině.  

 - NÚLK spolupracuje s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod 

Radhoštěm a Folklorním sdružením ČR na projektu „Dny tradiční kultury“,        

v němž ve spolupráci s Národním osvětovým centrem v Bratislavě a Folklorní 

unií Slovenska pořádá společné akce vzdělávacího charakteru, především pro 

děti a mládež. Jednání Mezinárodního výkonného výboru proběhla v ČR (14. 6. 

2010 ve Strážnici, 11. 11. 2010 v Rožnově pod Radhoštěm), dne 17. 3. 2010 

jednal PhDr. Jan Krist o projektu DTK v Bratislavě (SR). 

- Dne 2. 3. 2010 se PhDr. Jan Krist zúčastnil v Ústavu etnologie SAV 

v Bratislavě (SR) zasedání redakční rady vědeckého časopisu Slovenský 

národopis a jednal se šéfredaktory časopisů o vzájemné koordinaci a spolupráci.  

- PhDr. Jan Krist a Mgr. Martin Šimša se dne 7. 4. 2010 v Martině (SR) spolu se 

zástupci Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm zúčastnili 

jednání s představiteli Slovenského národního muzea ohledně programové 

přípravy a organizačního zajištění 25. Generální konference AEOM (Evropského 

svazu muzeí v přírodě), která se bude konat v roce 2011 na Slovensku a v ČR. 

Ve dnech 28. – 30. 4. 2010 PhDr. Jan Krist a Mgr. Martin Šimša jednali 

s představenstvem AEOM a společně navštívili slovenské skanzeny v Martině, 

Pribylině, Svidníku, Zuberci, dále NÚLK a Muzeum vesnice jihovýchodní 
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Moravy ve Strážnici. Jednání k přípravě Generální konference proběhlo i 14. 6. 

2010 v Pribylině, NÚLK zastupoval Mgr. Martin Šimša. 

- Dne 19. 5. 2010 jednal PhDr. Jan Krist v Národním osvětovém centru 

v Bratislavě (SR) ohledně spolupráce při přípravě slovenské encyklopedie 

folklorismu. 

- PhDr. Jan Krist a Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D. se dne 26. 10. 2010 zúčastnili 

v Bratislavě (SR) Mezinárodního sympozia o problematice nehmotného 

kulturního dědictví s názvem „Ochrana kulturního dědictví“, Mgr. Jan Blahůšek 

přednesl referát „Národní seznam tradiční a lidové kultury v České republice“. 

Sympozium pořádal SĹUK a jeho útvar Slovenské centrum pro nehmotné 

kulturní dědictví za podpory zřizovatele Ministerstva kultury a cestovního ruchu 

Slovenské republiky. 

- Dne 4. 11. 2010 se Mgr. Martin Šimša zúčastnil v Martině (SR) jednání 

Vědecké rady Etnografického muzea Slovenského národního muzea. Mgr. 

Martin Šimša zastupuje ve vědecké radě NÚLK. 

- Západoslovenské múzeum v Trnavě oslovilo NÚLK s nabídkou společné účasti 

v programu Operačný program cezhraničnej spolupráce SR a ČR v letech 2007 – 

2013 s projektem Heřman Landsfeld. Cílem projektu je zpracování sbírkového 

materiálu tohoto významného badatele, který je uložen v obou institucích a jeho 

představení prostřednictvím výstavy a katalogu. Projekt zatím nebyl 

vyhodnocen. 
- Na pozvání Lesnického a drevárského múzea vo Zvoleně se Mgr. Šimša ve 

dnech 25. – 27. května 2010 zúčastnil semináře Drevo a jeho možnosti pri 

zkvalitňování spôsobu života a životného prostredia vidieckych sídel, kde 

přednesl příspěvek na téma tradiční dřevěná hračka, který byl následně vydán ve 

sborníku z konference.   

 

Rakousko 

 

- V rámci projektu Top výletní cíle jižní Moravy uspořádala dne 5. 10. 

2010 Centrála cestovního ruchu jižní Moravy pracovní exkurzi do vybraných 

Top cílů Dolního Rakouska, které se za NÚLK zúčastnili Mgr. Martin Šimša a 

Eva Rýpalová. V Rakousku se k exkurzi organizované z Brna připojila 

zástupkyně projektu Top cíle Dolního Rakouska a seznámila přítomné s činností 

své organizace, propojením s projektem Top cíle jižní Moravy a nastínila další 

možný vývoj této vzájemné spolupráce.   

- Dne 20. 4. 2010 byly v Muzeu vesnice v Niedersulzu (Rakousko) projednány 

možnosti vzájemné spolupráce (účast: PhDr. Jan Krist, Mgr. Martin Šimša, řidič 

a tlumočnice) na projektu CULTURES 2007 – 2013, jehož předkladatelem je 
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rakouské muzeum. Jedná se o mezinárodní projekt zaměřený na rozdílnost pojetí 

a práce v zúčastněných skanzenech, na výzkum a dokumentaci. 

- NÚLK zajistil dopravu členů Legislativní komise CIOFF na zasedání, které se 

uskutečnilo ve dnech 12. – 16. 5. 2010 v NÚLK. 

 

Polsko 

 

- Ve dnech 17. – 19. 1. 2010 Bc. Pavel Žák uskutečnil zahraniční cestu za 

účelem likvidace výstavy HOMO FABER, která byla od 8. 12. 2009 do 15. 1. 

2010 instalovaná v Českém centru ve Varšavě (Polsko). Výstava představovala 

držitele titulu Nositel tradice lidových řemesel a jejich výrobky. 

- V roce 2010 spolupracoval NÚLK s Muzeem lidové kultury ve Węgorzewu 

(Polsko) na projektu Visegrádského fondu, který společně připravil NÚLK a 

zmíněné muzeum. Součástí projektu byla účast folklorního souboru Vracovjan 

Vracov a pěti lidových řemeslníků na folklorním festivalu „33. Mezinárodní 

jarmark folkloru a festival lidových hudeb Węgorapa“. Akce se uskutečnila ve 

dnech 30. 7. a 1. 8. 2010, za smluvní stranu NÚLK se zúčastnila PhDr. Vlasta 

Ondrušová. 

 

Spolupráce s domácími institucemi  

 

- V roce 2010 NÚLK nadále prohluboval spolupráci s Národním informačním a 

poradenským střediskem pro kulturu v Praze a Valašským muzeem v přírodě 

v Rožnově pod Radhoštěm. Ředitel NÚLK je členem Ředitelské rady NIPOS 

v Praze, ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm působí jako 

člen Vědecké rady Valašského muzea v přírodě a člen redakční rady sborníku 

Museum vivum.  

- NÚLK spolupracoval s Etnologickým ústavem AV ČR, v. v. i. na přípravě 

Malého etnologického slovníku. 

- NÚLK je členem Českého svazu muzeí v přírodě, PhDr. Jan Krist je členem 

správní rady.  

- NÚLK je společně s Národním informačním a poradenským střediskem pro 

kulturu a Folklorním sdružením ČR členem Koordinační rady pro folklor.  

- Dne 31. 3. 2010 se v Praze konalo setkání ředitelů folklorních festivalů. Za 

MFF Strážnice a Dětskou Strážnici se zúčastnila PhDr. Vlasta Ondrušová.  

- V roce 2010 mezi spoluprací institucí typu muzeí, galerií, památkových ústavů 

byla rozsáhlá spolupráce především se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti. 

Mgr. Martin Šimša je členem redakční rady sborníku Slovácko. V nákupní 

komisi pro sbírkotvornou činnost ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti 



 36 

působili Mgr. Martin Šimša a PhDr. Vlasta Ondrušová. PhDr. Vlasta Ondrušová 

je členkou nákupní komise pro sbírkovou činnost i v Muzeu jihovýchodní 

Moravy ve Zlíně a Masarykově muzeu v Hodoníně. 

- Česká národopisná společnost – jednání hlavního výboru se pravidelně účastnil 

Mgr. Martin Šimša (Praha, Brno a Turnov). Ve spolupráci s NÚLK je 

každoročně realizováno slavnostní předávání cen ČNS v rámci MFF Strážnice.  
- Mgr. Martin Šimša je členem redakční rady časopisu Muzeum, který vydává 

Národní muzeum v Praze a je členem redakční rady časopisu Ethnologia 

Europae Centralis. 
- Ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska bylo 

dne 10. 9. 2010 zajištěno slavnostní předávání titulu Nositel tradice lidového 

řemesla v rámci zahájení Národních dnů evropského kulturního dědictví             

v Příboře. 

- PhDr. Jan Krist vykonával činnost vyplývající z členství v České komisi pro 

UNESCO, Rady pro umění MK, grantových komisích MK: Komise pro integraci 

romské komunity, Komise pro kulturu národnostních menšin, Komise pro 

udělování příspěvků na tvůrčí a studijní účely v oblasti neprofesionálního umění 

a tradiční lidové kultury, Komise na podporu regionálních tradic, Komise pro 

kategorii B programu podpory tradiční lidové kultury a Komise pro udělování 

Ceny ministerstva kultury.  

- PhDr. Vlasta Ondrušová a Mgr. Jan Blahůšek jsou také členy grantových a 

konkurzních komisí MK pro oblast lidové kultury. 

- PhDr. Jan Krist je členem redakční rady Malovaného kraje. 

- Mgr. Jan Blahůšek je členem redakční rady časopisu OPUS MUSICUM a  

Odborné rady pro folklor, která je poradním orgánem ředitelky NIPOS. 

- Na jednání kulturní komise Města Strážnice zastupovala NÚLK Ludmila 

Horehleďová. 

- V areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy proběhlo natáčení pro televizní 

pořady „Folklorní magazín“, „Toulavá kamera“, „Za školou“, „Kam jedeš?“ a 

naučného programu „Sedmihlásky“. 
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VII. POŘADATELSKÁ ČINNOST 

 

65. ročník Mezinárodního folklorního festivalu "Strážnice 2010"  

a 28. ročník festivalu „Dětská Strážnice 2010“    

 
     Ve dnech 24. - 27. června 2010 se za finanční podpory MK uskutečnil 65. 

ročník Mezinárodního folklorního festivalu "Strážnice 2010" a 28. ročník 

festivalu „Dětská Strážnice 2010“.  

     Uměleckou a odbornou úroveň festivalu zajišťují poradní orgány 

Dramaturgicko-produkční rada, Programová rada a Senát. Desetičlenná 

Dramaturgicko-produkční rada byla garantem dramaturgické přípravy festivalu,  

jednání se uskutečnila ve dnech 21. 1., 15. 4., 13. 5. a 16. 9. 2010. Programová 

rada MFF byla složena z  jedenadvaceti členů a jednatřiceti autorů a konzultantů 

(předseda PhDr. Ivo Frolec, místopředsedové PhDr. Vlasta Ondrušová a PhDr. 

Karel Pavlištík, CSc.), zasedání se uskutečnila ve dnech 19. 11. 2009, 15. 4., 25. 

6. a 30. 9. 2010 a byla společná s jednáním desetičlenného Senátu programové 

rady MFF (předsedou Senátu je PhDr. Karel Pavlištík, CSc.). 

     Festivalové pořady proběhly ve všech prostorách festivalového areálu, včetně 

Muzea vesnice a zámecké expozice lidových nástrojů. Program MFF 2010 

obsahoval vedle tradičních typů pořadů (regionální, tematické, naučné, zábavné 

apod.) i pořady zahrnující významná jubilea (120. výročí narození Bohuslava 

Martinů, 130. výročí narození sběratele lidových písní Josefa Černíka, 40. výročí 

úmrtí Fanoše Mikuleckého). I přes neúspěchy s účastí souborů ze Zambie a 

Jordánska, byly zahraniční pořady velmi úspěšné.  Podařilo se zajistit atraktivní 

soubory z Chile (menšina z Velikonočního ostrova, žijící v Chile), Mexika, 

Kanady (menšina z Filipín, žijící v Kanadě), Rumunska a Slovenska. Festivalu se 

kromě oficiálně zvaného slovenského souboru, kterým byl Podpoľanec z Detvy, 

zúčastnilo více účinkujících ze Slovenska: Ľudová hudba ZUŠ z  Michalovců, 

Teatro carnevalo z Bratislavy a Folklórna skupina Konopa z Kozárovců. 

      Skladbu tvořilo 38 pořadů, ve kterých vystoupilo 2.000 účinkujících z ČR a 

250 účinkujících ze zahraničí. Z ČR na festivalu účinkovali členové z 80 souborů 

a skupin, 45 soutěžících ve verbuňku a 21 lidových řemeslníků. V zábavních 

střediscích ve festivalovém areálu se vystřídalo 13 cimbálových a 5 dechových 

hudeb. Součástí festivalu byla prodejní výstava materiálů s folklorní tematikou 

„Folklorica“-  knihy - audio - video. 

    Propagace festivalu byla prováděna průběžně prostřednictvím programového 

letáku, grafického plakátu, pomocí elektronických médií a programového 

sborníku. Do propagace festivalu se zapojila veřejnoprávní média Česká televize 



 38 

a Český rozhlas, Rádio Proglas a regionální televizní kanály. Festivalu se 

zúčastnilo 20.000 diváků. 

 

ČTVRTEK  

Amfiteátr Bludník 

     V prvním festivalovém dni se od 9.30 hod. v amfiteátru Bludník v Pořadu 

zahraničních souborů pro školy představily zahraniční soubory z Chile, Mexika 

a Rumunska. 

 
Zámecký park - Ostrůvek 

     Dětská Strážnice (dále jen DS) - od 19.30 hod. byl Ostrůvek vyhrazen pro  

zábavný pořad Nepůjdeme ještě spát, určený především dětem zúčastněných 

souborů, ale i pro veřejnost. Děti měly možnost pobavit se při vystoupení 

strážnického dětského pěveckého souboru Fčeličky a zapojit se do dalších 

aktivit, které pro ně připravily pracovnice místního Domu dětí a mládeže ve 

spolupráci s autorkami pořadu Děti dětem.  

 

PÁTEK 

Zámecký park - louka u amfiteátru Zámek 

     DS - v 9.00 hod. byl na loukách u amfiteátru Zámek zahájen pořad Strážnické 

putování. Tvůrčí dílny a soutěže pro děti. Děti si mohly v deseti tvůrčích dílnách, 

na deseti sportovních stanovištích nebo při doprovodných aktivitách lanové hry, 

hasiči a jízda na koni) vyzkoušet svou zručnost nebo si vyrobit něco na památku.  
 

Amfiteátr Bludník 

     Slavnostní zahájení 65. ročníku proběhlo ve 20.00 hod. pod vedením autora 

Petra Ryšavého. Součástí zahajovacího ceremoniálu bylo předání Ceny 

ministerstva kultury, která byla udělena panu Jaromíru Nečasovi, bývalému 

redaktoru brněnského studia Českého rozhlasu, dlouholetému členu programové 

rady a současnému členu Senátu programové rady MFF. Festival zahájily 

strážnické soubory za doprovodu cimbálové muziky Danaj. Na slavnostní 

zahájení festivalu ve 20.30 hod. navázal pořad Pozvánka na festival autorů Mgr. 

Juraje Hamara, CSc. a PhDr. Lucie Uhlíkové, Ph.D., ve kterém se představili 

zástupci většiny festivalových pořadů včetně zahraničních souborů. Od 22.30 

hod. program pokračoval pořadem Staří, ale dobří…  autora Mgr. Miloše 

Vršeckého, který dal v pořadu prostor členům „nové“ generace – bývalým 

členům souborů, kteří se v seniorském věku vrátili se k činnosti v souborovém 

hnutí, založili vlastní soubory a využívají svých dlouholetých zkušeností. 
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Amfiteátr Zahrada 

          Po našem. Pořad k 130. výročí narození J. Černíka autorky Mgr. Ivany 

Pilátové začal již v 19.30 hod.. Název pořadu shodný s názvem zpěvníku 

lidových písní, vydaným v roce 1943 jmenovaným sběratelem, který měl sloužit 

k „posílení zájmu o lidový zpěv a rozšíření oblíbených slováckých písní“. 

Autorka chtěla v pořadu prezentovat kopaničářský region, který se těší velké 

oblibě slováckých souborů, tedy nejenom těch z Kopanic.  

     Ve 22.00 hod. byl do programové struktury zařazen odlišný druh pořadu – 

Cesta zarúbaná. Zpěvohra Fanoše Mikuleckého v režii Markéty Maláníkové a    

v podání Divadelní společnosti z Dolních Bojanovic. Hra byla nastudována k 40. 

výročí úmrtí tohoto skladatele lidových písní. Jednoduchý děj je rozdělen do tří 

základních částí, které jsou propojeny písněmi, seřazenými tak, aby měly 

dějovou návaznost. Divadelní společnost předvedla také krojové bohatství 

Podluží od pracovních a polovšedních až k výpravným svátečním krojům. 

 

Muzeum vesnice 

     DS - od 17.00 hod. byl amfiteátr vyhrazen pořadu Děti dětem. Tady jsme 

doma autorek Mgr. Magdaleny Maňákové a PhDr. Aleny Schauerové. V tomto 

pořadu je realizován projekt NÚLK Tady jsme doma – Regionální folklor do 

školy, jehož smyslem je přiblížit dětem život předků (jak je obsažen v tradiční 

lidové kultuře obce, v níž žijí, případně v nejbližším regionu), aby si děti 

uvědomily, proč mohou být hrdé na svůj kraj a jeho kulturu. Každoročně je 

oslovena některá ze základních škol a je vyzvána k účasti na tomto projektu. 

Součástí pořadu je i prezentace nejvýznamnějších výsledků práce žáků. V roce 

2010 byli ke spolupráci vyzváni žáci Základní školy v Prachaticích.  

      Odpolední pořad Po nás potopa? autorů Františka Hrni a Ing. Miloslava 

Hrdého byl zahájen v 17.00 hod.. Autoři pořadu se pokusili dokázat, s aktivní 

účastí mladých muzik, zpěváků a tanečníků, že pesimistické předpovědi 

o postupném zániku lidové kultury se v žádném případě nevyplní. 

 

Zámecký park 

     Páteční, sobotní a nedělní zábavy při cimbálových a dechových hudbách ve 

festivalovém areálu s názvem Noc s hudci a Zábavy připravili a organizovali 

Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D. a Vojtěch Ducháček. Během tří festivalových dní a 

nocí se mohli návštěvníci pobavit v zábavních střediscích u celkem třinácti 

cimbálových a pěti dechových kapel.   
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SOBOTA 
Amfiteátr Bludník 

      Večerní program v amfiteátru Bludník byl doplněn o předávání ocenění 

FOSKAR 2009, kterému předcházelo od 19.00 hod. předání Ceny České 

národopisné společnosti za rok 2009. Ve 20.30 hod. začal pořad autora Mgr. 

Zdeňka Vejvody a s názvem Dej nám Pámbů zdraví v tom prácheňskym kraji, 

který byl připraven jako regionální pořad, představující Prácheňsko s jeho 

pestrostí lidové duchovní kultury, která byla v minulosti dobře popsána díky 

několika generacím obětavých sběratelů. Od 22.30 hod. byl dán prostor repríze 

pořadu Staří, ale dobří. 

 

Amfiteátr Zahrada 

     V 9.00 hod. byly v amfiteátru Zahrada zahájeny sobotní pořady Soutěží 

o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku  pod vedením autorského kolektivu 

ve složení: PhDr. Karel Pavlištík, CSc., Ing. Rudolf Tuček a Mgr. Jan Blahůšek, 

Ph.D. Finále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku 

s připomenutím 25 let trvání Soutěže v rámci strážnického festivalu začalo ve 

14.30 hod. V průběhu čtvrt století existence se tato soutěž stala fenoménem a 

patří k charakteristickým rysům programové struktury festivalu. Pořad autora 

Mgr. Miloše Vršeckého – Zazpívejme sobě a pospolu - písně vojenské byl 

zahájen v 17.30 hod. Diváci měli možnost zapojit se aktivně do programu a 

naučit se písně z různých oblastí České republiky. Zcela žánrově odlišným byl 

od 22.30 hod. pořad Bohuslav Martinů: Kytice. Scénické provedení cyklu skladeb 

na lidové texty v podání tanečního souboru Hradišťan z Uherského Hradiště pod 

vedením autorky a choreografky Mgr. Ladislavy Košíkové. Taneční vizualizace, 

podpořená projektovou animací, podtrhla silný emocionální náboj tohoto 

jedinečného hudebního díla s nepřehlédnutelným moravským tónem, které je 

považováno za jednu z „nejúchvatnějších replik našeho folkloru“.  

   

Amfiteátr Zámek 

     Od 14.00 hod. patřil amfiteátr Zámek folkovým kapelám a zpěvákům             

v pořadu Strážnické doteky - na pomezí žánrů - pozvánka na Černohorský 

festival Slunce „Strážnice 2010“. Po skončení průvodu v 18.00 hod. byl zahájen 

pořad Pestré obrázky. Pořad připravilo Folklorní sdružení ČR, autoři Mgr. Eva 

Hanková a Lubor Hanka. Představilo se pět souborů z Čech, Moravy a Slezska, 

z nichž dva jsou nositeli ocenění FOSKAR. Od 20.30 hod. připravily autorky 

Mgr. Ľubica Voľanská, Ph.D. a Mgr. Zuzana Bošeľová pořad zahraničních 

folklorních souborů Z krajin za obzorem.  
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Zámek - Hudební expozice 

     V komorním hudebním pořadu Rusava, Rusava… Povídání o rusavském 

kazateli Danielu Slobodovi přiblížila jeho autorka Kateřina Kovaříková osobnost 

tohoto kněze, kterému se stala Rusava druhým domovem. Díky němu bylo 

zaznamenáno 182 písní, které sice zatím nebyly samostatně vydány (jsou 

uloženy v Moravském zemském archivu), ale soubory a muziky z jejich 

bohatství dodnes čerpají. Pořad měl premiéru v 11.00 hod., reprízu ve 14.00 hod. 

 

Muzeum vesnice 

      V Muzeu vesnice bylo sobotní dopoledne zahájeno v 10.00 hod. v objektu 

E12  komorním hudebně-výtvarným pořadem V širém poli hruška s podtitulem 

Lidové písně s doprovodem výtvarných klipů Hany Voříškové hraje Helena 

Vedralová a Muziga. Základ pořadu tvořily stylizované úpravy lidových písní, 

převážně valašských.  

     DS - v 10.30 hod. byl v amfiteátru realizován pořad dětských folklorních 

souborů s názvem Čas radostí. Svět dospělých v dětských hrách autorky Kateřiny 

Macečkové. Tématem byly ukázky jednotlivých pohledů dětí do světa dospělých 

(domácí ženské práce, boj s leností, nepříliš vydařené manželství apod.).                   

     V pořadu Dětský dvůr. Živé muzeum domácích prací aneb Co se u nás ve vsi 

děje, když padá sníh nebo leje autorů Mgr. Juraje Hamara, CSc., PhDr. Blanky 

Petrákové a Mgr. Markéty Pavlištíkové od 10.30 hod. hostovala venkovská 

folklorní skupina ze slovenských Kozárovců. Náplní pořadu byly kromě hudby, 

zpěvu a tance i ukázky hospodářských a doplňkových prací, které se dřív na 

venkově prováděly v zimním období anebo za špatného počasí (loupání fazole a 

kukuřice, výroba koštýřů z tykví, mlácení obilí, předení, draní peří apod.). 

Součástí pořadu byly i ukázky tradiční kuchyně s ochutnávkou a několik vstupů 

loutkového divadla.     
     V pořadu Přehlídka tradičních řemesel autora Mgr. Martina Šimši se od 

10.30 hod. v areálu představili řemeslníci, držitelé ocenění ministra kultury ČR 

Nositel tradice lidových řemesel. 

     Folklorní škola. Radostné dětství? autorky PhDr. Aleny Schauerové byla 

realizována  ve 12.30 hod. v prostorách stodoly B 11. Pořad ukázal, že se divák 

nemá nechat unášet pouze romantickou představou o dětské nevinnosti a 

radostném dětství. V minulosti se dospělým svět dětí nezdál důležitý, a proto 

byly dlouho na okraji zájmu odborníků, což platí i o dětském folkloru. Ukázky 

ze vzpomínek i z krásné literatury vypovídaly o zvláštnostech postavení dětí ve 

společnosti, o dětství a o tom, co se tím vlastně rozumělo, o dětech v rodině, ve 

škole i při práci. 
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     Od 14.00 hod. byly v objektu E 12 promítány Dokumenty České televize, 

zaměřené tentokrát na cyklus pořadů Náš venkov, na kterém se podílela všechna 

tři studia – Praha, Brno a Ostrava. Pořady reflektují venkovský životní styl ve 

všech jeho historických, sociologických, ekonomických a kulturních 

odlišnostech.  
    DS - Autoři Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D. a Mgr. Petr Číhal připravili                  

v amfiteátru od 14.00 hod. pořad Muzičky. Přehlídka dětských folklorních muzik. 

V listopadu 2009 se v Národním ústavu lidové kultury uskutečnil další ročník 

mezinárodní dílny dětských muzik, kterého se zúčastnila Mladá dudácká muzika 

ze Strakonic, cimbálová muzika Pramínky z Kopřivnice a Ľudová hudba ZUŠ 

z Michalovců. Tématem dílny byla regionální specifika lidové hudby jako 

součásti tradiční lidové kultury etnografických oblastí, z nichž tyto muziky 

pocházejí. Výsledky tvůrčí dílny autoři prezentovali prostřednictvím tohoto 

hudebního pořadu. 

     Pořad Ženičky, ženy! Setkání ženských pěveckých sborů z Moravy a soutěž 

jejich sólistek autorky Anny Maděričové dal od 15.30 hod. příležitost                  

k prezentaci pěti ženským sborům z oblasti Kopanic, Uherskobrodska, 

Uherskohradišťska a Kyjovska. Každý sbor vybral ze svého středu také sólové 

zpěvačky, ze kterých odborná porota vybrala tři nejlepší, a obecenstvo rozhodlo 

o Ceně diváka.  

     V 17.30 hod. patřil amfiteátr pořadu Pozdrav od Nežárky. Jarošovská 

krojová družina autorky Marie Šlechtové. Jarošovská krojová družina navazuje 

na činnost souboru z období první republiky a jsou v ní zastoupeny všechny 

generace od dětí po seniory.  

 

Kostel sv. Martina 

     V prostorách chrámu zazněl od  9.00 hod. koncert s názvem Za nebeskou 

bránou. Od Hromnic do svatého Jána autorky PhDr. Anny Hrčkové. Tematika 

světců jako patronů, pomocníků, ochránců a prostředníků mezi Bohem a 

člověkem pronikala do mnoha oblastí lidové kultury a tedy i do obsahu písní. O 

světcích v období od Hromnic do svátku sv. Jana Křtitele se zpívalo jak 

v lidových, tak i v církevních písních.  

 

Město 

     Od 15.00 do 17.00 hod. prošel městem slavnostní průvod účinkujících, jehož 

organizací byl pověřen Jan Hořák. V čele průvodu byly zařazeny dětské soubory, 

které účinkovaly v pořadech „Dětské Strážnice“.  
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NEDĚLE 

V neděli v 9.00 hod. se účinkující i návštěvníci festivalu měli možnost zúčastnit 

slavnostní bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

 

Amfiteátr Bludník  

     Ve 13.30 hod. byla realizována repríza pořadu Dej nám Pámbů zdraví v tom 

prácheňskym kraji. Od 15.00 hod. repríza pořadu Z krajin za obzorem.  V závěru 

pořadu se ředitel NÚLK oficiálně rozloučil se zahraničními soubory a následoval 

ceremoniál Slavnostní ukončení festivalu a předání Ceny MFF a titulů Laureát 

MFF. Autor Petr Ryšavý koncipoval závěr festivalu jako prezentaci oceněných 

jednotlivců a autorů pořadů, kteří byli tomuto aktu přítomni. Slavnostního 

ukončení se zúčastnili také vítězové Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého 

verbuňku.    

 

Amfiteátr Zahrada 

     V 10.30 hod. byl vysílán přímým přenosem Českého rozhlasu Brno hudební 

pořad Proměny tradiční hudby karpatských regionů Moravy a Slezska, který 

autorsky připravil a zároveň provázel slovem PhDr. Marian Friedl. V naučném 

pořadu byly představeny hudební nástroje typické pro tuto oblast – od 

nejprimitivnějších po současné.  

 

Amfiteátr Zámek 

     V 11.00 hod. patřil amfiteátr pořadu Tance s přáteli – škola tradičních tanců 

světa pro začátečníky a mírně pokročilé strážnické diváky autorky Mgr. Ľubici 

Voľanské, Ph.D., v němž se měli možnost setkat jak členové našich a 

zahraničních souborů, tak také diváci při vzájemné výuce tanců.  Ve 14.30 hod. 

začal pořad autora Vojtěcha Ducháčka  Odpoledne s dechovkou, který se po 

dvou letech opět vrátil k oblíbené formě přehlídky dechových orchestrů. Letos se 

v něm představily čtyři kapely ze Slovácka a jako host dechová hudba ze 

slovenského Záhorí. 

 
Muzeum vesnice 

     V 10.00 hod. autor PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. v pořadu Museum vivum. 

Kouzlo devatera kvítí přiblížil některé stránky lidového léčitelství, využití bylin a 

dalších léčivých prostředků. Na pořad navázala od 11.00 hod. Folklorní škola. 

Nasbíráno mezi Jány, která byla věnována fenoménu lidové medicíny. Pozvání 

k besedování přijala Vanda Vrlová, autorka dvou knih o lidovém léčení a 

bylinkách. Od 13.30 hod. byla realizována repríza pořadu Po nás potopa? 
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Cena MFF „Strážnice 2010“ byla udělena: 

pořadu „Cesta zarúbaná. Zpěvohra Fanoše Mikuleckého“ za výrazný 

dramaturgický počin, čistotu krojů a výkony sólistů, muziky a celého souboru 

z Dolních Bojanovic. 

 

Titul Laureát MFF „Strážnice 2010“ byl udělen: 

- Dudácké skupině za provedení „dudáckého kasací“ v pořadu „Dej nám Pámbů 

zdraví v tom prácheňskym kraji“  

 

- Souboru Valašský vojvoda z Kozlovic za zpracování a provedení tématiky 

světců v pořadu „Za nebeskou bránou. Od Hromnic do svatého Jána“ 

 

- Věře Domincové za mimořádný interpretační výkon v pořadu „Staří, ale 

dobří…“ 

 

- Tanečnímu páru Janě a Jiřímu Stanovským za sólový taneční výstup v  pořadu                                                                

„Rusava, Rusava... Povídání o rusavském kazateli Danielu Slobodovi“ 

- PhDr. Aleně Schauerové za odborné a poutavé vedení pořadu „Folklorní škola. 

Radostné dětství?“ 

 

Výsledky Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku   

1.   Jakub Tomala, Popovice 

 2.   Stanislav Popela, Perná 

3.   Michal Adamec, Strážnice 

    

Anketa diváků: Ondřej Nevařil, Velehrad 

Cena poroty seniorů: Jan Gajda za celoživotní osobní přínos rozvoji strážnického 

verbuňku 

 

Soutěž sólistek ženských pěveckých sborů 

1. Helena Abrahámová, Kudlovice 

2. Marie Martinková, Vlčnov 

Antonie Vlková, Vlčnov 

3. Jana Štěrbová, Míkovice 

 

Cena ankety diváků: 

 Helena Abrahámová, Kudlovice 
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Aktivity v areálech NÚLK 

 

     Objekty byly návštěvníkům otevřeny v období od 1. 5. do 31. 10. 2010. 

V Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy byl i v roce 2010 realizován speciální 

prohlídkový okruh pro školy, určený především pro první stupeň základních 

škol. Využívali jej jednak učitelé při školních výletech jako doplněk učiva 

vlastivědy a přírodovědy, ale také letní tábory. V měsících červenec a srpen byly 

návštěvníkům umožněny volné prohlídky bez průvodce. Ve vybraných objektech 

podávali průvodci výklad, v některých byly ve stanovené dny předváděny 

ukázky řemeslné výroby (tkaní na tkalcovském stavu, drátenictví, výroba 

keramiky). Areál MVJVM byl oživen chovem ovcí a drůběže. V roce 2010 byly 

nově připraveny dva prohlídkové okruhy: Život lidský a Lidská práce. První 

okruh je zaměřen na důležité okamžiky v lidském životě (narození, svatba, smrt), 

druhý na práci a řemesla (pečení chleba, praní prádla, vinařství, kovářství, 

tkalcovství). V objektech byla provedena reinstalace expozic podle tematického 

zaměření.  
     V měsíci srpnu se NÚLK zapojil spolu se Slovanským hradištěm 

v Mikulčicích, Státním zámkem Milotice a Regionálním centrem města Hodonín 

do projektu CUSTODES - program „Cestujeme v čase“. Návštěvníci dostali na 

vymezených místech při zakoupení vstupenky základní desku s puzzle a při 

zodpovězení kontrolních otázek z daného objektu získali zbývající část pro 

doplnění puzzle. Akce je zaměřena na rodiny s dětmi.  

     NÚLK v roce 2010 aktivně spolupracoval s Centrálou cestovního ruchu – 

Jižní Morava  - Top výletní cíle. Probíhala školení týkající se zvýšení 

návštěvnosti a spokojenosti návštěvníka. V průběhu návštěvní sezóny proběhly 

ze strany centrály neplánované kontroly zaměřené na vstřícnost průvodců, 

pokladních, podání informací, úklid sociálního zařízení, občerstvení, parkoviště 

atd. Top cíle vytvořily pro NÚLK propagační materiály, byla natočena 

patnáctiminutová upoutávka o skanzenu v projektu „Kam jdeš?“ televizí RTA 

Jižní Morava – Výletní cíle. Dále se připravuje banner s texty a fotem MVJVM a 

mapa se všemi výletními cíli. 

      V budově zámku byly veřejnosti zpřístupněny stálé expozice (zámecká 

knihovna, kaple, expozice Nástrojů lidové hudby v ČR, z historie NÚLK a MFF) 

a výstavy „Ze zámeckých salonů“ (obrazy, porcelán, sklo) a „Joža Uprka“ – 

obrazy.  Expozice v historické knihovně byla doplněna o restaurované sbírkové 

předměty (jezdecká zbroj z druhé poloviny 16. století, popravčí meče, pušky 

z počátku 18. století). Návštěvnost zámku byla více než 4 000 návštěvníků, 

Muzeum vesnice navštívilo téměř 39 000 návštěvníků.  V květnu a v červnu byl 
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zrušen velký počet objednaných zájezdů z důvodu 3. stupně povodňové aktivity 

na řece Moravě v povodí Strážnice. 

 

 

V rámci návštěvní sezóny 2010 byly v areálu MVJVM připraveny a realizovány 

následující pořady: 

 

Fašanky, fašanky, Velká noc ide (24. - 27. 3. 2010) 

     Cílem naučného pořadu bylo přiblížit návštěvníkům zvyky a činnosti obvyklé 

v období od konce masopustu do Velikonoc. Z důvodu velkého zájmu školních 

výprav byla akce rozšířena o jeden den. V areálu byl předváděn fašankový tanec 

Pod šable a obchůzka „chození s medvědem“. Masopustní část pořadu byla 

doplněná přípravou masopustního pečiva – božích milostí a koblih a také 

výkladem o svatbách v tomto období. Ve vinohradnickém areálu byly 

prezentovány zvyky v období Velikonoc – vynášení smrtky, hrkání, šlahačka a 

s nimi spojené pletení žil, malování kraslic, výklad o tradičních velikonočních 

pokrmech. V dílnách měly děti možnost si vyrobit drobné předměty a dárky. 

V sobotu byl program přístupný veřejnosti, byl doplněn o řemeslný jarmark, 

zabíjačku a vystoupení folklorních souborů Skakúni z Komně, Veličánek 

z Velké nad Veličkou a Lipovjan z Lipova. 

 

Zahájení výstavní sezóny s pořadem „Stavění máje“ (2. 5. 2010) 

     Zahájení výstavní sezóny se uskutečnilo v areálu luhačovického Zálesí Muzea 

vesnice jihovýchodní Moravy stavěném máje a kulturním programem 

strážnických souborů. S výsledky práce NÚLK a se změnami v areálu Muzea 

vesnice seznámil návštěvníky Mgr. Martin Šimša. Soubory Danaj, Demižón a 

Žerotín představily ukázky tanečních a hudebních čísel, která byla v souborech 

sestavena pro jejich výroční pořady.                   
 

Abeceda řemesel (3. - 5. 6. 2010) 

     Pořad Abeceda řemesel byl zaměřen na zpracování kovu a včelařství. 

Návštěvníci mohli vidět různé druhy a výrobu včelích úlů, výrobu svíček 

ze včelího vosku, dýmáky i samotné včelstvo, ukázky okutí kol, kutí kos a srpů, 

dále podkovářství, drátenictví, klempířství, zvonařství. Naučný pořad Abeceda 

řemesel byl v pracovní dny určen především pro děti základních škol, v sobotu 

pro veřejnost. Součástí pořadu byly dětské dílny a pracovní listy. V sobotu 

předvedly dětí z Rodinného centra Strážnice jarní hry a tance. 
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Dožínky (31. 7. 2010) 

     Program byl zaměřen na ukázky žňových prací (sklizeň obilí a mlácení 

různými způsoby). Součástí programu byla výroba tradičních pokrmů i jejich 

ochutnávka a jarmark s prodejem drobných výrobků. Dožínkové zvyky předvedl 

folklorní soubor Dolněmčan z Dolního Němčí.  

 

Folklorní odpoledne (22. 8. 2010) 

     Pořad byl věnován profilovému vystoupení souboru Hrozen z Velkých 

Bílovic.  

 

13. ročník Folklorolympiády „Strážnice 2010“ (5. 9. 2010) 

     Recesistický pořad Folklorolympiáda byl připraven především pro zábavu 

členů souborů a cimbálových muzik. Třináctý ročník soutěží připravil vítěz 

minulého ročníku - soubor Pentla z Boršic u Buchlovic, který si zvolil téma 

„Vinohrad aneb Cesta k demižónu“. Soutěže se zúčastnily soubory: Dolina 

ze Starého Města, Dolněmčan z Dolního Němčí, Hrozen z Velkých Bílovic, 

Jarošovjánek z Jarošova, Old Stars z Břeclavi,  Vracovjan z Vracova a Vlčnovjan 

z Vlčnova. Vítězem se stalo družstvo souboru Vracovjan z Vracova 

         
Podzim na dědině (23. - 25. 9. 2010) 

     V rámci naučného pořadu Podzim na dědině byly prezentovány různé činnosti 

při zpracování plodin a podzimní práce na moravské vesnici na přelomu 19. a 20. 

století, hlavním tématem bylo zpracování a využití ovoce, kukuřice a konopí. 

Pořad byl v pracovní dny určen především pro děti základních škol, v sobotu pro 

veřejnost. Návštěvníci se seznámili s vařením povidel, s některými 

zapomenutými druhy ovoce, které byly využívány především na zpracování 

marmelád či sušení křížal. Kukuřice byla využívána jak v kuchyni, tak v celém 

hospodářství (ukázky výroby figurek ze šustí, mletí kukuřice, pečení 

kukuřičných buchet aj.). Součástí programu byla orba s koňským potahem a 

ukázka drhnutí a lámání konopí. 

 

Radujme se, veselme se….  (4. - 8. 12. 2010) 

     Pořad byl zaměřen na období od počátku adventu až po novoroční zvyky a Tři 

krále. V jednotlivých objektech byly připraveny interiéry jak v duchu adventním, 

tak i vánočním a novoročním. Nechyběl výklad o původu vánočního stromku, 

proměnách jeho výzdoby v průběhu jednotlivých století, výklad o štědro-

večerním koledování a výuka koled, ukázky vánočních pokrmů, věštebných 

praktik, výklad o štěpánských a novoročních zvycích, výroba obřadního pečiva, 

pečení vánočního cukroví, pečení vánočních oplatek, ukázky výroby tradičních 
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vánočních ozdob a dalších výrobků. V pořadu se představilo 13 řemeslníků 

(draní peří, loupání fazole a kukuřice, předení na kolovratu, pečení vánočních 

oplatek, výroba vánočních ozdob z kukuřičného šustí, slámy, vyřezávání figurek, 

výroba dřevěných hraček aj.), dále obchůzky Lucek, Tří králů, koledníků 

s pastýřem a mikulášská obchůzka. Sobotní koledování v Muzeu vesnice zajistily 

Slovácký soubor Omladina z Vacenovic a dětský soubor Malá nivnička               

z Nivnice. Součástí programu byly tvůrčí dílny pro děti s možností 

zpracování těsta, ozdobení perníčků nebo zhotovení vánočních ozdob. Pro školní 

mládež byly připraveny pracovní listy k tématu vánočních zvyků a obyčejů. 

Předvánoční pořad byl v sobotu a neděli určen veřejnosti, v pondělí až středu pro 

objednané školní výpravy. V areálu bylo připraveno také občerstvení pro 

návštěvníky včetně zabíjačkových specialit a jarmark s řemeslnými výrobky a 

dárkovými předměty. 

 

Další akce, na kterých se NÚLK podílel jako spolupořadatel:  

 

- Udělení ceny FOSKAR 2009 se uskutečnilo v rámci 65. ročníku MFF Strážnice 

2010. Jedná se o ocenění výrazných počinů v aktivním hudebním a tanečním 

folkloru a folklorismu v České republice. Vyhlašovatelem a pořadatelem 

projektu je Nadační fond FOSKAR, NÚLK je spolupořadatelem. 

- NÚLK dne 4. 9. 2010 spolupracoval na přípravě pořadu Slovácký verbuňk - 

mistrovské dílo UNESCO ve Starém Městě u Uherského Hradiště. 

- S Domem dětí a mládeže ve Strážnici spolupracoval NÚLK na přípravě akcí, 

které byly realizovány v areálu parku (Den Země - 18. 4. 2010, Káťa a Škubánek 

- 19. 9. 2010, Slavnost padajícího listí - 10. 10. 2010). 

- NÚLK se dále organizačně podílel na přípravě a realizaci XV. Jihočeského 

folklorního festivalu „Kovářov“ (20. - 23. 5. 2010), VIII. Jihočeské lidové 

slavnosti 2010 v Českých Budějovicích (7. 8. 2010), Jihočeského zpěváčku ve 

Zvíkovském Podhradí (27. 3. 2010), Medzinárodneho folklórneho festivalu 

„Myjava“ (18. – 20. 6. 2010). 

- NÚLK spolupracoval s NIPOS na V. Celostátní přehlídce choreografií 

folklorních souborů v Novém Bydžově (20. 11. 2010).  

- Ve spolupráci s NIPOS a Folklorním sdružením ČR je NÚLK pořadatelem 

akreditovaného rekvalifikačního kurzu „Lektor“ v rámci projektu Škola 

folklorních tradic. 
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VIII.   PÉČE O SBÍRKY A VÝSTAVNÍ ČINNOST 

 

Sbírkové fondy a jejich evidence 

 

    Sbírkové předměty schválené k zakoupení Poradním sborem pro 

sbírkotvornou činnost NÚLK (dne 10. 7. a 26. 10. 2010) byly zapsány do 

přírůstkové knihy (č. 1/2010 – 419/2010) a následně do PC přírůstkové knihy 

Bach. Stávající zápisy jsou v závislosti na probíhajících revizích sbírkových 

předmětů doplňovány o aktuální informace o předmětech, o nová uložení a 

fotodokumentaci. Nově získané předměty představují zejména doklady lidového 

oděvu, vybavení domácnosti, hospodářské nářadí. 

     Do „podsbírky další – současná řemeslná výroba“ byly v roce 2010 zařazeny 

předměty získané od nových držitelů titulu Nositel tradice lidového řemesla:  

 

Alfréd Stawaritsch, Kostelec na Hané - tradiční kovářství,   

Milan Strmiska, Mešovice -zpracování rohoviny a perleti,  

Augustin Krystyník, Nový Hrozenkov - zpracování dřeva- kolářství.  

 

     Byl vypracován další projekt pojezdového systému pro centrální uložení 

nábytku v objektu G12. Žádost o dotaci z programu ISO byla pro rok 2010 ze 

strany MK zamítnuta. 

 

V roce 2010 byla provedena:   

- fotodokumentace 2 173 ks trojrozměrných sbírkových předmětů z fondů 

keramika, oděv, textil, domácnost, živnosti a volný čas (Podsbírka etnografická) 

a 2 230 ks předmětů z fondu zámecký porcelán (Podsbírka historická). 

- digitalizace souboru skleněných a svitkových negativů zařazených v souborech 

336/2009, 335/2009, 476/2009 a 161/2010 v počtu 543 ks. 

- digitalizace fotografických pozitivů alba rodinných fotografií rodu Magnisů a 

několika desítek samostatných fotografií v počtu 225 ks.  

 

 
Uložení a ochrana sbírkových předmětů  

 

- V souvislosti s realizací nového pojezdového systému v objektu H4 byla část 

sbírkových předmětů (hudební nástroje, vybavení domácnosti a řemeslné dílny) 

vystěhována a do depozitáře byly soustředěny sbírkové předměty odpovídající 
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záměru jako centrálního depozitáře keramiky a kamnářství. Sbírkové předměty 

z depozitáře G13 - fond keramiky, skla a zámeckého porcelánu -  byly postupně 

převezeny, očištěny a ukládány do pojezdového systému v depozitáři H4, nové 

umístění bylo zaneseno do PC databáze Bach. Při stěhování byly předměty fondu 

zámeckého porcelánu zkontrolovány, nově očíslovány tak, aby mohly být 

přihlášeny do CES, převezeny do depozitáře a u první části byla provedena 

fotodokumentace. Dosavadní regálový a skříňový systém byl demontován a 

vyklizen.     

- V podzimním období byla provedena revize části sbírkového fondu 

Živnostenské dílny – kovářská dílna Jana Veverky z Lipova a kovářské dílny 

Josefa Pavlici z Tvarožné Lhoty uložené v expozici H1 a depozitáři H4. U 

předmětů byly doplněny identifikační údaje, popisy sbírkové evidence a uložení 

v PC databázi Bach. 

- Průběžně pokračovalo ukládání textilních sbírkových předmětů do nově 

zřízeného regálového systému v depozitáři A2. Jedná se především o soukenné 

oděvní součástky, jako jsou kabátky, lajble a kacabajky. Všechny tyto oděvní 

součástky byly před uložením ošetřeny. 

- Konzervační dílna průběžně zpracovávala nové přírůstky i stávající sbírkové 

předměty, podílela se na přípravě a údržbě objektů v areálu MVJVM. Na 

konzervačním pracovišti bylo celkem ošetřeno 927 předmětů (551 ks textilu, 22 

ks papíru, 31 ks předmětů z kůže, 189 hraček a 134 ostatních předmětů). 

- V odborné restaurátorské dílně v Brně byly zrestaurovány sbírkové předměty: 

jednosečný popravčí meč z 15. století; obousečný popravčí meč z r. 1492; 

lovecká broková puška zn. ESQUBEL, polovina 18. století; lovecká broková 

puška – trombon, polovina 18. století a vojenská puška, kulovnice, konec 18. 

století. 

- V jarních měsících proběhlo preventivní plynování v depozitářích  G11, G12, 

G13, G14, A1 a A2, na podzim bylo provedeno plynování v depozitářích textilu 

A2 a A6. 

- V průběhu roku byly evidovány výpůjčky a zápůjčky sbírkových předmětů. 
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IX.  PÉČE O PAMÁTKY A ÚDRŽBA AREÁLŮ  

 

Rozsáhlou součástí činnosti NÚLK byla v roce 2010 péče o movité a nemovité 

památky, které má NÚLK ve správě, z nichž je 7 památkově chráněných, a 45 ha 

parkových a travnatých ploch. 

 

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy 

      

     U vstupního objektu Muzea vesnice byla provedena obnova nátěrů vstupních 

dveří, oprava barokního štítu a fasády, provedeny vnitřní malby vstupní haly, 

oprava střešní krytiny, náhrada zcizených měděných svodů. V jarních měsících 

se nepodařilo vybrat vhodného nájemce na provoz restaurace Skanzen, pro 

návštěvníky MVJVM byl zajištěn pouze bufetový provoz. V podzimním 

výběrovém řízení byl vybrán uchazeč (firma Restaurace Skanzen, s. r. o), se 

kterým byla k 1.1.2011 uzavřena nájemní smlouva. 
     V areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy byla provedena běžná údržba 

objektů, zeleně, sadů, vinice, údržbu ztěžoval dlouhodobě podmáčený terén. Před 

zahájením návštěvnické sezóny byly provedeny malířské a natěračské práce na 

vybraných objektech v celém areálu. Průběžně bylo realizováno sečení porostů, 

klestění stromů, sestřihávání keřového porostu, údržba vinice, postřiky. Část 

údržby zeleně byla realizována dodavatelem. Ve vinohradnickém areálu 

proběhla výsadba dřevin podle nově vypracované a schválené projektové 

dokumentace, po celé vegetační období byla průběžně prováděna likvidace 

plevelů kolem vysázených dřevin. V průběhu roku byly obdělávány 

předzahrádky a expoziční políčka, ukázky sklizňových prací (obilí, konopí, 

brambor) byly součástí kulturně výchovných programů. V podzimních měsících 

byly vysázeny bylinky v nové předzahrádce objektu H12.               
     Byla provedena výměna doškové střechy u objektů C1, C2 a C3, realizovány 

opravy střešních krytin dalších objektů podle rozsahu poškození, oprava zatékání 

střešní krytiny na vstupním objektu MVJVM č. p. 672. Při běžné údržbě byly 

prováděny drobné opravy objektů, opravy cest a vyplétaných i dřevěných plotů, 

oprava brány a plotu od dřevěné vstupní brány do MVJVM po vstupní budovu 

„pivovar“. Zhotoven byl nový vyplétaný plot u objektu C1, mezi stodolou C2 a 

C3, vyměněn plot u objektu C6, provedena oprava plotu u objektu H14 včetně 

vybudování nové předzahrádky. Na opravy dláždění se nepodařilo zajistit 

vhodný plochý kámen. 

     Na základě fotografické dokumentace a rozměrů stávajících studní ve 

vinohradnickém areálu byla zhotovena replika roubené rumpálové studny 
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z Velkých Bílovic a vahadlové studny z Milotic. Pro depozitáře H4 a G11-14 

byla nakoupena a instalována nová akumulační kamna. Areál byl doplněn            

o lavičky a v době návštěvnické sezóny oživen zapůjčenými zvířaty (ovce, husy). 

     V roce 2010 byla obnovena činnost Poradního sboru pro Muzeum vesnice 

jihovýchodní Moravy. Členové Poradního sboru se při jednání 30. 3. a 2. 10. 

2010 zabývali ideovým plánem výstavby MVJVM, současným stavem a 

výhledem budování, krajinným prostředím areálů, návrhy nové výsadby v areálu 

vinohradnických staveb a areálu Horňácka, zastavovacími plány areálů 

luhačovické Zálesí a Horňácko. 

 

 
Areál zámeckého parku 

 

     V areálu zámeckého parku byla prováděna průběžná údržba zeleně a objektů. 

Pro údržbu zeleně byla zakoupena nová sekačka s příslušenstvím. Během celého 

vegetačního období prováděl dodavatel údržbu vysázené zeleně v části C 

projektu „Obnova zámeckého parku“, opakovaně bylo nahrazeno celkem 68 ks 

různých dřevin za uhynulé a zcizené rostliny. Arboristy bylo odborně ošetřeno 

šest význačných památkových stromů. Kontrola areálu je prováděna na 

pravidelných kontrolních dnech za přítomnosti pracovníků památkové péče. 

     NÚLK v roce 2010 realizoval nákup a instalaci zastřešení pódia pro případ 

deštivého počasí při MFF v amfiteátru Zahrada, současně byly pořízeny menší 

mobilní přístřešky proti dešti k využití na ostatní amfiteátry a zábavní střediska. 

     U amfiteátru Zámek byla provedena oprava NN rozvodů a výměna veřejného 

osvětlení areálu (5 sloupů a svítidel VO), provedeny byly nátěry venkovních 

ocelových konstrukcí amfiteátru (sloupy a schodiště). U amfiteátru Bludník byl 

obnoven plot v délce 94 m, u amfiteátru Zahrada v délce 30 m. Ve druhém 

pololetí roku byla provedena oprava sociálního zařízení v hospodářském dvoře, 

zásobníku pilin a pracoviště konzervační dílny, vyčištěny byly přítokové kanály 

zámeckých rybníků, vybudována vodovodní přípojka k WC Ostrůvek, opravena 

střecha objektu „hájenka“ a zakoupena kamna na tuhá paliva, opraveny byly 

klempířské prvky na třech objektech v hospodářském dvoře. 

     Ve smyslu platných předpisů a norem byly zajištěny revize EZS, EPS, 

elektrorozvodů, elektrospotřebičů a plynového zařízení. Následně byly 

prováděny opravy závad zjištěných revizní kontrolou v termínech dle závažnosti 

jednotlivých závad. 
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Budova Zámek 

 

     V objektu zámku byla prováděna běžná údržba a drobné opravy maleb 

v nádvoří zámku a vstupní hale. Pro ukládání metodických materiálů byla 

vybudována nová sestava skříňového nábytku. V podzimním období byla 

opravena střecha spojovacího křídla zámku (opraveny poškozené konstrukce 

krovů, vikýřů, provedena výměna laťování a krytiny v plném rozsahu, kompletní 

výměna oplechování z mědi, provedeno kompletní vyčištění půdního prostoru). 

V prostoru starého výtahu bylo provedeno oplechování stříšky nad výtahovou 

šachtou proti zatékání, byly zhotoveny nové venkovní dveře do sklepních prostor 

budovy zámku. 
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X. SPRÁVA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

      
     Na základě analýzy dostupné a požadované kapacity pro archivaci                 

v centrálním úložišti dat byl naplánován a proveden upgrade disků v diskovém 

poli určeném pro ukládání dat vzniklých v rámci projektů vědy a výzkumu. 

Celková kapacita diskového pole se zvýšila z původních 5 TB (tedy asi 5 000 

gigabajtů) na hodnotu převyšující 20 TB. V rámci servisního krytí centrálního 

úložiště dat byla provedena výměna komponentů diskového pole tak, aby bylo 

možno prodloužit jeho životnost a garantovat neporušenost archivovaných dat.   

V rámci dlouhodobého záměru konsolidace tiskových služeb a nákladů bylo 

pravidelně sledováno a kontrolováno efektivní využívání tiskových služeb 

s cílem minimalizování nákladů, obzvláště v případě nákladnějšího barevného 

tisku.  

     V roce 2010 opět probíhala průběžná obměna pracovních stanic, upgrady 

uživatelských programů, průběžná kontrola počtu a stavu uživatelských licencí 

běžného softwaru (operační systém, kancelářský balík, klientské programy). 

Průběžně také probíhalo vyřazování starších položek inventáře týkajících se 

informační techniky. Obměna pracovních stanic byla cíleně směřována na 

zajištění chodu systému elektronické spisové služby. V roce 2010 byl pořízen 

nový server určený primárně jako datové úložiště informačního systému 

paměťové instituce Vademecum a systému elektronické spisové služby WISPI. 

Do konce roku byla do systému importována data ze stávajících databází a 

digitalizované dokumenty vytvořené v minulých letech. 

      Průběžně byla zabezpečována technická stránka provozu webových 

prezentací a tzv. elektronické knihovny ve spolupráci s externím dodavatelem. 

V rámci zajištění technické stránky úkolů vědy a výzkumu byla průběžně 

zajišťována aktualizace modulů a informačního systému ProMuzeum. 
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B. ÚKOLY VÝZKUMU A VÝVOJE 

 

I. VÝZKUMNÝ ZÁMĚR  

 

„Proměny tradiční kultury a její vazby na hmotné a nehmotné 

kulturní dědictví lidstva“ 2004 – 2010 
 

Výzkumný záměr 2004 – 2010 se člení do dvou hlavních okruhů, které obsahují 

několik dalších projektů a dílčích úkolů: 

 

I) Identifikace, dokumentace a prezentace projevů lidové kultury 

I. A. Dokumentace tradiční lidové kultury – archivní a terénní 

výzkum 

I. B. Audiovizuální encyklopedie vybraných jevů lidové kultury 

I. C.  Elektronická knihovna Národního ústavu lidové kultury 

I. D. Digitální archivace a tvorba databází 

 

II) Proměny folkloru a folklorního hnutí 

II. A.  Folklorismus a prezentace folkloru 

II. B.  Proměny funkcí dětského folkloru 

 

I. Identifikace, dokumentace a prezentace projevů lidové kultury 

 

I. A. Dokumentace tradiční lidové kultury – archivní a terénní výzkum 

Garanti projektu:  Mgr. J. Blahůšek, Ph.D., Mgr. M. Šimša 

Řešitelé: Mgr. J. Blahůšek, PhD., Mgr. M. Šimša, Mgr. M. 

Škopík, PhDr. J. Jančář, CSc., PhDr. V. Ondrušová, 

PhDr. J. Krist, Mgr. M. Maňáková, Mgr. P. Číhal, 

Mgr. J. Vrtalová 

 

I. A. a)  2004 – 2010 

Dokumentace výročních obyčejů  

(garant Mgr. J. Blahůšek, Ph.D.). 

I. A. b)  2004 - 2010 

Řemeslná výroba (garant Mgr. M. Šimša). 

I. A. c)  2004 - 2010 
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Dokumentace lidového stavitelství na JV Moravě 

(garant Mgr. M. Šimša). 

I. A. d)   2004 - 2010 

Sídelní, ekonomická a sociální struktura strážnického 

panství (garant Mgr. M. Šimša). 

I. A. e)   2004 - 2006 

Katalog Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve 

Strážnici (garant Mgr. M. Šimša). 

I. A. f)  2004 - 2006 

Ikonografické doklady nástrojové hudby na Moravě 

(garant Mgr. J. Blahůšek, Ph.D.). 

I. A. g)  2004 – 2007 (prodlouženo do r. 2010) 

Tradiční lidová kultura a filmová tvorba (garanti  

Mgr. J. Blahůšek, Ph.D., PhDr. V. Ondrušová). 

 

 

I. B. Audiovizuální encyklopedie vybraných jevů lidové kultury 

Garanti projektu:  Mgr. M. Šimša,  Mgr. J. Blahůšek, Ph.D.  

Řešitelé: PhDr. J. Krist, PhDr. J. Jančář, CSc., PhDr. V. 

Ondrušová, Mgr. J. Blahůšek,Ph.D., Mgr. M. Šimša, 

†Mgr. J. M. Krist, M. Zelinka, Mgr. M. Maňáková 

 

I. B. a)  2004 - 2010 

Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska  

(garant Mgr. J. Blahůšek, Ph.D.). 

I. B. b)  2004 - 2010 

Lidová řemeslná výroba – řada A  

(garant Mgr. M. Šimša), 

Lidová řemeslná výroba – řada B – Technologie 

lidového stavitelství (garant Mgr. M. Šimša). 

 

I. C.  Elektronická knihovna Národního ústavu lidové kultury  

2004 – 2010  garant Mgr. J. Blahůšek, Ph.D. 

 

I. D. Digitální archivace a tvorba databází  

2004 – 2010 garant Mgr. J. Blahůšek, Ph.D., Mgr. M. Šimša 
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II. Proměny folkloru a folklorního hnutí 

 

II. A.  Folklorismus a prezentace folkloru 

Garant projektu Mgr. J. Blahůšek, Ph.D. 

Řešitelé projektu PhDr. J. Krist, PhDr. V. Ondrušová, Mgr. J. Blahůšek, 

Ph.D., PhDr. J. Jančář, CSc., Mgr. M. Šimša, Mgr. M. 

Škopík, Mgr. P. Hrbáčová (Kalábová), 

  L. Horehleďová, Mgr. M. Maňáková, dokumentační 

technik NÚLK 

 

II. A. a) 2004 – 2010 

Dokumentace folklorních festivalů a slavností v ČR 

(garant Mgr. J. Blahůšek, Ph.D.). 

 II. A. b) 2004 – 2007 

Zpracování publikace Folklorní slavnosti a festivaly 

v České republice (garant PhDr. J. Krist, PhDr. J. 

Jančář, CSc.). 

 II. A. c)  2006 

Sympozium „Současný folklorismus a prezentace 

folkloru“ (garant Mgr. J. Blahůšek, Ph.D.). 

 

II. B.  Proměny funkcí dětského folkloru 

Garant projektu PhDr. V. Ondrušová 

Řešitelé projektu PhDr. A. Schauerová, PhDr. V. Ondrušová, PhDr. L. 

Uhlíková, Ph.D., Mgr. J. Blahůšek, Ph.D. 

 

 II. B. a) 2004 – 2005 

Přípravné a redakční práce na publikaci Od folkloru 

k folklorismu. Slovník dětského folklorního hnutí 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 

(garant PhDr. V. Ondrušová). 

 II. B. b) 2006 

Tradiční lidová kultura a výchova  - publikace 

především pro potřebu Školy folklorních tradic  

(garant PhDr. V. Ondrušová). 

 II. B. c) 2006 – 2007 
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Videodokumentace práce vybraných vedoucích 

dětských, případně dospělých folklorních souborů a 

dětských muzik (garant PhDr. V. Ondrušová). 

 II. B. d) 2007 

Sympozium „Proměny funkcí dětského folkloru ve 

školní a mimoškolní výchově“ spojené se seminářem 

určeným pro učitele (garant PhDr. V. Ondrušová).  

CÍL VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU 

 

Výzkumný záměr měl za cíl přispět v několika rovinách k poznání vybraných 

jevů lidové kultury ve vztahu k hmotnému a nehmotnému dědictví lidstva. 

Podrobným způsobem zmapovat život těchto jevů tak, aby odborná dokumentace 

uložená v archivu NÚLK mohla sloužit jako studijní, badatelský a prezentační 

materiál. Významně se tím rozšiřuje nabídka zpřístupněných databází, což 

umožňuje badatelům a zájemcům o tradiční lidovou kulturu pracovat s materiály, 

které byly zcela nebo z větší části nedostupné a mnohdy neznámé. Za pomoci 

odborných a popularizačních výstupů přispět k šíření obecnějšího povědomí a 

znalosti o lidové kultuře. 

 

     Cíle a výsledky výzkumného záměru pro rok 2010 byly stanoveny s ohledem 

na redukci celkového objemu institucionální podpory tak, aby snížení objemu 

finančních prostředků mělo co nejmenší dopad na cíl a výsledky celého 

výzkumného záměru vzhledem k poslednímu roku jeho plnění.  

Z uvedených důvodů byly v r. 2010 redukovány projekty: 

I.B. b) Obsah natáčení jednotlivých dílů projektu I.B. b) Lidová řemeslná výroba 

musel být zredukován na menší rozsah, jeden z plánovaných dílů byl zcela 

vyřazen (viz uvedeno níže). 

I.A. g) Díky vyjednaným smluvním podmínkám, dlouholeté spolupráci a 

participaci na společných projektech s Národním filmových archivem byly 

náklady na úkol I.A. g) Tradiční lidové kultura a filmová tvorba výrazně sníženy. 

I. D. Redukce digitalizace rozsahu zpracovávané fotodokumentace. 

II. A. a) Omezen byl výběr festivalů pro dokumentaci národopisných slavností a 

festivalů v r. 2010. 

 

Z důvodu nepokrytí finančními prostředky nebyly realizovány úkoly: 
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 I. B. b) Lidová řemeslná výroba – řada A.: Lidová řemesla a lidová umělecká 

výroba v ČR o díl „Zvykoslovné předměty I., 2. část – insignie, výroba vínku, 

práva, svatebního stromu a koláče“. 

I. C. Elektronická knihovna Národního ústavu lidové kultury:  

Aktualizované díly Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na 

Moravě a ve Slezsku (red. M. Pavlicová – L. Uhlíková). Strážnice 1997 a Od 

folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí v Čechách (red. A. 

Vondrušková). Strážnice 2000 (elektronický reprint – prezentace na internetu), 

Moravské Slovensko. Svazek II (Red. L. Niederle). Praha 1922 (elektronický 

reprint – prezentace na internetu). 

 

     Ostatní úkoly výzkumného záměru byly plněny v souladu s Rozhodnutím 

Ministerstva kultury o poskytnutí institucionální podpory na výzkumný záměr ze 

dne 29. 1. 2010. Zpráva o průběhu a výsledcích řešení výzkumného záměru 

NÚLK v roce 2010 byla projednána a schválena interní oponentskou komisí 

Národního ústavu lidové kultury na zasedání, které se uskutečnilo v Brně dne 2. 

12. 2010, ředitelskou radou NÚLK na zasedání ve Strážnici dne 9. 12. 2010.   

 

 

NAPLNĚNÍ CÍLE VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU V ROCE 2010 

 

I.  IDENTIFIKACE, DOKUMENTACE A PREZENTACE PROJEVŮ 

LIDOVÉ KULTURY 

 

I. A. Dokumentace tradiční lidové kultury – archivní a terénní výzkum 

I. A. a)   

Dokumentace výročních obyčejů (2004 – 2010) 

Garanti úkolu - Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D., Mgr. Martin Šimša 

 

- NÚLK v r. 2010 dokončil výzkum a dokumentaci Jízdy králů ve městech Hluk 

a Kunovice a v obcích Skoronice a Vlčnov. Podle zpracovaného harmonogramu 

připravil kompletně materiál pro nominaci na zapsání do Reprezentativního 

seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Nominace byla 

předložena v sídle UNESCO dne 21. června 2010. O zápisu do Seznamu bude 

podle platných pravidel rozhodnuto v druhé polovině roku 2011. Výstupem 

ukončeného výzkumu je soubor materiálů nezbytných pro zápis tohoto jevu do 

Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO 

a národního Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury v České 
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republice, který zřídilo Ministerstvo kultury jako úkol vyplývající z UNESCO 

Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Pro badatele byl 

zpřístupněn celý komplex získaných materiálů archivní povahy, filmové a 

zvukové záznamy, průvodní výzkumné zprávy a vydané publikace o tomto 

fenoménu. NÚLK se podařilo výzkumem získat souhrnný přehled o stavu tohoto 

jevu v současné době ve všech lokalitách, kde se Jízda králů koná. 

V průběhu roku 2010 probíhal výzkum kalendářního obyčejového cyklu v oblasti 

jihovýchodní Moravy podle stanoveného plánu. Dokumentace bude pokračovat 

v následujících letech na území Čech a Slezska. Byla pořizována 

fotodokumentace, videodokumentace a výzkumné zprávy: 

Velikonoční hrkání – Tupesy 2. 4. 2010  

Boží Tělo – Velehrad 6. 6. 2010  

Národní pouť – Velehrad 5. 7. 2010  

Hody v Miloticích 7. 11. 2010 (při této příležitosti byla provedena 

redokumentace slováckého verbuňku, která vychází z akčního plánu nominace 

tance k zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví 

lidstva). 

 

 

 I. A. b)   

Řemeslná výroba (2004 – 2010) 

Garanti úkolu - Mgr. Martin Šimša, PhDr. Josef Jančář, CSc. 

 

      Dokumentace tradiční řemeslné výroby a její produkce, technologie řemeslné 

výroby a jednotlivých osobností, které jsou nositeli tradičního řemesla. 

Dokumentace je zaměřena především na zanikající technologie řemeslné výroby. 

V rámci tohoto úkolu byla pořízena kompletní dokumentace výrobců oceněných 

titulem Nositel tradice lidových řemesel v roce 2010 a získány trojrozměrné 

doklady jejich výroby. Výstupy výzkumů a dokumentace byly zařazeny do 

databáze NÚLK. Pořízeno bylo 47 ks sbírkových předmětů, které jsou zapsány 

v CES pod přírůstkovými čísly NT 1/2010 – 47/2010. Jedná se o tyto 

řemeslníky: 

 

Alfred Stawaritsch, Kostelec na Hané, tradiční kovářství,  

Milan Strmiska, Mešovice, zpracování rohoviny a perleti, 

Augustin Krystyník, Nový Hrozenkov, zpracování dřeva – kolářství. 

Publikace: 

Šimša, M.: Nositelé tradice lidových řemesel 2010. Strážnice. NÚLK, 2010, 23 s. 
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Šimša, M.: Nositelé tradice 2010. Národopisná revue 20, 2010, č. 4, s. 315-317. 

Šimša, M.: Výrobní technologie a její vliv na estetiku tradičních dřevěných 

hraček v českých zemích. In. Drevo a jeho možnosti pri zkvalitňování spôsobu 

života a životného prostredia vidieckych sídel. Zborník príspevkov 

z informačního seminára s medzinárodnou účasťou, 25. – 27. mája 2010 vo 

Zvolene. Zvolen: LESY Slovenskej republiky, š.p. – Lesnícke a drevárske múzeum 

Zvolen. s. 104 – 112.  

 

 

Výstavy: 

Nositelé tradice 2010    

Výstava výrobců oceněných titulem Nositel tradice  

10. 9 – 30. 11. 2010, Městské muzeum v Příboře, Příbor 

Realizátor: NÚLK, Regionální muzeum Novojičínska 

Výstava se uskutečnila formou zápůjčky Regionálnímu muzeu Novojičínska, 

které ji instalovalo ve své pobočce v Městském muzeu v Příboře. Výstava byla 

umístěna v prostorách refektáře Piaristického kláštěra. K instalaci byly použity 

panely výstavy Nositelé tradice, které byly doplněny o nově oceněné výrobce. 

Výstavu doplnil doprovodný program, včetně řemeslné přehlídky, na kterou byli 

pozvání i předchozí ocenění. Předávání titulu proběhlo za účasti ministra kultury 

Jiřího Bessera.  

 

HOMO FABER    

Výstava tradičních českých řemesel  

4. 3. – 31. 5. 2010 Galerie Sušák, VMP Rožnov pod Radhoštěm 

Realizátor: Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm. 

Výstava se uskutečnila formou zápůjčky Valašskému muzeu v přírodě, Rožnov 

p. R., Instalována byla v Galerii Sušák ve vstupní budově VMP. Úvodní slovo 

k výstavě pronesl Mgr. Martin Šimša.   

 

 

HOMO FABER    

Výstava tradičních českých řemesel  

5. 6 – 29. 8. 2010, SLS Vysočina - Veselý Kopec, Hlinsko 

Realizátor: NPÚ, Soubor lidových staveb Vysočina, Hlinsko 

Výstava byla zapůjčena Souboru lidových staveb Vysočina pro instalaci ve 

statku z Mokré Lhoty na Veselém Kopci. Úvodní slovo k výstavě pronesl Mgr. 

Martin Šimša.   

 



 62 

HOMO FABER    

Výstava tradičních českých řemesel  

9. 9 – 10. 9. 2010, Galerie Reduta, Uherské Hradiště 

Realizátor: Národní ústav lidové kultury, Strážnice 

Výstava se uskutečnila jako doprovodný program u příležitosti zasedání ICCN - 

Mezinárodního kulatého stolu samospráv, který se konal ve dnech 9. – 12. 9. 

2010 ve Vlčnově, Uherském Hradišti a Praze. Úvodní slovo k výstavě pronesl 

Mgr. Martin Šimša.   

 
I. A. c)   

Dokumentace lidového stavitelství na JV Moravě (2004 – 2010) 

Garant úkolu - Mgr. Martin Šimša 

 

      V r. 2010 byl terénní i archivní výzkum zaměřen na živnosti, živnostenské 

obchodní činnosti a živnostenské provozovny - historii objektů, jejich majitelů, 

provoz a systém živnosti.  

Řemeslné živnosti v lokalitách Strážnice, Hrubá Vrbka a Kuželov  

Externí spolupracovnice Bc. Klára Binderová se zaměřila na archivní i terénní 

výzkum běžných vesnických a městských řemesel (Strážnice, Hrubá Vrbka a 

Kuželov). Výsledkem rozsáhlého výzkumu je odborná publikace, vydaná 

v elektronické podobě. Publikace se zaměřuje na dokumentaci řemeslných dílen 

běžně zastoupených ve vesnickém i městském prostředí první poloviny 20. 

století. Autorka zevrubně dokumentuje tyto provozy a spolu s bývalými majiteli, 

jejich potomky a pamětníky se snaží o zachycení způsobu, jakým dílna v rámci 

domácnosti fungovala, jaký byl její každodenní rytmus, návštěvníci, zákazníci, 

způsob provozu. Detailně popisuje její vnitřní uspořádání, osvětlení, vybavení 

nářadím a stroji, počet zaměstnanců i zapojení členů rodiny. Publikace je 

podrobným pramenem k poznání drobných řemeslných živností na jihovýchodní 

Moravě.  

 
Binderová, K.: Řemeslnické živnosti v malém městě a na venkově (na příkladu 

Strážnice, Hrubé Vrbky a Kuželova). Strážnice. 2010, 60 s., ISBN 978-80-87261-

38-5, elektronická publikace je uveřejněna na www.nulk.cz 

 

Hostinské živnosti v lokalitách Nová Lhota, Hrubá Vrbka a Kuželov  

Výzkum byl realizován ve spolupráci s Ústavem evropské etnologie FF MU 

Brno. Na základě dotazníku zpracovaného Mgr. M. Šimšou provedla studentka 

Pavla Grombířová šetření u respondentů v Nové Lhotě, Hrubé Vrbce a 

Kuželově. Dokumentace byla zaměřena především na nalezení těchto objektů 

http://www.nulk.cz/
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v terénu, zjištění jejich historie, majitelů, způsobu provozu, vnitřního vybavení, 

sortimentu nabízených nápojů a potravin, vztahu k zákazníkům a dalším 

jednotlivostem, použitelných při realizaci tohoto typu exposice v MVJVM.   

 

Šimša, M.: Lokální vytápění – nové návraty starých témat. Národopisná revue 

20, 2010, č. 2, s. 112- 119 

Odborná studie v recenzovaném časopise je zaměřena na rozbor různých forem 

vytápění, které se v průběhu 20. století na venkově uplatnily. V této souvislosti 

upozorňuje na některé nové standardy, které sebou přineslo zavedení ústředního 

topení se systémem rozvodu tepla, ohřev a rozvod užitkové vody a další. Na 

základě statistických pramenů sleduje rychlost zdomácnění těchto novinek na 

venkově. V jistém kontrastu s tímto vývojem je současné zavádění alternativních 

způsobů vytápění v podobě krbů, horkovzdušných a kachlových kamen, jejichž 

šíření studie také sleduje.   

 

I. A. d)   

Sídelní, ekonomická a sociální struktura strážnického panství (2004 – 2010)  

Garant úkolu – Mgr. Martin Šimša, PhDr. Jiří Pajer, CSc. 

 

     V roce 2010 byla práce na rozsáhlém několikaletém projektu zaměřena na 

přípravu výstupů v podobě vydání Edice historických pramenů panství Strážnice. 

Ucelená řada elektronických publikací umožní zájemcům seznámit se 

s rozsáhlým souborem domovních, sirotčích a horenských knih, které byly 

vedeny pro jednotlivé vesnice panství. Publikace obsahují úvodní studii, ediční 

poznámku, kritický přepis pramene a výběr z literatury k tématu domovních a 

sirotčích knih.  
Ojedinělý projekt zpřístupňuje jedinečný historický materiál k poznání života na 

moravském venkově přelomu 16. a 17. století. Elektronické publikace jsou 

zveřejněny na speciálním k tomuto účelu registrovaném webu, na němž je možné 

strukturované vyhledávání ve všech položkách souboru. 

 

Pajer, J.: Urbář panství Strážnice z roku 1617 I, Strážnice, 2010, 274 s., ISBN 

978-80-87261-22-4 

Pajer, J.: Domovní a sirotčí knihy obce Hrubá Vrbka (1583-1661) II, Strážnice, 

2010, 450 s., ISBN 978-80-87261-23-1 

Pajer, J.: Domovní a sirotčí knihy obce Javorník (1582-1662) III, Strážnice, 

2010, 266 s., ISBN 978-80-87261-24-8 

Pajer, J.: Domovní, sirotčí a horenské knihy obce Kněždub (1574-1667) IV, 

Strážnice, 2010, 905 s., ISBN 978-80-87261-25-5 
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Pajer, J.: Domovní a sirotčí knihy městečka Lipov (1571-1661) V, Strážnice, 

2010, 748 s., ISBN 978-80-87261-26-2 

Pajer, J.: Domovní a sirotčí knihy obce Nová Lhota (1609-1662) VI, Strážnice, 

2010, 156 s., ISBN 978-80-87261-27-9 

Pajer, J.: Sirotčí knihy obcí Petrov a Zvolenov (1593 – 1646) VII, Strážnice, 

2010, 324 s., ISBN 978-80-87261-28-6 

Pajer, J.: Domovní a sirotčí knihy obce Radějov (1571-1662) VIII, Strážnice, 

2010, 525 s., ISBN 978-80-87261-29-3 

Pajer, J.: Domovní a sirotčí knihy obce Rohatec (1573 – 1661) IX, Strážnice, 

2010, 347 s., ISBN 978-80-87261-30-9 

Pajer, J.: Domovní kniha obce Suchov /1588 – 1662) XI, Strážnice, 2010, 109 s., 

ISBN 978-80-87261-32-3 

Pajer, J.: Domovní, sirotčí a horenské knihy obce Tvarožná Lhota (1575 – 1663) 

XII, Strážnice, 2010, 605 s., ISBN 978-80-87261-33-0 

Pajer, J.: Domovní a sirotčí knihy městečka Velká nad Veličkou (1572- 1663) 

XIII, Strážnice, 2010, 925 s., ISBN 978-80-87261-34-7 

 
I. A. g)   

Tradiční lidová kultura a filmová tvorba (2004 – 2007)  
Garanti úkolu -  Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D., PhDr. Vlasta Ondrušová 

 

      Spolupráce NÚLK s Národním filmovým archivem (NFA) navazuje na 

celoevropský projekt budování databáze filmů, který za ČR garantuje právě 

NFA. Při zpracování podkladů k tomuto evropskému projektu jsou v NFA 

vytvářeny pro NÚLK rešerše filmů, které souvisejí s tradiční lidovou kulturou. 

NÚLK naopak poskytuje NFA konzultace při tvorbě anotací pro uvedenou 

databázi. Všechny přepsané filmy jsou k dispozici na DVD nosičích uložených 

na základě smlouvy o dlouhodobém pronájmu v archivu NÚLK. V roce 2010 

byly přepsány a do archivu NÚLK uloženy filmy vybrané v rešerších v roce 

2008 a 2009, které svým vznikem spadají do let 1928 – 1935 a jejichž výčet byl 

uveden v předchozích hodnotících zprávách. V rámci archivního zpracování byly 

jednotlivé nosiče uloženy v NÚLK včetně podrobných křestních listů. 

 

I. B. Audiovizuální encyklopedie vybraných jevů lidové kultury 

Při výrobě nových dílů videoprojektu vzniká řada sekundárních, nesestříhaných 

záznamů. Po jejich vyhodnocení jsou důležité dokumentační záznamy získány do 

archivu NÚLK. 
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I. B. a)   

Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska (2004 – 2010)  
Garant úkolu - Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D. 

 

Redakční rada: Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D., Mgr. Petr Číhal, Rudolf Chudoba, 

Ing. Tomáš Jehlička, PhDr. Jan Krist, MgA. Jan Maděrič, Mgr. Magdalena 

Maňáková, Mgr. Jitka Matuszková, Dr., PhDr. Vlasta Ondrušová, PhDr. Karel 

Pavlištík, CSc., Mgr. Jarmila Vrtalová, Mgr. Marie Vurmová (do května 2010) 

      

     Od roku 2008 je projekt videoencyklopedie Lidových tanců z Čech, Moravy a 

Slezska, jehož součástí je i tato kapitola výzkumného záměru NÚLK, 

metodologicky koncipován jako tzv. taneční medailony vybraných obcí 

etnografických regionů České republiky. Na základě obhájeného záměru byla 

nejprve pozornost věnována jednotlivým podoblastem Slovácka, v roce 2009 

byly obdobným způsobem zpracovávány taneční medailony vybraných obcí 

Valašska, další pokračování výzkumu se předpokládá ve vybraných oblastech na 

území Čech. Jednání redakční rady projektu se uskutečnila 18. května a 23. 

listopadu 2010 ve Strážnici. 

     V roce 2010 se NÚLK zaměřil na etnografické oblasti Hané, Lašska a 

Slezska. Z regionu Hané byl v Tovačově natočen „hanácké bál“ (6. února), 

z regionu Lašska byl pořízen audiovizuální záznam z lašského „bálu“                  

v Proskovicích (30. ledna) a pořad v rámci festivalu Poodří Františka Lýska ve 

Staré Vsi nad Ondřejnicí. Z oblasti Slezska byl v Horní Suché natočen „bal“ 

místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v ČR (23. ledna) a 

„Wykopki“ (10. října). Tato audiovizuální dokumentace je uložena v archivu 

NÚLK. Součástí projektu bylo však především zpracování publikace Taneční 

medailony obcí Hané, Lašska a Slezska autorek Jarmily Vrtalové, Magdaleny 

Maňákové a Jitky Matuszkové, která je zveřejněna v elektronické knihovně na 

internetových stránkách NÚLK <http://www.nulk.cz/Informace.aspx?sid=132 >. 

 

Maňáková, M., Matuszková, J., Vrtalová, J.: Taneční medailony obcí Hané, 

Lašska a Slezska. Strážnice 2010, 99 s., ISBN 978-80-87261-40-8 (elektronická 

publikace) 

  

 

 

 

 

 

http://www.nulk.cz/Informace.aspx?sid=132
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I..B. b)  

Lidová řemeslná výroba (2004 – 2010)  
Garant úkolu - Mgr.  Martin Šimša  

 

Redakční rada - Mgr. Daniel Drápala, Ph.D., PhDr. Ivo Frolec, Rudolf 

Chudoba, Mgr. Petra Hrbáčová, PhDr. Jan Krist, Mgr. Martin Šimša, PhDr. 

Vlasta Ondrušová, PhDr. Alena Vondrušková  

 

Lidová řemeslná výroba - řada A:  Lidová řemesla a lidová umělecká 

výroba v ČR  

     V roce 2010 se redakční rada projektu sešla na své pravidelném schůzce dne 

9. února 2010. Na jednání byly prodiskutovány návrhy scénářů, připomínky 

k realizaci jednotlivých dílů a přípravě dalších dílů projektu, dokončení převodu 

starších dílů na formát DVD. Bylo rozhodnuto o převodu veškeré filmové 

dokumentace a duplikace u těch dílů, o něž je největší zájem. Současně bylo 

dohodnuto, že monotematické díly budou na přebalu označeny podtitulem.  
 

Práce z kovu VII., 4 část, klempířství – díl obsahuje dokumentaci technologie 

galanterního klempířství. V minulosti se zabývalo výrobou kuchyňského nádobí 

a náčiní drobných dekorativních tvarů. Ve filmovém dokumentu je zachycena 

výroba plechové konvičky, plechu na pečení s vysokým okrajem, plechového 

lívanečníku s tvořítky, plechové formy, petrolejové lampy z měděného plechu. 

Technologie stavebního klempířství je zastoupena výrobou okapního žlabu se 

svodem a klempířskou skobou. Dokumentace výroby proběhla v dílně Jiřího 

Hlouška ve Velkých Opatovicích. 

        
Drápala, D.: Práce z kovu VII. 4. část, klempířství. Strážnice, 2010, 76 s.  

(s přílohou DVD), ISBN 80-86156-09-5    978-80-87261-35-4  

Drápala, D.: Práce z kovu VII. 4. část, klempířství (DVD). Strážnice, 2010.  

 
Práce z kůže VIII., 3. část, sedlářství – díl je věnován dokumentaci 

specifických sedlářských technologií používaných při výrobě koňského 

chomoutu a postroje. Ve filmovém dokumentu je zachycena výroba chomoutu, 

která obsahuje stříhání těla chomoutu, sešívání řemínkem, nacpávání těla 

slámou, tvarování a osazení do dřevěných kleštin. Chomout doplňuje poduška 

střižená z lněného plátna. Do chomoutového postroje dále patří silné kožené 

pobočiny, náhřbetník a podpínka. K ovládání koně slouží uzda a opratě. 

Dokumentace výroby proběhla v dílně Kůže s.r.o. v Hošťálkové.        
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Šimša, M.: Práce z kůže VIII. 3. část, sedlářství. Strážnice, 2010, 92 s.  

(s přílohou DVD), ISBN 80-86156-09-5    978-80-87261-36-1 

Šimša, M.: Práce z kůže VIII. 3. část, sedlářství (DVD) Strážnice, 2010. 

 
Drobné umění V., 4. část – díl je věnován dokumentaci několika odlišných 

technologií, které nejsou příliš rozsáhlé, proto byly zahrnuty do jednoho 

společného dílu. Jedná se o výrobu rohovinových hřebenů, jejichž výroba byla 

dokumentována u Milana Strmisky v Mešovicích. Dokumentace výroby 

kostěných knoflíků proběhla u Vladimíra Vondrušky v Domašíně a kartáčnické 

výroby u Aloise Slepánka v Brodku u Konice. 

 
Novotný, M.: Drobné umění V., 4. část (DVD), Strážnice, 2010.  

Novotný, M.:Drobné umění V., 4. část. Strážnice, 201, 40 s. Doprovodná 

publikace, ISBN 80-86156-09-5    978-80-87261-37-8 

 

Ke všem zmiňovaným dokumentacím byly zpracovány průvodní studie, které 

obsahují historický úvod, vývoj řemesla, technologii výroby, materiály, nástroje 

a konečně popis dokumentované technologie. V případě prací dr. Drápaly a Mgr. 

Šimši dovolil jejich rozsah zařadit je mezi odborné publikace, jimž bude filmový 

dokument přílohou. Rozsahem kratší studie Mgr. Novotného bude nadále plnit 

funkci doprovodné publikace.    

 

I. C.    

Elektronická knihovna Národního ústavu lidové kultury (2004 – 2010) 

Garant úkolu - Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D. 

 

Redakční rada elektronické publikační činnosti NÚLK:  

Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D., PhDr. Jan Krist, David Rájecký, Mgr. Martin Šimša, 

Mgr. Michal Škopík 

 

Projekt tzv. elektronické knihovny řeší NÚLK v rámci své odborné činnosti již 

od roku 2003. Prvořadým cílem je pomocí www stran zpřístupňovat na internetu 

publikace a dokumenty, které jsou pro studium lidové kultury zcela zásadní, 

jejichž vypůjčení a jakákoliv manipulace v knihovnách je spojena s řadou 

problémů a někdy je i zcela nemožná. NÚLK zveřejňuje v elektronické knihovně 

také některé své současné výstupy. Přístup do knihovny není omezen, zveřejněné 

dokumenty jsou proto v náhledech pro čtení volně k dispozici uživatelům 

internetu.  
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V roce 2010 byly do digitální podoby v elektronické knihovně přístupné na www 

stranách NÚLK <http://www.nulk.cz/Informace.aspx?sid=132> zpracovány tyto 

publikace: 

 

Vetterl, Karel: Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a 

Slezska z roku 1819. (Ed. Olga Hrabalová.) Strážnice: Ústav lidové kultury ve 

Strážnici 1994. 

Počátky národopisu na Moravě. Antologie prací z let 1786–1884. (Ed. Richard 

Jeřábek.) Strážnice: Ústav lidové kultury ve Strážnici 1997.  

 

NÚLK si zajistil k novému vydání licenční práva od autorů a jejich dědiců.  

 

 

I. D.   

Digitální archivace a tvorba databází (2004 – 2010)  

- Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D., Mgr. Michal Škopík, Mgr. Magdalena Maňáková, 

Mgr. Martin Šimša, Mgr. Jarmila Vrtalová, Mgr. Petr Číhal, Ivona Marková, Bc. 

Martina Zezulová, PhDr. Josef Jančář, CSc. 

 

Reedice videoprojektů Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska a Lidová 

řemeslná výroba 

V roce 2010 byla dokončena reedice videoprojektu Lidové tance z Čech, Moravy 

a Slezska. Mužské taneční projevy (Verbuňk na Podluží, Verbuňk u hanáckých 

Slováků, Verbuňk na Horňácku). Dále byly připraveny k vydání zbývající tituly 

projektu lidových řemesel (Lidová keramika 1, Lidová keramika 2, Lidová 

keramika 3, Pletivo 1, Sklo 1, Sklo 2 a Obnova roubeného domu). V roce 2010 

byl tedy dokončen záměr reedice videoprojektů NÚLK  a všechny ediční řady 

jsou připraveny k duplikaci na médiích DVD nebo již vyšly v digitální podobě. 

 

Digitalizace audiovizuálních a archivních fondů 

V roce 2010 byly digitalizovány přírůstky ve fondu plakátů a dalších obrazových 

materiálů v počtu 250 kusů tak, aby byla doplněna a ucelena stávající řada 

digitálních objektů fondu. 

Digitalizace fotografického fondu NÚLK byla v roce 2010 v převážném rozsahu 

předmětem jiného typu podpory VaV. 

Ve vazbě na společné úkoly v rámci kapitoly I D. byl proveden upgrade 

programových prostředků a import dat do nového systému centrálního repositáře 

paměťové instituce (systém Vademecum firmy BACH). 

 

http://www.nulk.cz/Informace.aspx?sid=132
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Retrospektivní digitalizace analogových videokazet z videofondu NÚLK 

Na základě pozitivních zkušeností s novým externím dodavatelem bylo v roce 

2010 digitalizováno 86 médií (ve formátu VHS, S-VHS, Video8, Hi8 a D8)        

z archivu NÚLK a 5 VHS z pozůstalosti Zdenky Jelínkové. Digitalizace byla 

provedena souběžně na profesionální média DVCAM a na média DVD, která 

budou sloužit jako studijní kopie. Originální média budou vyřazena z běžného 

oběhu a pečlivě uložena, protože digitalizace nesmí mít podobu skartace. 

 

Spolupráce  s ČRo /Plzeň, Brno, Ostrava/ 

V roce 2010 byla ukončena stávající etapa spolupráce s Českým rozhlasem 

v Plzni a byl deklarován záměr ve spolupráci pokračovat v přímé vazbě a            

v koordinaci s rutinní digitalizací, která v plzeňském studiu již probíhá. Plzeňské 

studio bude v následujících letech poskytovat ucelené bloky přepisů k posouzení, 

výběru a uložení v centrálním úložišti dat NÚLK. Způsob jejich prezentace 

v systému prezentačního repositáře NÚLK na intranetu bude předmětem dalších 

jednání. 

V roce 2010 dokončil NÚLK ve vlastní režii přepis nejstarších záznamů z MFF 

Strážnice (1946-1959, Český rozhlas Brno). Přepisy připravené pro další 

zpracování a katalogizaci byly uloženy do centrálního úložiště dat. Originální 

pásy byly zkontrolovány, opraveny slepky pásů a blanky; pásy byly převinuty 

v archivním módu a uloženy ve fonotéce NÚLK. 

V rámci smluvní spolupráce s Českým rozhlasem byla zajištěna zvuková 

dokumentace MFF Strážnice 2010.  

 

Příručka o digitalizaci v oblasti tradiční lidové kultury 

V návaznosti na 24. strážnické sympozium 2009 (Digitální archivace a tvorba 

elektronických databází. Digitální archivy a databáze na křižovatce mezi teorií a 

praxí) a na celý průběh dané kapitoly I. D. byla připravena příručka, která na 

základě rozsáhlých a dlouhodobých zkušeností NÚLK mapuje některé klíčové 

otázky digitalizace. Zaměřuje se především na poněkud opomíjené otázky vlastní 

digitální konverze, akvizic digitálních objektů a jejich uchovávání – to vše 

v perspektivě jasně definované terminologie, archivní metodiky a s ohledem na 

profesní etiku. Zvláštní důraz je kladen na digitalizaci v prostředí 

audiovizuálních archivů. 

Škopík, M.: Digitální konverze a archivace audiovizuálních a fotografických 

archivů. Teorie a praxe digitalizace moderního audiovizuálního archivu, 

Strážnice 2010, 79 s, ISBN 978-80-87261-42-2  
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Tvorba databáze sbírkového fondu  

Cílem úkolu byla další etapa postupné digitalizace sbírkových fondů NÚLK. 

Získaná fotodokumentace byla začleněna do stávající databáze sbírkových fondů 

BACH, která umožňuje zpřístupnění stávající evidenční karty jednotlivých 

sbírkových předmětů, na nichž je zachycen popis, uložení a mnoho dalších 

informací a současně i vizuální podoba předmětu.  
Zpracované informace zvyšují kvalitu evidence a současně poskytují podklady 

pro snadnější provádění inventur a revizí sbírkových fondů. 

 
V roce 2010 bylo ve fotodokumentaci trojrozměrných sbírkových předmětů 

fotograficky dokumentováno 439 ks sbírkových předmětů ze souboru 257/2009 

textilní raznice. V rámci fotodokumentace historické sbírky NÚLK, která 

obsahuje historický mobiliář zámku Strážnice, byla fotograficky digitalizována 

sbírka porcelánu v počtu 1 023 ks.     

 

Proběhla digitalizace souboru kinofilmů č. 161/2010 v počtu 93 kusů.                

U fotografických pozitivů byla provedena digitalizace alba rodinných fotografií 

č. 166/2010 v počtu 45 ks.  

Tvorba databáze výzkumných karet NÚLK – pokračovala v letošním roce 

přepisem výzkumných karet z pozůstalosti dr. Tomše, kterými byly v 60. letech 

20. století obeslány obecní úřady Jihomoravského, Zlínského a Ostravského 

kraje. V současné době je do PC databáze BACH zavedeno 12 487 ks karet 

z dotazníků Výroční obyčeje, Svatební zvyky, Masky v rodinných obyčejích a 

Rodinné zvyky. 

 

 
Společné úkoly 

Společné náklady na zabezpečení úkolů se prolínají s řadou jednotlivých úkolů a 

projektů. Jedná se především o zajištění médií pro ukládání výstupů jednotlivých 

úkolů, o servisní zabezpečení či drobné doplňky technických prostředků, které 

jsou využívány při plnění úkolů VaV. 

 

Archivace dat 

V roce 2010 NÚLK opět pokračoval v režimu rozšířených garancí diskových 

polí obsahujících data vzniklá při plnění úkolů VaV za obdobných smluvních a 

finančních podmínek (se slevou oproti standardním cenám), z rozpočtu 

výzkumného záměru byla hrazena poměrná část nákladů za kalendářní rok 2010. 

V roce 2010 byla opět pořízena sada záložních médií (především formátu LTO3 

a DVCAM) pro pokrytí potřeb zálohování a archivace přírůstků v daném roce. 
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Údržba a doplňky techniky a programového vybavení 

Pro zabezpečení bezproblémového provozu profesionálních skenerů, 

videorekordérů, analogových magnetofonů a kamer používaných při plnění 

úkolů VaV je průběžně zajišťován pravidelný servis (opravy, kalibrace, 

adjustace). V roce 2010 byl důraz kladen na vyvážené servisní zajištění zvukové 

techniky a upgrade programového vybavení pro katalogizaci a prezentaci 

výstupů digitalizace (skenovaných listinných dokumentů, výstřižků a výběru 

z elektronických katalogů). Nový systém bude ve své prezentační intranetové 

vrstvě propojovat vstupy archivních fondů a sbírek s fondy knihovními a 

sbírkovými. Je také budován v bezprostřední vazbě na elektronickou spisovou 

službou NÚLK. 

 

 

Příspěvek na konferenci: 

Höhn, J.: Muzikologické sbírky a fondy Národního ústavu lidové kultury ve 

Strážnici (prosinec 2010) [výroční konference Systematická hudební věda, 

hudební sbírky a hudební sběratelství ve vztahu k muzejní a archivní práci, 

Praha: Česká společnost pro hudební vědu 2010] 

 

 

II. PROMĚNY FOLKLORU A FOKLORNÍHO HNUTÍ 

II. A.  Folklorismus a prezentace folkloru 

 

II. A. a)  Dokumentace folklorních festivalů a slavností v ČR (2004 – 2010)  
Garant úkolu – Mgr. J. Blahůšek, Ph.D. 

 

Důležitým okruhem výzkumného záměru NÚLK je dokumentace folklorních 

festivalů a slavností v České republice, včetně podrobné videodokumentace a 

fotodokumentace 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 

2010 a folklorního festivalu Dětská Strážnice (24. – 27. 6. 2010). Zprávy            

o dokumentaci jsou společně s fotografiemi a videozáznamy uloženy v archivu 

NÚLK.  

 

Dokumentace festivalů a slavností v roce 2010: 

 

       ●  Dětský folklorní festival Mladé Horňácko, Lipov/Velká nad Veličkou,  

           16. - 18. 4. 
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       ●  Jihočeský folklorní festival Kovářov, 20. – 23. 5.  

       ●  Folklorní festival Senioři, Petrov, 29. 5. 

       ●  Folklorní festival Podluží v písni a tanci, Tvrdonice, 4. – 6. 6. 

       ●  Mezinárodní folklorní festival Plzeň, 9. – 13. 6. 

       ●  Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto,  

            Kunovice, 14. – 20. 6. 

       ●  Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec, Vsetín, 1. – 4. 7. 

       ●  Folklorní festival Dambořice, 2. – 4. 7. 

       ●  Mezinárodní folklorní slavnosti Gorolski Święto, Jablunkov, 6. – 8. 8. 

       ●  Národopisný festival kyjovského Dolňácka, Milotice, 6. – 8. 8. 

       ●  Mezinárodní festival slovenského folklóru v České republice Jánošíkov 

dukát, Rožnov pod Radhoštěm, 6. – 8. 8. 

       ● Chodské slavnosti, Domažlice, 13. – 15. 8. 

       ●  Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec, 18. – 22. 8. 

       ●  Mezinárodní folklorní festival Písek, 18. – 22. 8. 

       ●  Mezinárodní folklorní festival Šumperk, 18. – 23. 8. 

       ●  Mezinárodní folklorní festival Brno, 25. – 30. 8. 

       ● 7. Mezinárodní folklorní festival Pražský jarmark, 26. - 31. 8. 

       ●  Mezinárodní dudácký festival, Strakonice, 26. – 29. 8. 

       ●  Mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní a tancem,  

Luhačovice, 9. – 12. 9. 

       ●  Folklorní festival Slezské dny, Dolní Lomná, 11. – 12. 9. 

       ● Mezinárodní folklorní festival Český Krumlov, 24. – 25. 9. 

       ●  Festival hudebních nástrojů lidových muzik, Uherské Hradiště, 8. – 10. 10. 

 

     Získaná fotodokumentace z jednotlivých folklorních festivalů/slavností je 

průběžně prezentována na www.lidovakultura.cz v rubrice FESTIVALY. Dochází 

tak k propojení činnosti s úkoly vyplývajícími z Koncepce účinnější péče              

o tradiční lidovou kulturu v ČR. V rámci akviziční činnosti jsou získávány 

dokumentační materiály folklorních festivalů a slavností od videoamatérů a 

fotoamatérů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lidovakultura.cz/
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Čerpání finančních prostředků na úkoly výzkumného záměru v roce 2010 

 

Uznané náklady výzkumného záměru  3 725 tis. Kč 

výše institucionální podpory   3 725 tis. Kč 

 

Neinvestiční výdaje celkem   3 725 tis. Kč 

 z toho  osobní náklady   1 299 tis. Kč  

  provozní náklady   2 426 tis. Kč 

 

Vyúčtování celkových finančních nákladů výzkumného záměru za r. 2010 bylo 

v souladu s Rozhodnutím MK o poskytování institucionální podpory předloženo 

poskytovateli do 15. 1. 2011.  
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II. Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na 

základě zhodnocení jí dosažených výsledků ve smyslu 

ustanovení § 4 odst. 2, písm. a) zákona č. 130/2002 Sb. 

 

 

NÚLK pravidelně předával poskytovateli čtvrtletní zprávy o plnění stanoveného 

cíle a vyúčtování nákladů. Tato závěrečná zpráva o naplnění rozvoje výzkumné 

organizace NÚLK v roce 2010 byla projednána a schválena interní oponentskou 

komisí Národního ústavu lidové kultury na zasedání, které se uskutečnilo v Brně 

dne 2. 12. 2010, ředitelskou radou NÚLK na zasedání ve Strážnici dne 9. 12. 

2010.   

 

Cíl: 

Digitalizace negativů a diapozitivů z let 1960-1989 z fotografické archivní sbírky 

NÚLK Strážnice, získání digitálních objektů v archivační kvalitě, která 

v kontextu stávajících technických, metodických a finančních možností 

umožňuje náhradu analogového originálu v případě ztráty. Souběžně 

s výstupním objektem archivační kvality budou generovány náhledy pro potřeby 

badatelů a bude zahájena digitální katalogizace konvertovaných dokumentů. 

      

      Stanovený cíl byl plněn v souvislosti s řešením výzkumného záměru 

MK00009492701 „Proměny tradiční lidové kultury a její vazby na hmotné a 

nehmotné dědictví lidstva“, projekt I. D. – Digitální archivace a tvorba databází, 

který je součástí výzkumného záměru po celou dobu řešení v letech 2004-2010, 

garant Mgr. Michal Škopík. Cílem byla digitalizace vybraných položek negativů 

a diapozitivů z dokumentace NÚLK 60. až 80. let minulého století. Obsahem 

výběru byly výstupy systematické dokumentace zejména výročních obyčejů, 

folklorních festivalů, slavností a dalších festivit na území České republiky. 

      V letech 2006 - 2009 byla v NÚLK projektem I. D. výzkumného záměru 

započata systematická digitalizace fotografického archivu. V jejím rámci byly 

provedeny zevrubné testy digitalizace různorodých typů fotografických 

materiálů archivní sbírky (1178 digitálních objektů). Následně bylo v letech 

2008-2009 digitalizováno celkem 22 398 černobílých negativů formátu 35 mm. 

     Konverze do digitální podoby byla provedena na specializovaném a na míru 

upraveném filmovém skeneru ve formátu TIFF v archivační kvalitě (bez 

komprese, rozlišení minimálně 4000 dpi, barevná hloubka 48 bit, u stupňů šedi 
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16 bit). Výstupní soubory byly pojmenovávány dle stávající konvence NÚLK a 

klíčovou částí názvu souboru je číslo negativu tak, aby bylo umožněno 

bezproblémové hromadné zpracování digitalizovaných objektů a jejich budoucí 

import do systému pro správu digitálního obsahu. 

     Testy, které ověřovaly stav různorodých archivních fotografických materiálů 

(dle formátu, typu, stáří a původu fotografických materiálů) v letech 2006-2007, 

přinesly alarmující zjištění o špatném stavu některých dokumentů ve starší části 

fondu. Avšak omezený rozsah zkušebních konverzí a na druhé straně úzce 

zaměřené rutinní skenování velkých fondů nemohly poskytnout směrodatná 

vodítka pro detailní posouzení stavu fotografického fondu či dokonce odborné 

zhodnocení dostupných instrumentů a metodiky digitální konverze. S ohledem 

na tyto potřeby výzkumné organizace a ve vazbě na kroky učiněné v rámci 

výzkumného záměru byl připraven odlišný projekt digitální konverze, který měl 

provést digitální konverzi rozsáhlých a ucelených částí fotografického fondu tak, 

aby byla získána průkazná data o stavu fotografických dokumentů různého typu 

a stáří. Současně měly být efektivně využity a provázány již existující výstupy 

digitalizační praxe. 

  

Naplnění cíle v roce 2010:     

     V období od 1. 1. 2010 do 30. 9. 2010 NÚLK digitalizoval celkem 11 691 

snímků z fondu černobílých negativů formátu 35 mm. Tematické zaměření 

fotografických dokumentů zpracovaných v tomto údobí úzce navazuje na 

výstupy zpracované v předešlých letech v rámci výzkumného záměru NÚLK. 

Konverzí vzniklé digitální objekty zahrnují zejména snímky dokumentace 

výročních obyčejů, lidového stavitelství a folklorních aktivit. Dle vývoje fondu 

je postupně stále více akcentována problematika lidového stavitelství, 

folklorních festivit a zmenšuje se podíl dokumentace výročních obyčejů. 

     Klasická černobílá fotografie ve formátu 35 mm měla v dokumentační praxi 

NÚLK většinou postavení základního či dokonce pomocného dokumentačního 

média. Ve svých počátcích pouze doplňovala široce využívané možnosti 

černobílé fotografie středního formátu tam, kde se projevovaly výhody kinofilmu 

– tedy především v terénní praxi. S postupujícím prosazováním barevné 

fotografie se stávala pouhým nenáročným a levným „obrazovým poznámkovým 

blokem“ odborných pracovníků. Zavedení moderních a levných technologických 

postupů barevné fotografie (minilaby) ji nakonec bezezbytku nahradilo i v této 

aplikaci. Diverzifikace fotografických médií v archivu se nám v tomto kontextu 

stává nechtěným svědkem nejenom technologického vývoje, ale vývoje celé naší 

instituce. 
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     V posledním čtvrtletí roku 2010 byla v rámci digitální konverze zpracována 

nejstarší část fondu negativů středního formátu - zpravidla o formátu 6x6 cm. 

V období od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010 NÚLK digitalizoval celkem 4896 

snímků z fondu černobílých negativů středního formátu
1
. Ve své době byl střední 

formát pokládán oprávněně za „profesionálnější“, kvalitnější - tedy vhodný pro 

náročné účely. V minimálním rozsahu se ve fondu nachází malý počet barevných 

negativů středního formátu, avšak barevná fotografie byla z finančních důvodů 

v 60. letech využívána pouze zřídka. Tematické zaměření nejstarší části koreluje 

se starší vrstvou negativů 35 mm. Zahrnuje zevrubnou dokumentaci výročních 

obyčejů, folklorních festivalů a dalších festivit (s výrazným podílem snímků 

z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici). Technická kvalita snímků a 

stav médií jsou většinou na vyšší úrovni, což můžeme přičítat nejenom 

samotnému potenciálu kvalitnější fotografické techniky, ale také kvalitě 

fotografických přístrojů a schopnostem samotných autorů fotografií. Fotoaparáty 

určené pro střední formát používali spíše náročnější a technicky zdatní uživatelé 

a větší pozornost byla také věnována laboratornímu zpracování filmů. 

     Do procesu konverze byly dále zahrnuty menší fondy, které z historických a 

provozních důvodů nebyly zavedeny v běžné evidenci. V obou případech se 

jednalo o snímky z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici určené pro 

propagační a publikační účely. 851 barevných diapozitivů z přelomu padesátých 

a šedesátých let představuje vítané obohacení a doplněk základní fotografické 

evidence MFF Strážnice. Černobílé zvětšeniny v počtu 2058 objektů určené pro 

publikační účely jsou doplněny stručnými popisy přímo na rubu snímků. Protože 

se jedná především o originální snímky (nikoliv zvětšeniny evidovaných 

negativů!), budou plnit po svém zpřístupnění v digitální podobě opět svou funkci 

v rámci podpory publikační činnosti. 

      Souběžně s výběrem, přípravou a prováděním digitalizace probíhala 

zevrubná kontrola dodaných digitálních objektů, jejich příprava (přejmenování 

souborů a opravy drobných chyb) a zápis do elektronického katalogu. Ve 

sledovaném období (od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010) bylo zkontrolováno a pro 

evidenci připraveno 9521 digitálních objektů a do databázového prostředí BACH 

vloženo celkem 9030 záznamů. 

     Výstupy jsou archivovány v datové podobě na centrálním úložišti dat NÚLK 

a datová integrita je ověřována kontrolním součtem (MD5, SHA1). Výrazně se 

tak rozšířila nabídka zpřístupněných informačních zdrojů, což umožní badatelům 

                                                 
1
 Tedy velikosti 6x6 a v menší míře 6x7 cm. Ve fondu se nachází malý podíl 

barevných negativů z 60. let. 
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pracovat s materiály, které byly zcela nebo z větší části nedostupné a mnohdy 

neznámé. 

     Předběžné výsledky analýzy stavu fotografického fondu do značné míry 

potvrdily předpoklady a výsledky pilotního digitalizačního provozu. V souladu 

se zkušenostmi kurátorů fotografických sbírek patří moderní černobílé 

fotografické materiály k těm, které jsou při správné aplikaci chemicky stabilní a 

vykazují předpoklady dlouhodobé životnosti. Předpoklad byl potvrzen jak          

u černobílých zvětšenin, tak u negativních (v menší míře diapozitivních) 

originálů. Klíčovým faktorem pro posouzení životnosti se pak stává nikoli 

technologie samotná, ale složitý průnik různorodých faktorů spojených s její 

aplikací. Naprosto klíčovou roli pak hraje nejenom kvalita filmových materiálů a 

přístrojů, ale správné a kvalitní laboratorní zpracování (vyvolání a výroba 

zvětšenin) a samozřejmě kvalita latentního obrazu fixovaného na negativním 

materiálu před vyvoláním. Tyto faktory spolu s kvalifikací obsluhy 

fotografického přístroje determinují dnešní stav fotografických médií ještě více, 

než samotné uložení a péče o sbírky, pokud tyto archivní standardy byly 

dodržovány v aspoň minimálním rozsahu. Složité propojení těchto faktorů 

ovlivňuje ještě více barevnou fotografii, u které inherentní chemická nestabilita 

jejich vliv ještě zesiluje. Díky moderním metodám digitální konverze jsme 

schopni adekvátně snímat i poškozené a od počátku barevně nevyvážené starší 

barevné diapozitivy. Ovšem i tady má technologie své meze – pokud se 

kumulovaly výše uvedené efekty s chemickou degradací, digitální snímání se 

stává spíše digitální restaurací a u výsledku převažuje subjektivní výklad a nová 

tvorba nad objektivním uchopením historického dokumentu. 

 

 

Fond Počet digitálních objektů 

ČB negativy 11691 

ČB střední formát 4986 

Barevné diapozitivy 851 

Historické fotografie 2058 

CELKEM 19586 

 

 

Závěr 

     K datu 31. 12. 2010 byl naplněn plán digitalizovat nejméně 19 000 digitálních 

objektů, konkrétně digitální konverzí 19 586 digitálních objektů. Současně bylo 
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v souladu s plánem evidováno v období leden - prosinec 2010 celkem 9521 

digitálních objektů a 9030 zápisů do katalogu BACH.  

 

Výstupy 

- Výstupem je 19 586 digitálních objektů reprezentujících originální negativy, 

diapozitivy a zvětšeniny z archivní fotografické sbírky včetně náhledů.  

- Odborná studie „Digitální konverze fotografických dokumentů a etické otázky 

digitalizace v archivní praxi“, autor Mgr. M. Škopík, uveřejnění v časopise 

Národopisná revue 20, 2010, č. 4, s. 297-300. 

- Datové médium s miniaturními náhledy obrázků. 

 

Institucionální podpora celkem    488.000, - Kč 

Neinvestiční náklady     488.000,- Kč 
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C. PŘÍLOHY 

 
Personální obsazení útvarů v roce 2010 
 

 

Ředitel                                              1,0  PhDr. Jan Krist 

kurátor sbírkových a mobiliár. fondů, zást. řed. 1,0 PhDr. Vlasta Ondrušová 

bezpečnostní referent  0,1 Bohuslav Hořák,  

od 1. 3. Rostislav Můčka 

interní auditor    0,1 Ing. Přemysl Erben  

     

Útvar ředitele 

pracovník tech.ekon. rozvoje, ved. útvaru 1,0 Marie Čadílková 

technický pracovník   0,9 Bohuslav Hořák 

od 1. 3. Rostislav Můčka 

 

vrátný     0,5 Jan Baňař 

vrátný     0,5 Josef Brožovič 

vrátný     0,5 Jan Vajčner 

vrátný     0,5 Jaroslav Vajčner 

      od 1. 3. Bohuslav Hořák 

vrátná     0.35 Ludmila Krausová 

vrátná     0,35 Jana Sasínová 

vrátná     0,35 Lenka Kundratová 

uklízečka     1,0 Irena Příkazká 

uklízečka     1,0 Marie Zatloukalová 

uklízečka     1,0 Hana Šimoníková  

 

Centrum hmotného kulturního dědictví  

kurátor sbír. a mobil. fondů, ved.útvaru 1,0 Mgr. Martin Šimša 

kurátor sbír.a mobil. fondů 1,0  

zástup za Mgr. Petru Hrbáčovou (RD):   1. 2. - 30. 4. Mgr. Radim Silný,  

od 1. 10. Mgr. Martin Novotný  

dokumentátor, průvodce   1,0 Anna Vajčnerová  

dokumentátor, průvodce   1,0 Eva Rýpalová 

konzervátor    1,0 Marie Bakalíková 

konzervátor    1,0 Bc. Pavel Žák 

konzervátor     1,0 Vít Vavřiník, DiS.  

      

Centrum lidových tradic  

kurátor sbírk. a mobil. fondů, ved. útvaru 1,0 Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D. 

dokumentátor    1,0 Mgr. Magdalena Maňáková  
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tajemník uměl. provozu, produkční, program. 

a kulturně výchovný pracovník, dokumentátor 1,0 Ludmila Horehleďová 

dokumentátor, propagační pracovník  1,0 Bc. Zdeněk Bobčík 

výzkumný a vývojový pracovník  1,0  Mgr. Markéta Mikulčíková  

       (Lukešová)  

informační technik    1,0 Bc.Vítězslav Jaroš 

dokumentátor    1,0 Dominika Kalichová 

výzkumný a vývojový pracovník   1,0 Mgr. Jarmila Vrtalová 

dokumentátor, PR    1,0 Mgr. Petr Horehleď 

 

Centrum vědeckých informací 

kurátor sbírk. a mobil. fondů, ved. útvaru 1,0 Mgr. Michal Škopík 

výzkumný a vývojový pracovník  1,0 Mgr. Jiří Höhn  

dokumentátor    0,9 Mgr. Věra Chalupová 

dokumentátor    0,9 Anna Grombířová 

dokumentátor, správce operačních inf.  

a komunikačních technologií   1,0 David Rájecký 

 

Ekonomický útvar 

pracovník tech.ekon. rozvoje, ved. útvaru 1,0 Eva Koudelová 

účetní     1,0 Ing. Alena Zezulová 

mzdová účetní    1,0 Marie Špirudová 

účetní     1,0 Jana Štípská 

pokladní      0,35 Ludmila Krausová 

pokladní      0,35 Jana Sasínová 

pokladní      0,35 Lenka Kundratová 

      

Útvar správy areálů  

investiční a technický pracovník, ved. útvaru 1,0 Marie Hudečková 

správce památkových objektů   1,0  Josef Vajčner  

technický pracovník   1,0 Stanislav Lovecký 

zedník, údržbář    1,0 Luděk Baňař 

zahradník, údržbář    1,0 Petr Stanislav 

zahradník, údržbář    1,0 Pavel Tomšej 

zahradník, údržbář    1,0 Tomáš Křižan (od 1. 4.) 

zahradník, údržbář    1,0 Marie Blatová 

tesař, údržbář    1,0 Radek Andrýsek 

traktorista, údržbář    1,0 Jan Zezula  

traktorista, údržbář    1,0 František Čech 

provozní elektrikář, údržbář   1,0 Pavol Pecha   

provozní elektrikář, údržbář   1,0 Josef Matyáš (+ 12. 7.), 

1. 6. – 23. 7. Martin Leták, od 1. 10 Vlastimil Bilíček 

instalatér, údržbář     1,0 Jiří Můčka 
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Nad limit pracovníků NÚLK: 

 

Výzkumný záměr: 

Výzkumný a vývojový pracovník  0,5 PhDr. Josef Jančář, CSc. 

Dokumentátor    1,0 Mgr. Petr Číhal 

Dokumentátor    1,0 Marie Káčerová 

Dokumentátor    1,0  Bc. Martina Zezulová 

Dokumentátor     0,6 Ivona Marková 

 

Rozvoj výzkumné organizace: 

Dokumentátor    0,4  Ivona Marková 
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PORADNÍ  ORGÁNY  ŘEDITELE 

 

 

Ředitelská rada 

Mgr. Michal Beneš, CSc., Ministerstvo kultury, Praha 

PhDr. Ivo Frolec, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště 

PhDr. Josef Jančář, CSc., NÚLK, Strážnice 

Ing. Vítězslav Koukal, CSc., Valašské muzeum v přírodě, Rožnov p. Radhoštěm 

PhDr. Hana Kiripolská, Slovenské národní muzeum, Martin, Slovenská republika 

Mgr. Lenka Lázňovská, NIPOS, Praha 

PhDr. Zuzana Malcová, Ministerstvo kultury, Praha 

PhDr. Jaromír Míčka, Národní památkový ústav, pracoviště Brno 

PhDr. Vlasta Ondrušová, NÚLK, Strážnice 

PhDr. Karel Pavlištík, CSc., Zlín 

PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D., Etnologický ústav AV ČR, Brno 

Mgr. Věra Skopová, Ministerstvo kultury, Praha 

Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc., Etnologický ústav AV ČR, Praha 

PhDr. Miroslav Válka, Ph.D., Ústav evropské etnologie, FF MU Brno 

 

65. ročník Mezinárodního folklorního festivalu „Strážnice 2010“ a 28. ročníku 

„Dětská Strážnice 2010“ 

Výbor MFF  

PhDr. Jan Krist, ředitel NÚLK a prezident festivalu 

Ludmila Horehleďová, tajemnice festivalu 

PhDr. Ivo Frolec, předseda Programové rady MFF 

PhDr. Karel Pavlištík, CSc., předseda Senátu programové rady MFF 

Mgr. Risto Ljasovský, starosta města Strážnice 

PhDr. Vlasta Ondrušová, zástupkyně ředitele NÚLK 

a místopředsedkyně Programové rady MFF 

Marie Čadílková, sekretariát a péče o čestné hosty 

Eva Koudelová, ekonomické služby a občerstvení návštěvníků 

Marie Hudečková, pořadatelské služby a technické zajištění 

 

Dramaturgicko produkční rada MFF  

Ludmila Horehleďová, předsedkyně, NÚLK, Strážnice  

Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D., NÚLK, Strážnice  

PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., Brno 

PhDr. Ivo Frolec, Uherské Hradiště  

PhDr. Jan Krist, NÚLK, Strážnice  
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Magdalena Múčková, Hroznová Lhota 

PhDr. Vlasta Ondrušová, NÚLK, Strážnice  

PhDr. Karel Pavlištík, CSc., Zlín 

Mgr. Zdeněk Tofel, Ostrava 

PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D., Brno 

 

Programová rada MFF 

PhDr. Ivo Frolec, předseda, Uherské Hradiště  

PhDr. Vlasta Ondrušová, místopředsedkyně, NÚLK, Strážnice  

PhDr. Karel Pavlištík, CSc., místopředseda, Zlín 

Ludmila Horehleďová, tajemnice, NÚLK  

PhDr. Danuše Adamcová, Strážnice 

Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D., NÚLK  

MgA. Kateřina Černíčková, Praha 

PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., Brno 

Dr. Vlastimil Fabišik, Brno 

Mgr. Juraj Hamar, CSc., Bratislava, Slovenská republika 

Čestmír Komárek, Brno 

PhDr. Jan Krist, NÚLK, Strážnice  

PhDr. Daniel Luther, CSc., Bratislava, Slovenská republika  

Kateřina Macečková, Ostrava 

Magdalena Múčková, Hroznová Lhota 

Doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc., Brno 

Mgr. Petr Pinkas, Brno 

RNDr. Jiří Plocek, Brno 

Mgr. Jana Polášková, Uherské Hradiště 

Mgr. Zdeněk Tofel, Ostrava  

PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D., Brno 

 

Přizvaní autoři a konzultanti:  

Mgr. Petr Číhal, NÚLK, Strážnice 

Vojtěch Ducháček, Dolní Bojanovice  

PhDr. Marian Friedl, Frýdek-Místek 

Lubor Hanka, Mgr. Eva Hanková, Karlovy Vary 

Jan Hořák, Strážnice 

PhDr. Anna Hrčková, Štramberk 

František Hrňa, Buchlovice 

PaedDr. Jiří Jilík, Uherské Hradiště 

Mgr. Ladislava Košíková, Staré Město 
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Kateřina Kováříková, Hrušovany u Brna 

Anna Maděričová, Uherské Hradiště 

Markéta Maláníková, Dolní Bojanovice 

Mgr. Magdalena Maňáková, NÚLK, Strážnice 

Ing. Tatiana Pálenská, Strážnice 

Mgr. David Pavlíček, Kunovice 

Mgr. Markéta Pavlištíková, Zlín 

PhDr. Blanka Petráková, Luhačovice 

Mgr. Ivana Pilátová, Zlín 

Petr Ryšavý, Brno 

PhDr. Alena Schauerová, Brno 

PhDr. Jan Souček, Brno 

Mgr. Martin Šimša, NÚLK, Strážnice  

Mgr. Michal Škopík, NÚLK, Strážnice  

Marie Šlechtová, Jindřichův Hradec 

Ing. Rudolf Tuček, Lednice 

Helena Vedralová, Vysoké Mýto 

Mgr. Zdeněk Vejvoda, Rokycany 

Mgr. Lubica Volanská, Ph.D., Bratislava, Slovenská republika 

Mgr. Miloš Vršecký, Plzeň 

Ing. Roman Zemánek, Strážnice 

 

Přizvaní: 

Mgr. Helena Hájková, Brno 

Mgr. Viera Feriancová, Myjava, Slovenská republika  

Mgr. art. Lenka Konečná, Myjava, Slovenská republika 

PhDr. Marie Kučerová, Brno 

Mgr. Jaromír Ostrý, Brno 

Mgr. Zlata Potyková, Brno 

Marie Hudečková, NÚLK, Strážnice 

 

Senát programové rady MFF 

PhDr. Karel Pavlištík, CSc., předseda, Zlín 

PhDr. Alena Schauerová, místopředsedkyně, Brno 

Miloslav Brtník, Jihlava 

PhDr. Josef Jančář, CSc., NÚLK, Strážnice  

Jaromír Nečas, Brno 

PhDr. Eva Rejšková, Praha 

Jan Rokyta, Ostrava 
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Mgr. Boleslav Slováček, Český Těšín 

Cyril Zálešák, Bratislava, Slovenská republika 

Dana Ždímalová, Praha 

 

Redakční rada časopisu Národopisná revue  

Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D., NÚLK, Strážnice  

PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., Brno 

PhDr. Hana Dvořáková, Brno 

Mgr. Juraj Hamar, Ph.D., Bratislava, Slovenská republika 

PhDr. Eva Krekovičová, Bratislava, Slovenská republika 

PhDr. Jan Krist, NÚLK, Strážnice  

PhDr. Vlasta Ondrušová, NÚLK, Strážnice  

Doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc., Brno 

PhDr. Karel Pavlištík, CSc., Zlín 

PhDr. Jana Pospíšilová, Brno 

Doc. PhDr. Daniela Stavělová, CSc., Praha 

Mgr. Martin Šimša, NÚLK, Strážnice  

PhDr. Zdeněk Uherek, CSc., Praha 

PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D., Brno 

PhDr. Marta Ulrychová, Plzeň 

PhDr. Miroslav Válka, Ph.D., Brno 

 

Mezinárodní redakční rada časopisu Národopisná revue  

univ. prof. PhDr. Anna Divičan, CSc., Dr. hab. (Maďarsko) 

Dr. László Felföldi (Maďarsko) 

Mag. Dr. Vera Kapeller (Rakousko) 

prof. Dragana Radojičić, Ph.D. (Srbsko) 

prof. Mila Santova, DrSc. (Bulharsko) 

prof. Dr.-habil. Dorota Simonides, Dr.h.c. (Polsko) 

Dr. Tobias Weger (Německo) 

 

Redakční rada projektu Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v ČR  

PhDr. Jan Krist, NÚLK, Strážnice  

PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., Brno 

PhDr. Ivo Frolec, Uherské Hradiště 

Rudolf Chudoba, Brno 

PhDr. Romana Habartová, Uherské Hradiště 

Mgr. Petra Hrbáčová, NÚLK, Strážnice  

PhDr. Vlasta Ondrušová, NÚLK, Strážnice  
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Mgr. Martin Šimša, NÚLK, Strážnice  

PhDr. Alena Vondrušková, Doksy 

 

Redakční rada projektu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska – Mužské 

taneční projevy  

Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D., NÚLK, Strážnice  

Rudolf Chudoba, Brno 

Mgr. Petr Číhal, NÚLK, Strážnice 

Ing. Tomáš Jehlička, Chrudim 

PhDr. Jan Krist, NÚLK, Strážnice 

MgA. Jan Maděrič, Uherské Hradiště 

Mgr. Magdalena Maňáková, NÚLK, Strážnice  

Mgr. Jitka Matuszková, Dr., Brno 

PhDr. Vlasta Ondrušová, NÚLK, Strážnice  

PhDr. Karel Pavlištík, CSc., Zlín 

Mgr. Jarmila Vrtalová, NÚLK, Strážnice 

Mgr. Marie Vurmová, Praha (do května 2010) 

 

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost  

PhDr. Ludmila Tarcalová, předsedkyně, Uherské Hradiště 

PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., Brno  

Mgr. Petra Hrbáčová, NÚLK, Strážnice  

Mgr. Tatiana Martonová, Hodonín 

PhDr. Blanka Petráková, Zlín 

PhDr. Vlasta Ondrušová, NÚLK, Strážnice 

 

Redakční rada elektronické publikační činnosti  

Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D., NÚLK, Strážnice  

PhDr. Jan Krist, NÚLK, Strážnice 

Mgr. Martin Šimša, NÚLK, Strážnice 

Mgr. Michal Škopík, NÚLK, Strážnice 

David Rájecký, NÚLK, Strážnice 

 

Sbor lektorů a znalců slováckého verbuňku 

PhDr. Karel Pavlištík, CSc., předseda, Zlín      

Josef Bazala, místopředseda, Staré Město 

Ing. Rudolf Tuček, místopředseda, Lednice   

Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D., tajemník, NÚLK, Strážnice  

Zdenek Duroň, Ždánice 
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Erik Feldvabel, Staré Město 

Jan Gajda, Strážnice 

PhDr. Romana Habartová, Uherské Hradiště 

Ing. Štěpán Hubačka, Lužice  

Ladislav Jagoš, Lipov   

Mgr. Martin Jelínek, Kyjov  

Martin Kaňa, Dolní Bojanovice  

MgA. Jan Maděrič, Uherské Hradiště  

Jiří Mach, Charvátská Nová Ves  

Josef Machálek, Lipov 

Tomáš Machalínek, Kyjov  

Rostislav Marada, Svatobořice - Mistřín  

Ivan Marčík, Záhorovice  

Mgr. Jitka Matuszková, Dr., Brno  

Štěpán Melichar, Velké Pavlovice 

Mgr. David Pavlíček, Kunovice  

MUDr. Jan Pavlík, Bohuslavice  

Ludvík Pavlištík, Zlín 

Aleš Popelka, Veselí nad Moravou 

Mgr. Milan Stašek, Kunovice  

Ing. Vojtěch Studénka, Vnorovy 

Josef Šťastný, Petrov 

Jaroslav Švach, Břeclav 

Vilém Trumpeš, Dambořice 

Doc. Ladislav Vašek, Praha 

Ing. Petr Vozár, Uherský Brod 

Mgr. Miroslav Vymazal, Předklášteří 

Mgr. Michal Závodný, Archlebov 

 

Poradní sbor pro MVJVM 

 
PhDr. Pavel Bureš, Praha 

Ing. Marek Fajman, Brno 

PhDr. Jan Krist, NÚLK Strážnice  

PhDr. Jiří Langer, Rožnov pod Radhoštěm 

PhDr. František Ledvinka, Zubrnice 

Mgr. Markéta Lukešová, NÚLK Strážnice  

PhDr. Lubomír Procházka, CSc., Příbram 

PhDr. Jan Souček, Brno 
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Mgr. Martin Šimša, NÚLK Strážnice  

Mgr. Jana Tichá, Rožnov pod Radhoštěm  

PhDr. Miroslav Válka, Ph.D., Brno 

PhDr. Ilona Vojancová, Hlinsko  
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NABÍDKA 

 
publikací, časopisů, videokazet, DVD, CD 

NÚLK  
 

 

OD FOLKLORU K FOLKLORISMU - Slovník folklorního hnutí na 

Moravě a ve Slezsku (Martina Pavlicová - Lucie Uhlíková) 

Hesla, která byla do konečného výběru zařazena, podávají informace o 

osobnostech, souborech, skupinách a muzikách, festivalech, spolcích, institucích, 

výstavách a časopisech, které se věnují otázkám folklorismu. 

(Strážnice 1997, cena 250,- Kč) 

 

OD FOLKLORU K FOLKLORISMU – Slovník folklorního hnutí 

v Čechách (Alena Vondrušková) 

Druhý díl obsahuje hesla, podávající informace o osobnostech, souborech, 

muzikách, festivalech, spolcích, institucích, výstavách a časopisech, které se 

věnují otázkám folklorismu v Čechách. 

(Strážnice 2001, cena 250,- Kč) 

 

LIDOVÁ KULTURA NA MORAVĚ (Josef Jančář a kol.) 

Publikace byla vydána ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností 

v Brně jako 10. svazek Nové řady Vlastivědy moravské. Podává komplexní 

přehled o kultuře a způsobu života zemědělských vesnic na Moravě od 19. století 

do současnosti. Shrnuje poznatky o národopisných regionech Moravy,                 

o zaměstnání a obživě obyvatel, bydlení, krojích, o duchovním životě a 

sociálních podmínkách i o folklorních projevech. 

(Strážnice - Brno 2000, 376 s., 340 fotografií, cena 360,- Kč) 

 

GUBERNIÁLNÍ SBÍRKA lidových písní a instrumentální hudby z Moravy 

a Slezska z roku 1819 (Karel Vetterl - Olga Hrabalová) 

Po 175 letech vyšla sbírka, která zahrnuje 331 písní s texty a notami, odborný 

komentář a mapu Moravy z roku 1790. Kniha vyšla jako příspěvek k oslavám 

100. výročí Národopisné výstavy Českoslovanské (angl. a něm. resumé). 

(Strážnice 1994, váz., 488 s., cena 200,- Kč) 
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SÚCHOVSKÉ LUDOVÉ PJESNIČKY (Josef Hodek – Jan Šumbera) 

Neobyčejně cenný dokument nejenom pro poznání kulturního života v jedné obci 

na poč. 20. stol., ale je i hodnotným výtvarným dílem s malbami, opírajícími se   

o staré kancionály této oblasti. 

(Strážnice 2001, váz., 144 s., cena 200,- Kč) 

 

MUZEUM VESNICE JIHOVÝCHODNÍ MORAVY (Martin Šimša, Petra 

Kalábová a kolektiv) 

Publikace seznamuje čtenáře nejen s historií jednotlivých objektů (s ohledem na 

konkrétní životní prostor) skanzenu ve Strážnici, ale i s historií, způsobem 

obživy, bydlením, domácností a stravou, zvyky a obyčeji v životě rodiny na 

jihovýchodní Moravě.  

(Strážnice 2006, 283 s., cena 150,- Kč) 

 

NÁRODOPISNÁ REVUE 

roč. XX. 1 - 4/2010 + příloha bibliografie Vladimíra Karbusického. 

Jediný časopis v České republice věnovaný otázkám soudobého folklorismu. 

Časopis přináší články z různých oblastí péče o tradiční lidovou kulturu jako 

součásti národního kulturního dědictví. Objednat je možné i starší ročníky.  

 

OSOBNÍ BIBLIOGRAFIE 

Jako samostatnou přílohu Národopisné revue vydává NÚLK osobní bibliografie 

českých národopisců, které jsou cennou pomůckou pro všechny zájemce o lido-

vou kulturu. 

Richard Jeřábek     8,- Kč 

Josef Jančář    10,- Kč 

Josef Tomeš    10,- Kč 

Miroslava Ludvíková   15,- Kč 

Jaroslav Kramařík – příloha VIII. roč. NR 1998 

Josef Vařeka – příloha IX. roč. NR 1999 

Drahomíra Stránská – příloha IX. roč. NR 1999 

Hannah Laudová – příloha XI. roč.  NR 2001 

Jaroslav Markl – příloha XII. roč. NR 2002 

Karel Dvořák - příloha XIV. roč. NR 2004 

Antonín Satke - příloha XV. roč. NR 2005 

Jiří Polívka - příloha XVI. roč. NR 2006 

Dagmar Klímová – příloha XVII. roč. NR 2007  

Iva Heroldová - příloha XVIII. roč. NR 2008 
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Vladimír Scheufler - příloha XIX. roč. NR 2009 

Vladimír Karbusický – příloha XX. roč. NR 2010 

Bibliografie Národopisné revue 1990 – 2000, příloha XI. roč. NR 2001 

Bibliografie Národopisných aktualit 1964 – 1990, příloha XIII. roč. NR 2003 

 

 
LIDOVÁ ŘEMESLA A LIDOVÁ UMĚLECKÁ VÝROBA  

V ČESKÉ REPUBLICE  

 

Národní ústav lidové kultury zpracovává videodokumentační projekt Lidová 

řemesla a lidová umělecká výroba v ČR. Projekt obsahuje videozáznamy 

nejzajímavějších dochovaných technologií výroby. Součástí každé videokazety 

(DVD) je doprovodná publikace s popisy technologií, fotografiemi a kresbami. 

Cílem projektu je přispět k udržení a rozšíření kvalitní řemeslné práce                 

v regionech a k výuce pro zájemce o různé obory tradičních řemesel s využitím 

materiálů z trvale obnovitelných zdrojů.  

 

Cena VHS nebo DVD včetně doprovodné publikace je 350,- Kč  

 

 

I. Lidová keramika  - VHS - 1 hod. 4 min., publikace 60 s.,  

glazovaná hrnčina, zakuřovaná hrnčina, majolika  

 

I. Lidová keramika - VHS -  2. část - 54 min., publikace 72 s.,   

výroba kamnových kachlů, stavba kachlových kamen  

 

I. Lidová keramika - VHS -  3. část – 1 hod. 12 min., publikace 36 s.,   

přeměna keramické tradice – lidová fajans, formy na pečivo  

 

II. Pletiva - VHS -  1 hod. 33 min., publikace 64 s.,   

pletení z lýka, štípaného proutí, ošatky  ze slámy 

 

II. Pletiva -  2 .část – VHS, DVD – 1 hod. 34 min., publikace 40 s.,   

pletení ze slámy, z orobince, z proutí a loubků, pedig 

 

III. Práce ze dřeva -  1. část - DVD - 1 hod. 36 min., publikace 70 s.,   

dlabání nádob, bednářské práce, výroba šindelů, hotovení štípaných holubiček 

 



 96 

III. Práce ze dřeva -  2. část - VHS - 51 min., publikace 48 s.,   

zdobení dřeva kovem, vylévání kovem, skašovské a šumavské hračky 

 

III. Práce ze dřeva – 3. část – DVD – 1 hod. 19 min., publikace 50 s., 

výroba hospodářského nářadí – vidle, hrábě, kosisko, lopata, vějačka 

 

III. Práce ze dřeva - 4. část - DVD – 1 hod. 19 min., publikace 67 s., 

konstrukce a výrobní postup při stavbě dřevěného loukoťového kola a 

žebřinového vozu.  

 

IV. Textilní techniky - 1. část - VHS, DVD - 1 hod. 33 min., publikace 56 s.,   

vázání rukavic na modle, tkaní na destičce, tkaní na karetkách, tkaní na rámu, 

tkaní na ručním stavu 

 

IV. Textilní techniky - 2. část – VHS - 1 hod. 2 min., publikace 64 s.,   

vyvazovaná batika, vosková batika, modrotisk, počítaná výšivka, malovaná 

výšivka, bílé vyšívání 

 

IV. Textilní techniky - 3. část – VHS, DVD -  1 hod. 19 min., publikace 72 s.,   

tkanicová krajka, pásková krajka, dírková krajka, kovová krajka, vláčková 

krajka, valencienská krajka 

 

IV. Textilní techniky – 4. část – VHS, DVD -  1 hod 43 min., publikace 64 s.,   

bílá výšivka, výšivka na tylu, výšivka rybími šupinami 

 

IV. Textilní techniky – 5. část – DVD – 54 min., publikace 48 s., 

současné technologie výroby vlněné látky – Strmilov, kanafas – Postřekov 

 

IV. Textilní techniky – 6. část – DVD – 23 min., publikace 50 s.,  

provaznictví 

 

IV. Textilní techniky – 7. část – DVD – 39 min., publikace 63 s., 

mužský kroj 

 

IV.Textilní techniky – 8. část – DVD –  1 hod. 57 min., publikace 57 s., 

výroba tradičního ženského kroje z oblasti uherskohradišťského Dolňácka - šití 

ženské vestičky – kordulky, sukně, zástěry a rukávců. 

 

V. Drobné umění - 1. část – VHS, DVD - 1 hod. 9 min., publikace 80 s.,   
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práce z perleti, figurky z kukuřičného šústí, vizovické pečivo, perník z forem, 

perník zdobený polevami 

 

V. Drobné umění - 2. část – VHS, DVD - 51 min.  

zdobení velikonočních vajíček batikováním, reliéfním voskováním, škrabáním, 

polepováním slámou a sítinou 

 

V. Drobné umění - 3. část – DVD, 1 hod. 5 min., publikace 62 s.  

výroba slaměné masky, dřevěné masky čerta, papírových a textilních masek 

 

V. Drobné umění - 4. část – DVD - 39 min., publikace 40 s. 

hřebenářství, knoflíkářství, kartáčnictví  

 

VI. Sklo - 1. část - VHS - 44 min., publikace 44 s.,   

foukané sklo, hutně tvarované sklo, malba na sklo, rytí skla, vitráž 

 

VI. Sklo - 2. část - VHS - 33 min., publikace 28 s.,   

figurky z trubiček, skleněné knoflíky, háčkování korálků, navlékání korálků 

 

VII. Kovářství – 1. část - VHS - 52 min., publikace 56 s.,   

stavební kování, hospodářské nářadí, podkovářství, výzdoba kovářských výrobků 

 

VII. Kovářství – 2. část – VHS, DVD -  49 min., publikace 32 s.,    

kovaný kříž, okutí koně 

 

VII. Práce z kovu - 3. část – DVD, 1 hod. 40 min., publikace 88 s., 

drátenické postupy a technologie, výrobky z drátu, drátěný šperk, oprava 

keramického hrnce odrátováním 

 

VII. Práce z kovu - 4. část, - DVD – 94 min., publikace 76 s. 

klempířství 

 

VIII. Práce z kůže – 1.část – VHS, DVD - 1 hod 33 min., publikace 64 s.,   

pastýřský bič a kabela, valašský opasek široký a vybíjený, opasek vyšívaný 

pavím brkem 

 

VIII. Práce z kůže – 2.část - VHS - 1 hod. 29 min., publikace 56 s.,  

mužská a ženská krojová obuv 
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VIII. Práce z kůže - 3. část – 2 DVD – 131 min., publikace 92 s. 

sedlářství  

 

 

II. ŘADA 

DÍL I. Obnova roubeného domu - VHS - 44 min., publikace 32 s.,  

ukázka technologie lidového stavitelství ve Valašských Kloboukách 

 

Díl II. Hliněný dům – VHS, DVD – 1 hod. 25 min., publikace 40 s., 

nabíjení stěn, stavba z válků, z nepálených cihel 

 

Díl III. Kamenný dům – DVD – 1 hod. 7 min., publikace 50 s., 

těžba a zpracování kamene, kamenné zdi, řezání břidlice, břidlicová krytina 

 

Díl IV. Střecha a střešní krytiny – DVD  

proces výroby tradičních střešních krytin – šindel, břidlice, pálená taška,  

pokrývání střešních konstrukcí 

 

Díl V. Otopný systém – DVD – 1 hod. 15 min., publikace 50 s., 

postup při stavbě otopného systému -  stavbu chlebové pece, sporáku, kotliny a 

kachlových kamen.   

 

 

LIDOVÉ TANCE Z ČECH, MORAVY A SLEZSKA 

 

Cílem videoprogramu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska bylo vytvořit 

komplexní a spolehlivý pramen poznání regionálních typů a stylů tanců tak, jak 

je dodnes dochovali poslední nositelé lidových tanečních tradic. Dílo je určeno 

jak odbornému studiu, tak vzdělávání tvůrců a interpretů ve všech typech 

folklorních kolektivů, výuce na pedagogických a uměleckých školách a jako 

esteticko - výchovná pomůcka pro střední a základní školy. Videokazety (DVD) 

jsou doplněny skripty s notovým materiálem, popisy tanců, studií o nich a 

cizojazyčnými resumé. 

Cena VHS (DVD) včetně doprovodné publikace je 300,- Kč 

 

I. Západní Čechy - VHS, DVD - 37 záznamů, délka 1 hod. 57 min., publikace 

132 s.;  

horní a dolní Chodsko, Klatovsko, Plzeňsko, Stříbrsko, Nýřansko, Plassko, 

Kralovicko, Chebsko, Mariánskolázeňsko a Karlovarsko 
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II. Jižní Čechy – DVD -  65 záznamů, délka 1 hod. 44 min., publikace 162 s.; 

Prácheňsko, Milevsko, Táborsko, Blata, Doudlebsko a Českokrumlovsko 

 

III. Východní Čechy - VHS - 71 záznamů, 2 hod. 29 min., publikace 176 s.; 

Jičínsko, Hořicko, Královéhradecko, Pardubicko, Čáslavsko, Chrudimsko, 

Nasavrcko, Vysočina - Pacovsko a Pelhřimovsko, Hlinecko, Poličsko, 

Podorlicko a Podkrkonoší 

 

IV. Střední Čechy - VHS - 65 záznamů, délka 1 hod. 35 min., publikace 128 s.;  

Rakovnicko, Berounsko, okolí Prahy, Kouřimsko, Benešovsko, Sedlecko, 

Sedlčansko,  Choceradsko, Vlašimsko, střední Polabí, Podještědí a Pojizeří 

 

V. Moravské Horácko - VHS, DVD - 83 záznamů, délka 2 hod. 34 min., 

publikace 164 s.;   

Moravskokrumlovsko, Náměšťsko, Bystřicko, Nedvědicko, Tišnovsko, 

Třebíčsko, Velkobítešsko, Velkomeziříčsko, Jimramovsko, Novoměstsko, 

Olešnicko, Žďársko, Dačicko, Jemnicko, Jihlavsko, Telečsko a Třešťsko 

 

VI. 1. část: Brněnsko – VHS, DVD - 83 záznamů, délka 2 hod. 41 min., 

publikace 219 s.;  

brněnská předměstí a širší Brněnsko 

 

2. část: Haná – DVD - 90 záznamů, délka 3 hod. 3 min., publikace 214 s.;   

Tovačovsko, Prostějovsko, Přerovsko, Kojetínsko, Kroměřížsko, Vyškovsko, 

Zábřežsko, Litovelsko, Náměšťsko a Šumpersko 

 

3. část: Malá Haná a Záhoří – VHS - 80 záznamů, délka 2 hod. 20 min., 

publikace 167 s.;  

Malá Haná nížinná a horská, Drahanská vrchovina, Lipenské a Hostýnské Záhoří 

 

VII. Slovácko:  

1. část - Moravské Kopanice, Horňácko a Luhačovické Zálesí – DVD - 52 

záznamů, délka 2 hod. 23 min., publikace 220 s.;   

 

2. část - Dolňácko – DVD - 68 záznamů, délka 2 hod. 56 min., publikace 236 s.;   

Uherskobrodsko, Uherskohradišťsko, Veselsko, Strážnicko a Kyjovsko 



 100 

 

3. část - Hanácké Slovácko, Podluží a tance Moravských Chorvatů – DVD - 

31 záznamů, délka 1 hod. 33 min., publikace 112 s.;   

 

VIII. Valašsko – VHS, DVD - 60 záznamů, délka 2 hod. 51 min., publikace 112 

s.; severní, střední a jižní Valašsko, valašský odzemek a obuškový 

 

IX. Lašsko – VHS, DVD - 86 záznamů, délka 2 hod. 46 min., publikace 192 s.; 

valašskolašské pomezí, Lašsko horské a nížinné, Štrambersko a lašský skok 

 

X. Slezsko – VHS - 88 záznamů, délka 2 hod. 44 min., publikace 188 s.;   

goralská oblast, moravsko - slezské pomezí, Třinecko, užší Těšínsko, Orlovsko, 

Bohumínsko, Klimkovsko, Opavsko a Hlučínsko 

 

 

 

LIDOVÉ  TANCE  Z  ČECH,  MORAVY  A  SLEZSKA 

ŘADA II. MUŽSKÉ TANEČNÍ PROJEVY 

 

I. Verbuňk na Kyjovsku - DVD - 60 záznamů, délka 53 min., publikace 60 s. 

Obsahuje charakteristiku dvou stylů verbuňku ze severního a jižního Kyjovska 

současnosti a do určité míry i jejich dřívějšího vývoje. 

 

II.  Verbunk na Podluží - VHS - 90 záznamů v délce 90 min., publikace 114 s. 

 

III. Verbuňk u hanáckých Slováků - VHS - 49 záznamů v délce 52 min., 

publikace 48 s. 

 

IV. Verbuňk na Strážnicku, Veselsku  a Uherskoostrožsku - VHS, DVD - 33 

záznamů v délce  62 min., publikace 48 s.   

 

V. Verbuňk na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku  

- VHS, DVD - 45 záznamů v délce 68 min., publikace 56 s.   

 

VI. Verbuňk na Horňácku  

- VHS - 37 záznamů v délce 46 min., publikace 48 s.   
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VII. Odzemek - DVD, záznam v délce 55 min., publikace 64 s. 

odzemek na Valašsku, Strážnicku a Horňácku   

 

 

REEDICE TITULŮ EDIČNÍ ŘADY TRADIČNÍ LIDOVÉ HUDBY - vydávané 

v letech 1969 až 1986 Ústavem lidového umění ve Strážnici. 

 

EDICE TRADIČNÍ LIDOVÉ HUDBY I. 

Na CD je přepis nahrávek z let 1968 až 1974. 

(Strážnice 2001, cena CD je 240,- Kč) 

 

EDICE TRADIČNÍ LIDOVÉ HUDBY II. 

Na CD je přepis nahrávek z let 1975 až 1978. 

(Strážnice 2002, cena CD je 240,-Kč) 

 

EDICE TRADIČNÍ LIDOVÉ HUDBY III. 

Na CD je přepis nahrávek z let 1979, 1980, 1981. 

(Strážnice 2002, cena CD je 240,- Kč) 

 

EDICE TRADIČNÍ LIDOVÉ HUDBY IV. 

Na CD je přepis nahrávek z let 1982 - 1986. 

(Strážnice 2002, cena CD je 240,- Kč) 
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Národní ústav lidové kultury je členem: 

 

 

CIOFF - Conseil International des Organizations de Festivals de Folklore et  

d´Arts Traditionels – Mezinárodní rada pořadatelů festivalů a lidového 

umění. 

 

IOV  - národní sekce International Organization für Folkskunst 

(Mezinárodní organizace lidového umění) v ČR. 

 

ICOM  - International Council of Museums (Mezinárodní organizace muzeí).  

 

Národopisné společnosti ČR 

 

Asociace muzeí a galerií 

 

Českého svazu muzeí v přírodě, o. s. 

 

Společnosti pro lidové tradice Jihomoravského kraje, o. s. 
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