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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. 2011 

 

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 2011 je uvedeno v příloze. 
Počet zaměstnanců celkem: 

- fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2011   53 zaměstnanců  

- přepočtený stav zaměstnanců v r. 2011           48,07 zaměstnanců 

    

 

 

 
ZÁKLADNÍ  PERSONÁLNÍ  ÚDAJE  

 

Členění zaměstnanců NÚLK podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2011 
Věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 – 30 1 6 7 13 

31 – 40  8 2 10 19 

41 – 50 7 10 17 32 

51 – 60 6 7 13 25 

61 let a více 5 1 6 11 

Celkem 27 26 53 100,0 

% 51 49 100,0  
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Členění zaměstnanců NÚLK podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2011 

dosažené 

vzdělání 

muži Ženy celkem % 

Základní 0 0 0 0 
Střední vzdělání 0 0 0 0 
Vyučen bez mat. 9 4 13 25 
Vyučen s maturitou 3 1 4 7 
Střední s maturitou 4 13 17 32 
Vyšší odborné 1 0 1 2 
Vysokoškolské 10 8 18 34 
Celkem 27 26 53 100,0 

 

 

Celkový údaj o průměrných platech NÚLK k 31. 12. 2011 

 celkem 

průměrný měsíční plat      19.424,- Kč 

 
 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců NÚLK 

v roce 2011 

 počet 

nástupy 8 

odchody 9 

 

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

2011 

doba trvání počet % 

do 5 let 21 39 

do 10 let 10 19 

do 15 let 2 4 

do 20 let 8 15 

nad 20 let 12 23 

celkem 53 100,0 

 
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 2011 došlo ke 14 úpravám schváleného rozpočtu provozních 

prostředků.  

 

Schválený rozpočet na rok 2011                       26,480 tis. Kč  

 

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

organizací na projekt: Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj 

výzkumné organizace               1,580 tis. Kč

                    

  

2. úprava: Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí: 

66. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2011  

          1,250 tis. Kč 

 

3. úprava: VVaI účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a 

inovací: 

- projekt: Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a vztahové 

souvislosti k oblasti středního Podunají 

neinvestiční prostředky                  1,013 tis. Kč 

investiční prostředky                 391 tis. Kč  

- projekt: Tradiční lidový oděv na Moravě, identifikace, analýza, konzervace a 

trvale udržitelný stav sbírkového materiálu let 1850 – 1950 

neinvestiční prostředky              2,356 tis. Kč 

investiční prostředky                 642 tis. Kč 

 

4. úprava: Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí: 

66. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2011         1,250 tis. Kč 

                    

5. úprava: Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí: 

- Setkání držitelů titulu „Nositel tradice lidových řemesel“              113 tis. Kč 

- Publikace „Nositelé tradice lidových řemesel“               350 tis. Kč 

- Výstava „Nositelé tradice lidových řemesel 2000-2011“                50 tis. Kč 

- Muzičky                     80 tis. Kč 

- Muzeum vivum – Interaktivní pořady pro děti a mládež v areálu MVJVM 

                    200 tis. Kč
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6. úprava: VVaI účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje   

a inovací: 

- projekt: Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a vztahové 

souvislosti k oblasti středního Podunají 

neinvestiční prostředky                         3 tis. Kč 

- projekt: Tradiční lidový oděv na Moravě, identifikace, analýza, konzervace      

a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu let 1850 – 1950 

neinvestiční prostředky                     4 tis. Kč 

        

7. úprava: program Kulturní aktivity: 

- vydání brožury „Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR na 

období 2011-2015“                    38 tis. Kč 

- Setkání pracovníků regionálních pracovišť, NÚLK a MK                40 tis. Kč 

 

8. úprava: program Podpora kulturních aktivit národnostních menšin: 

- Scénická prezentace kultury národnostních menšin žijících v ČR v pořadu MFF 

2011 - Domovina                                227 tis. Kč 

  

9. úprava: vnitřní úprava rozpočtu       

- Setkání držitelů titulu „Nositel tradice lidových řemesel“              - 13 tis. Kč 

- Publikace „Nositelé tradice lidových řemesel“               +13 tis. Kč 

 

10. úprava: program Kulturní aktivity: 

- vydání publikace „Malý etnologický slovník“               150 tis. Kč 

- Podpora projektu „Nositelé tradice lidových řemesel“              250 tis. Kč 

 

11. úprava: program ISPROFIN 134V112 na akci č. 134V112000045  

Státní zámek Strážnice – vestavba a obnova vybraných místností  

 neinvestiční prostředky                   50 tis. Kč 

 investiční prostředky              2,050 tis. Kč 

 

12. úprava: navýšení osobních nákladů                135 tis. Kč

           

13. úprava: změna vnitřní struktury neinvestičních prostředků – Institucionální 

podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 

 

14. úprava: změna vnitřní struktury neinvestičních prostředků – projekt: 

Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti 

k oblasti středního Podunají  
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Neinvestiční příspěvek na činnost NÚLK po úpravách schváleného rozpočtu 

činil v r. 2011 celkem                                 35,619 tis. Kč 

 

Investiční příspěvek NÚLK po úpravách schváleného rozpočtu  

činil v roce 2011 celkem                             3,083 tis. Kč 

 

 

Přidělené účelové finanční prostředky byly vyčerpány na daný účel efektivně, 

účelně a hospodárně. 

Kromě příspěvku od zřizovatele Město Strážnice poskytlo v souladu s uzavřenou 

smlouvou o spolupráci příspěvek ve výši 200.000,- Kč na 66. ročník 

Mezinárodního folklorního festivalu 2011 a Dětskou Strážnici 2011.   

NÚLK provozuje hlavní činnost, jinou činnost neprovozuje. 

 

 
Výsledek hospodaření 

Ke dni 31. 12. 2011 dosáhl NÚLK kladného výsledku hospodaření, a to 

v hodnotě 111.864,37 Kč. Příjmů získaných z hlavní činnosti v celkové výši 

5,024.834,72 Kč, bylo dosaženo zejména tržbami ze vstupného. Velký podíl na 

tržbách ze vstupného měl úspěšný 66. ročník Mezinárodního folklorního 

festivalu Strážnice 2011 a také vstupné z mimořádně vysoké návštěvnosti Muzea 

vesnice jihovýchodní Moravy v letních měsících. Na kladném výsledku se 

projevil rovněž příjem z nájmu. NÚLK se podařilo na rok 2011 zajistit 

celoročního nájemce restaurace ve vstupní budově do MVJVM. Z přijaté zálohy 

na transfer v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 

výzkumné organizace byla dle schváleného vyúčtování vrácena částka 2.466,- 

Kč, jedná se o nedočerpané prostředky.  

 

 
NÚLK v souvislosti s vytvořením účetnictví státu postupuje při vedení účetnictví 

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 účetních standardů 

pro vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 

Sb. 
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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. 2011 zaúčtovány náklady na popisné štítky k DVD, 

v celkové hodnotě 21.729,58 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  

NÚLK 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 a Českého účetního standardu č. 

708. Při zařazení majetku do evidence a stanovení doby životnosti se postupuje 

tak, aby byl majetek NÚLK odepisován po celou dobu užívání.  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). 

 

Evidence sbírkových předmětů 

Podle § 25 odst. 1 písm. k) zák. o účetnictví a § 71 odst. 4 vyhl. 410/2009 Sb. 

byla v roce 2011 zaúčtována sbírka muzejní povahy zapsaná v CES pod číslem 
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MSZ/002,05,15/272002, která byla oceněna 1,- Kč. Tato sbírka se skládá ze tří 

podsbírek - Etnografická (43543 ks), Podsbírka – 24 další – Současná řemeslná 

tvorba (1502 ks) a Historická (2720 ks). 

 

Podrozvahové účty 

901/1.. - přehled ochranných známek 

901/2..  - licence lidových výrobců regionálních pracovišť 

902/1..  - drobný dlouhodobý hmotný 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/…  - krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům 

(příspěvek na provoz, účelové dotace) 

943/…  - dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům 

(příspěvky, 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 a USD.   

 

Použití fondů 

K 31. 12. 2011 byly čerpány finanční prostředky z fondu reprodukce majetku 

NÚLK v celkové výši 1,315.720,- Kč. Pořízeno bylo následující:  
- dodávka materiálu a montáž, střešní konstrukce nedokončené investice stodola, 

seník v MVJVM                                344.043,- Kč 

- částečná úhrada knižního skeneru (investice hrazená z projektu NAKI)  

                90.960,- Kč 

- projektová dokumentace a stavební povolení objektu H11 v  MVJVM  

                        38.748,- Kč 

- částečná úhrada fotoaparátu PENTAX + příslušenství (investice hrazená 

z projektu NAKI)                     93,- Kč 

- rekonstrukce elektroinstalace stolárny             299.224,- Kč  

- malotraktor Winconsin+návěs               345.600,- Kč 
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- server DELL                                  76.668,- Kč 

- přeložení kabelu v MVJVM               120.384,- Kč 

 

Fond odměn nebyl v roce 2011 čerpán, jeho konečný stav je 601.683,- Kč. 

 

Na účtu 527 – Zákonné sociální náklady – došlo na základě změn účetních 

předpisů v účetním období roku 2011 ke změně účtování – kromě 

rozpočtovaného zákonného přídělu FKSP ve výši 111.879,- Kč, byly na tento 

účet účtovány náklady na stravování 178.500,- Kč, náklady na bezpečnost           

a ochranu zdraví  49.615,- Kč a náklady na odborný rozvoj zaměstnanců ve výši 

45.288,- Kč. 

 

Zůstatek na účtu 416 k 31. 12. 2011 činí 4,806.696,88 Kč.  

 

Rezervní fond nebyl v r. 2011 čerpán, jeho konečný stav je 220.694,12 Kč. 

 

Na účtu 042 je k 31. 12. 2011 vykazován zůstatek ve výši 502.076,- Kč, který 

přestavuje dosud nezrealizované projekty a nedokončené investice.   

 

 
Čerpání mzdových prostředků  

Stanovený limit mzdových prostředků po úpravách rozpisu rozpočtu na rok 2011 

byl dodržen. 

 

Mzdové náklady        plán            skutečnost  

z toho: 

prostředky na platy 

hlavní činnost    10,379.000,- Kč 10,378.855,- Kč  

VVaI instituc. podpora (DKRVO)            235,000,- Kč      234.997,- Kč      

VVaI účelová podpora (NAKI)            574.000,- Kč      574.000,- Kč  

 

Platy celkem:    11,188.000,- Kč 11,187.852,- Kč  

 

OON 

Hlavní činnost        740.000,- Kč      739.997,- Kč     

Program podpory významných a mimořádných 

kulturních akcí        310.000,- Kč      310.000,- Kč     

Program podpory kulturních aktivit národnostních 

menšin           15.000,- Kč        15.000,- Kč      
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VVaI instituc. podpora (DKRVO)        72.000,- Kč          72.000,- Kč  

VVaI účelová podpora (NAKI)     1,275,000,- Kč    1,275.000,- Kč      

 

OON celkem:      2,412.000,- Kč   2,411.997,- Kč  

 

Počet zaměstnanců celkem          50     48,07 

NÚLK se v roce 2011vypořádal se snížením objemu schválených prostředků na 

platy způsobem, který neměl dopad na snížení úrovně platů zaměstnanců. NÚLK 

prozatím neobsadil místo za mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou, 

dočasně rovněž neobsadil místa po odchodu zaměstnanců do starobního 

důchodu.  

 

 

V roce 2011 v NÚLK byly provedeny následující kontroly: 

 

a) Ministerstvo kultury - odbor interního auditu a kontroly provedl v NÚLK 

veřejnosprávní kontrolu zaměřenou na hospodaření s rozpočtovými prostředky   

a s majetkem státu, dodržování právních předpisů a opatření přijatých MK, 

hospodárnost a účinnost operací při zajišťování stanovených úkolů za období 

2010. Veřejnosprávní kontrola byla v  NÚLK provedena v době od 27. června 

2011 do 22. srpna 2011 na základě pověření ministra kultury ze dne 20. června 

2011, č. j. MK 31466/2011 OIAK. Protokol o provedené kontrole byl vydán pod 

č. j. 31475/2011 OIAK a NÚLK předán dne 1. 2. 2012. Kontrolou nebylo 

zjištěno porušení rozpočtové kázně podle zákona 218/2000 Sb.  

 

b) Ministerstvo kultury – Mgr. Věra Skopová, Mgr. Iva Matějková provedly dne 

18. 7. 2011 kontrolu realizace hlavních úkolů: vydání 4 čísel odborného 

recenzovaného časopisu Národopisná revue; vydání bibliografie časopisu 

Národopisná revue za léta 2001-2011; vydání Malého etnologického slovníku; 

realizace 66. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2011, 29. 

ročníku Dětské Strážnice a pořadu Domovina; provedena byla revize 

vnitropodnikových směrnic za účelem jejich sjednocení, doplnění, případně 

zpřesnění. MK nemělo žádné námitky ani připomínky k postupu NÚLK při 

realizaci uvedených úkolů. 

 

c) Okresní správa sociálního zabezpečení Hodonín provedla dne 14. 11. 2011 

kontrolu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění pojištění 

v důchodovém pojištění. Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky. 
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d) Interní audit (IA) NÚLK v roce 2011 postupoval v souladu s plánem. 

- Vyhodnocení činností IA pro MK a MF za r. 2010. Požadované zprávy byly 

zpracovány a odeslány v určených termínech. 

- Kontrola směrnic a řídících předpisů dle požadavku MK, doplnění informací:  

Bylo provedeno a odesláno v určených termínech – květen 2011.  

- Kontrola a rozbor účetní závěrky 2011 a její vyhodnocení pro další činnost 

NÚLK – středisková hospodaření: Kontroly byly prováděny průběžně, nebyly 

shledány nedostatky.  

- Kontrola jiné činnosti z hlediska zřizovací listiny a zákona o daních z příjmů: 

NÚLK provozuje pouze hlavní činnost. Kontroly z FÚ proběhly v minulých 

letech, při nich nebyla shledána žádná pochybení. NÚLK provádí z hlediska 

daně z příjmů stále stejné činnosti. 

- Evidence sbírkových předmětů ve srovnání s minulými roky. Stav sbírkové 

evidence a uložení sbírek. Nákup sbírkových předmětů byl realizován na základě 

doporučení odborné nákupní komise, nakoupené sbírkové předměty jsou 

evidovány v inventurní knize a systému Bach. Zápůjčky sbírkových předmětů 

jsou realizovány na základě Smlouvy o výpůjčce. 

- Analýza rizik a případné návrhy k jejich odstranění: Rizika, která by mohla 

nastat, jsou ošetřena smluvními podmínkami v uzavřených smlouvách.  

- Kontrola smluvních vztahů: Smlouvy byly zkontrolovány, nebyly shledány 

závady. 

- Kontrola osobních karet zaměstnanců a ochrana majetku (odpovědnosti, školení 

BOZ, PO, apod..): kontrolou osobních karet zaměstnanců a odpovědností nebyly 

shledány nedostatky. V oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany proběhlo 

periodické školení 11. 1. 2011. 

- Kontrola příkazu k provedení inventarizace: Příkaz k provedení inventarizace 

byl vydán v termínu v souladu s vnitropodnikovou směrnicí a platnou vyhláškou 

o inventarizaci majetku. 

- Personální audit: Kontrola uplatňování škod – v roce 2011 nebyly škodní 

komisí řešeny žádné škody. 

- Organizace řízení: Kontrola podpisových oprávnění zaměstnanců. Podpisové 

oprávnění zaměstnanců byly v roce 2011 aktualizovány z důvodu změn ve 

vedoucích funkcích zaměstnanců NÚLK přílohami k příkazu ředitele č. 26/2004. 

- Kontrola pokladních operací: Jsou prováděny v souladu s platnými předpisy 

pracovnicemi k tomu určenými, které mají uzavřenu hmotnou odpovědnost, 

pravidelně je prováděna inventarizace pokladny. 

- Kontrola výpočetní techniky a jiných informačních systémů: Informační 

technologie v organizaci NÚLK prochází pravidelnou obnovou dle stanovených 
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dlouhodobých plánů. Výkon IT a IS je pro současné potřeby NÚLK dostačující  

a dle plánů dlouhodobých nákupů se udržuje aktualizovaný stav. Podrobnější 

charakteristika IT a IS byla zpracována pro Informační  koncepci MK v rozmezí 

9. a 11. 11. 2011 

 

Kontrola předpisu protikorupčních opatření a jeho dodržování:  

- Zadávání veřejných zakázek. Obecná kontrola dodržování zákona a kontrola 

odpovědnosti: Při nákupech, které podléhají uvedenému zákonu je postupováno 

dle platné legislativy a metodických pokynů MK, zkontrolováno 10 zakázek - 

bez závad. 

- Kontrola smluvních vztahů s externími dodavateli a odběrateli. Jednoznačnost 

vztahu ceny a termínů: namátkově zkontrolováno 15 % - bez závad. 

- Uzavírání dohod s pracovníky organizace. Kontrola vyloučení smluvní práce 

obsažené v pracovní náplni: Dohody byly zkontrolovány, nebyly zjištěny žádné 

nedostatky. 

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

NÚLK nebyly realizovány žádné prodeje předmětů ani vývoz do zahraničí. 

Poškozený a neopravitelný majetek (DDHM) NÚLK zjištěný inventurou byl 

vyřazen rozhodnutím ředitele na návrh inventarizační komise. Využívání 

majetku organizace pro mimo pracovní činnosti, zvýhodňování určitých 

zaměstnanců. Kontrolou nebyly zjištěny nezákonné praktiky.  
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ČINNOST NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY  

V ROCE 2011 

 
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.  Výzkumná činnost 

   

- Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 

    

- Výzkumné úkoly v rámci hlavní činnosti 

    

- NAKI 
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I. KONCEPCE ÚČINNĚJŠÍ PÉČE O TRADIČNÍ LIDOVOU KULTURU 

V ČESKÉ REPUBLICE 

   

Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v České republice 

 

     Vláda ČR projednala a schválila usnesením č. 11 dne 5. ledna 2011 

„Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 

2011 až 2015“, uvedenou v části III materiálu č. j. 1329/10.  

NÚLK se v roce 2011 podílel na plnění úkolů vyplývajících z přijatého 

dokumentu, zejména se jednalo o naplňování některých základních cílů péče      

o tradiční lidovou kulturu: 

- pokračovat v identifikaci a dokumentaci jevů tradiční lidové kultury, 

- vést a doplňovat Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury ČR 

jako nástroje péče o nejvýznamnější jevy tradiční lidové kultury, 

- průběžně doplňovat vytvořené funkční elektronické databáze v oblasti tradiční 

lidové kultury, jejich obsah popularizovat, 

- popularizovat srozumitelnou formou výsledky výzkumu, aby byly přístupné 

odborné a široké veřejnosti a využitelné pro výuku ve školách, 

- v zájmu uchování tradiční lidové kultury důsledně prosazovat tradiční lidovou 

kulturu do rámcových vzdělávacích programů a do ostatních výchovně 

vzdělávacích forem, 

- nadále využívat formy veřejného oceňování v zájmu předávání tradiční lidové 

kultury,  

- prohloubit prezentaci tradiční lidové kultury.  

 

      Ve dnech 18. – 19. 5. 2011 se v Turnově uskutečnilo setkání zástupců ORNK 

MK, NÚLK a zástupců Krajských pověřených pracovišť z jednotlivých krajů 

České republiky. Na této poradě byly zástupcům Krajských pověřených 

pracovišť předány souhrnné zprávy z výzkumu v roce 2010 za jednotlivé kraje   

a také souhrnné zprávy za celou republiku. Setkání se poprvé konalo společně 

s držiteli titulu Nositel tradice lidového řemesla a bylo zahájeno vernisáží 

výstavy Homo Faber. Hlavním cílem programu byla koordinace úkolů 

vyplývajících z Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. Další setkání 

zástupců MK, NÚLK, regionálních pracovišť pro péči o lidovou kulturu              

a krajských úřadů se uskutečnilo dne 21. 11. 2011 v Praze v budově ministerstva 

kultury.  

     V druhé polovině roku byla sestavena Závěrečná zpráva o realizaci projektu 

Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v České republice z let 2004 - 

2010. Souhrnný materiál byl uveřejněn jako elektronická publikace na webových 
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stránkách NÚLK. Na uvedený projekt navázal v roce 2011 stejnojmenný 

výzkumný úkol, jehož výstupem bylo zpracování a vydání metodologické 

publikace „Metodika identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v České 

republice v kontextu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu na léta 

2011-2015“ pro pokračování uvedených identifikačních výzkumů a jejich 

realizace na menších územních celcích nebo v konkrétních lokalitách. Jejich 

cílem je redokumentace a tematická dokumentace založená na srovnávací 

metodě. Nejvýznamnější prvky současné tradiční a lidové kultury mohou být 

podle předloženého metodického pokynu navrženy k zápisu do Seznamu 

nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky, stejně tak do 

obdobných seznamů krajských, jejichž existenci předpokládá stávající znění 

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 

2011–2015. Jako metodický návod může zájemcům o tuto problematiku 

posloužit ukázková nominace kulturního statku slovácký verbuňk, který byl do 

Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky zapsán 

v roce 2009. Výzkumy současné podoby tradiční lidové kultury se mohou rovněž 

zaměřit i na lidová řemesla a jejich nositele. Výsledky je možné využít pro 

systematickou dokumentaci, prezentaci, šíření a uchování tradičních technologií 

a know-how řemeslníků. Tato péče je hlavním cílem ocenění ministerstva 

kultury Nositel tradice lidových řemesel, který je od roku 2001 každoročně 

udělován až pěti vybraným řemeslníkům z České republiky. Poslední kapitola 

vydané publikace se zabývá právě touto problematikou a přináší metodiku pro 

zpracování návrhu na udělení titulu i jednu vzorovou nominaci.  

     NÚLK v závěru roku naplnil jeden ze zásadních úkolů Koncepce účinnější 

péče o tradiční lidovou kulturu pro obor terminologie a lexikografie vydáním 

Malého etnologického slovníku, který byl finančně podpořen MK. Důvodem 

vydání byla absence příručního výkladového slovníku pro obor etnologie. 

Těžiště vybraných termínů slovníku spočívá ve vysvětleních nebo definicích 

nejčastěji užívaných obecných pojmů etnologie. Malý etnologický slovník je 

určen nejen badatelské, ale i širší veřejnosti. Vybrané termíny jsou řazeny 

abecedně a vztahují se především k etnologii, kulturní a sociální antropologii a 

jejich subdisciplínám. Na přípravě slovníku s NÚLK spolupracovali odborní 

pracovníci univerzitních a akademických pracovišť.  

     Veškeré informace a výstupy související s Koncepcí účinnější péče o tradiční 

lidovou kulturu byly pravidelně zveřejňovány na portálu www.lidovakultura.cz, 

který NÚLK redakčně spravuje a aktualizuje. Proběhly srovnávací kontroly 

elektronických výstupů od firmy FOCUS s tištěnou podobou dotazníků. Bylo 

zkontrolováno a opraveno všech 2836 dotazníků z roku 2009. Pravidelně byly 

přidávány události, informace i akce, které se konaly po celém území České 

http://www.lidovakultura.cz/
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republiky a na nichž byla prezentována lidová kultura. Akce na web mohli 

vkládat rovněž zástupci krajských pověřených pracovišť. NÚLK zveřejňoval 

v rámci této rubriky i dokumenty ministerstva kultury a UNESCO, související 

s ochranou hodnot a šířením tradiční lidové kultury. Za rok 2011 zde bylo 

vloženo přibližně 300 záznamů o událostech zaměřených na tradiční lidovou 

kulturu v celé ČR. 

     Odborní pracovníci NÚLK se také podíleli na hodnocení grantových žádostí 

týkajících se podpory tradiční lidové kultury v ČR. 

 

Kolektiv autorů: Malý etnologický slovník, Strážnice 2011, 115 s.  

ISBN 978-80-87261-70-5 
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II. KULTURNÍ STATKY NEMATERIÁLNÍHO DĚDICTVÍ LIDSTVA 

 

II/1   Realizace akčního plánu „Slovácký verbuňk – živá tradice“  

 

Popularizační a propagační aktivity 

     Průběžně byl doplňován pramenný fond ke slováckému verbuňku                   

a aktualizována prezentace slováckého verbuňku na internetových stránkách 

www.nulk.cz. Aktuálně byly rovněž zveřejňovány podklady pro tanečníky se 

zájmem o účast v Soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku v rámci 

MFF Strážnice 2011 (statut soutěže, tiskopis přihlášky, termíny konání 

regionálních kol Soutěže a kontaktní údaje na jejich garanty). V průběhu Soutěže 

byly poskytovány informace o jejím vlastním průběhu, počtu finalistů                 

a konečných výsledcích. V odkazu „aktuální akce“ byly uvedeny termíny            

a základní informace o seminářích, výukových školeních, o regionálních kolech 

Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku a dětských soutěžních 

přehlídek. Formou článků byly hodnoceny všechny významné události konané 

pod záštitou NÚLK. V garanci NÚLK se uskutečnil prezentační pořad                

k verbuňku dne 3. 7. 2011 v Hluku. 

     

Koordinační a vzdělávací aktivity 

     Hodnotící seminář pro účastníky Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého 

verbuňku a pro vedoucí folklorních souborů proběhl 26. 2. 2011 v NÚLK ve 

Strážnici. Zúčastnilo se ho přes třicet zájemců. Na programu bylo projednání 

Statutu soutěže a promítnutí záznamu finále ze Soutěže o nejlepšího tanečníka 

slováckého verbuňku z roku 2010 s odborným komentářem členů poroty             

a následnou diskusí.  

     Setkání členů organizačního štábu a porot Soutěže o nejlepšího tanečníka 

slováckého verbuňku se konalo dne 12. 11. 2011 v obci Hrušky. Byl zhodnocen 

uplynulý ročník soutěže ve Strážnici a stanoveny úkoly k přípravám ročníku 

příštího. 

      

Badatelské a ediční aktivity 

     V průběhu roku 2011 byla zpracována studie zabývající se výskytem tance 

verbuňk v obci Moravské Knínice na Brněnsku. Obsahově je zaměřena na 

výzkum významu tance typického pro oblast Slovácko mimo jeho přirozené 

teritorium výskytu. Studie byla vydána v časopise Národopisná revue. 

     Průběžně byly archivovány materiály vztahující se k Soutěži o nejlepšího 

tanečníka slováckého verbuňku, k jejím regionálním kolům a k národní přehlídce 

dětských tanečníků verbuňku včetně oblastních soutěží a propagačních tiskovin 

http://www.nulk.cz/
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z jednotlivých slováckých podoblastí ke kulturním událostem s prezentací 

verbuňku. Archivní fond „verbuňk“ byl dále rozšířen o položky v databázi 

videodokumentace, databázi tištěných materiálů a internetových odkazů. 

      

Videodokumentace a fotodokumentace Slováckého verbuňku v roce 2011: 

 

- Regionální kola Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku 2011 

24. 4. 2011 Kyjov (region Kyjovsko) 

14. 5. 2011 Lipov (region Horňácko, Strážnicko a Veselsko) 

27. 5. 2011 Vlčnov (region Uherskobrodsko) 

28. 5. 2011  Staré Město (region Uherskohradišťsko) 

  4. 6. 2011  Tvrdonice (region Podluží) 

11. 6. 2011  Krumvíř (region hanácké Slovácko) 

 

- V rámci MFF Strážnice 2011: Předkolo a finále Soutěže o nejlepšího tanečníka 

slováckého verbuňku (25. 6. 2011). 

 

- Redokumentace verbuňku v terénu: Pořad „O najlepšího tanečníka slováckého 

verbuňku“ 3. 7. 2011 v rámci XXI. Dolňáckých slavností v Hluku; regionální 

pořad „O verbuňku“ v rámci Slováckého roku 14. 8. 2011 v Kyjově;  Markétské 

hody ve dnech 16. – 17. 7. 2011 v Moravských Knínicích (dokumentace výskytu 

verbuňku mimo území Slovácka na Brněnsku). 

   

 

II/2   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 

     Česká republika je od roku 2010 jedním z 24 členů Mezivládního výboru 

Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Z tohoto 

členství vyplývá povinnost účastnit se zasedání, které se koná každoročně 

zpravidla vždy v posledním čtvrtletí roku. Českou republiku v Mezivládním 

výboru zastupuje NÚLK. MK vyslalo na jednání dvě zástupkyně NÚLK – Vlastu 

Ondrušovou a Evu Románkovou. Evě Románkové, zástupkyni České 

národopisné společnosti (dále jen ČNS) v Poradním orgánu Mezivládního 

výboru nebylo umožněno vystupovat za Českou republiku vzhledem k její pozici 

nezávislého experta, k níž se jako členka ČNS zavázala v rámci písemné 

smlouvy s UNESCO. Českou republiku při jednání Mezivládního výboru proto 
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reprezentovaly za NÚLK Vlasta Ondrušová a za Stálou misi při UNESCO 

v Paříži velvyslankyně Halka Kaiserová. 

     Jednání bylo zahájeno fórem nevládních organizací, kterého se zúčastnila Eva 

Románková jako zástupkyně ČNS CIOFF. Jednalo se především o roli                

a významu nevládních organizací jako odborných institucí, které mohou podpořit 

Mezivládní výbor skrze poskytnutí svých expertních názorů a zkušeností. 

Zástupci nevládních organizací se soustředili na diskuzi ohledně možností 

většího zapojení akreditovaných nevládních organizací do fungování Úmluvy     

a diskutovali o způsobech, jak Mezivládnímu výboru efektivně a prakticky 

pomáhat v jeho rozhodovacích procesech. Projednávala se také stanoviska fóra 

nevládních organizací k některým bodům agendy Mezivládního výboru, 

především k záměru omezit počet nominací pro každý schvalovací cyklus.  

     6. zasedání Mezivládního výboru Úmluvy pro zachování nemateriálního 

kulturního dědictví UNESCO (Intergovernmental Committee for the 

Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) se konalo 21. 11. – 1. 12. 2011 

na ostrově Bali v Indonésii. Jedním z důležitých bodů jednání Výboru byl zápis 

kulturních statků do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního 

dědictví lidstva. Zasedání se zúčastnilo 368 osob ze 78 států světa. Česká 

nominace „Jízda králů na jihovýchodě České republiky“, jejíž přípravu NÚLK 

garantoval, byla hodnocena velmi kladně a označena za vzor nominací pro jiné 

státy v dalším nominačním cyklu. Dne 27. listopadu 2011 zapsal Výbor tento 

fenomén do Reprezentativního seznamu. K zápisu do Reprezentativního 

seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva bylo navrženo 49 kulturních 

statků z 22 zemí, zapsáno bylo pouze 19. Zápis Jízdy králů byl schválen bez 

připomínek, předseda výboru v úvodním slově zdůraznil vynikající úroveň 

nominace. Zápisu předcházel několikaletý nominační proces. Pracovníci NÚLK 

připravovali žádost o zapsání ve spolupráci s Ministerstvem kultury, zástupci 

obcí, ve kterých se jízda králů uchovává, i se samotnými nositeli této výjimečné 

tradice. Žádost byla přijata a zrevidována sekretariátem Úmluvy, poté 

Subsidiárním orgánem - poradním orgánem Mezivládního výboru složeného 

z odborníků na nemateriální kulturu, jenž je pověřen zkoumáním a posuzováním 

žádostí o zápis do Reprezentativního seznamu. Ten zhodnotil, že česká nominace 

splňuje všech pět kritérií pro zápis a vyzdvihl ji spolu s nominacemi 

z Chorvatska, Kypru, Kolumbie, Mexika, Peru a Portugalska jako pečlivě 

zpracovanou a efektivně prezentovanou.  

     V roce 2011 pokračovalo v NÚLK doplňování podkladů k přípravám revizní 

zprávy pro UNESCO (zpráva bude hodnotit stav zapsaných nehmotných 

kulturních statků: Slováckého verbuňku, Vesnických masopustních obchůzek     

a masek na Hlinecku a Jízdy králů na Slovácku zapsaných do Reprezentativního 
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seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva) a prováděna byla 

systematická identifikace a dokumentace uvedených kulturních fenoménů. 

Vydaná publikace „Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku“ jako 

součást managementplánu k uchování zapsaného kulturního statku do 

Reprezentativního seznamu, je hodnocena v této zprávě v kapitole věnované 

výzkumné činnosti.  Dne 19. 2. 2011 byly dokumentovány masopustní obchůzky 

a masky na Hlinecku v prostorách Souboru lidových staveb Vysočina - Veselý 

Kopec. Videodokumentace a fotodokumentace Jízdy králů na Slovácku proběhla 

3. 7. 2011 v Hluku a dne 14. 8. 2011 Jízda králů ze Skoronic v rámci Slováckého 

roku v Kyjově. 

 

Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury ČR 

     Průběžně byly shromažďovány podklady pro vytváření a vedení Seznamu 

nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky (tzv. Národního 

seznamu), zejména shromažďování archivních podkladů k již zapsaným statkům. 

Byly zpracovány podklady k předloženým nominacím „Městská hudba Františka 

Kmocha Kolín“ a „Myslivost“ pro Národní radu pro tradiční a lidovou kulturu    

a ministerstvo kultury.  
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III. NOSITEL TRADICE LIDOVÉHO ŘEMESLA 

     
        NÚLK je garantem projektu Nositel tradice lidových řemesel, který 

navazuje na dokument UNESCO z roku 1989 Doporučení k ochraně tradiční      

a lidové kultury a je součástí Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu 

v České republice. Udělování titulu vybraným lidovým výrobcům je od roku 

2003 upraveno nařízením vlády č. 5/2003 Sb. o oceněních v oblasti kultury. 

NÚLK předkládá dokumentaci kandidátů na udělení titulu k projednání 

nominační komisi. Komise pro výběr nominací dne 6. 4. 2011 v sídle NÚLK 

posoudila návrhy a doporučila ministru kultury ČR k udělení titulu čtyři výrobce. 

Práce oceněných výrobců byla pro účely dokumentace NÚLK fotograficky 

zdokumentována a byly zakoupeny trojrozměrné doklady jejich výroby. Celkem 

bylo pořízeno 38 ks sbírkových předmětů, které jsou zapsány ve sbírkové 

evidenci pod přírůstkovými čísly NT 1/2011 – NT 38/2011. Na základě 

rozhodnutí ministra kultury byl v roce 2011 titul přiznán těmto řemeslníkům:  

 

Antonín Hájek, Uherské Hradiště – soustružení dřeva a zdobení vyléváním 

kovem;  

Zuzana Hartlová, Tupesy – výroba lidové fajánse tupeského typu;  

Richard Mlýnek, Opava – tradiční pokrývání střech břidlicí;  

Zuzana Tilajcsiková, Veltrusy – tradiční košíkářství.  

 

     Slavnostní předávání titulu Nositel tradice lidových řemesel za účasti ministra 

kultury Jiřího Bessera bylo dne 10. 9. 2011 součástí zahájení Národních dnů 

Evropského kulturního dědictví v Žatci, kde NÚLK připravil výstavu oceněných 

řemeslníků ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy             

a Slezska a Muzeem K. A. Polánka v Žatci (9. 9. – 30. 10. 2011). Součástí 

projektu bylo vydání publikací „Nositelé tradice lidových řemesel 2011“             

a „Nositel tradice lidového řemesla v letech 2008 – 2011“, které obsahují 

informace o titulu, držitelích titulu i technologiích řemesel. Publikace byla 

vydána za finanční podpory MK, část nákladu byla vydána v anglickém jazyce. 

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 2011 také doménu www.lidovaremesla.cz. 

     Ve dnech 18. – 19. 5. 2011 proběhlo v Turnově současně se setkáním 

zástupců MK a regionálních pracovišť za finanční podpory MK setkání držitelů 

titulu Nositel tradice lidového řemesla a vernisáž výstavy HOMO FABER – 

výstava tradičních českých řemesel (18. 5. – 20. 8. 2011). Organizátorem setkání 

http://www.lidovaremesla.cz/
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oceněných výrobců bylo Muzeum Českého ráje v Turnově – krajské pověřené 

pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu Libereckého kraje. Přednášky byly 

věnovány problematice podpory současných řemesel, specifikám tradiční výroby 

v Českém ráji a aktivitám krajských pověřených pracovišť.  

     Výstava HOMO FABER - výstava tradičních českých řemesel byla dále 

prezentována ve dnech 31. 3. – 25. 4. 2011 ve Slováckém muzeu v Uherském 

Hradišti u příležitosti otevření Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského 

kraje. Na výstavě byli prezentováni všichni výrobci, kterým byl doposud udělen 

titul Nositel tradice lidových řemesel.  
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IV.  ARCHIVNÍ A DOKUMENTAČNÍ FONDY, KNIHOVNA  

      

     V průběhu roku 2011 byl zajišťován provoz archivu, dokumentačních fondů  

a knihovny. Přibližný odhad rozsahu všech archivních fondů a sbírek (bez fondu 

odborné knihovny) činí k 31. prosinci 2011 přibližně 180 bm dokumentů, z toho 

představuje rozsah listinného archivu asi 80 bm. Zabezpečována byla komplexní 

audiovizuální a fotografická dokumentace nejvýznamnějších akcí. 

 

 

IV/1  Archivní sbírka fotografických a obrazových materiálů 

 

    K 31. 12. 2011 bylo ve fotografické archivní sbírce evidováno celkem 95 146 

negativů (v roce 2011 bylo evidováno pouze 7 nových položek, počet přírůstků 

je v posledních letech velmi nízký). Do archivní sbírky obrazových materiálů 

bylo získáno celkem 46 objektů (z toho 33 plakátů a 12 kalendářů). Dále bylo 

evidováno 8344 digitálních fotografií a celkový počet u tohoto typu dokumentů 

činí 19 560 (tj. digitálních objektů „born digital“). Digitální fotografie potvrdila 

svou dominanci při získávání nových obrazových dokumentů. 

 

 

IV/2  Archivní sbírka audiovizuálních záznamů 

     

     V roce 2011 nebyly evidovány žádné nové filmy a bylo zapsáno celkem 258 

nových videozáznamů různých formátů. Celkový počet evidovaných jednotek 

k 31. 12. 2011 činí v evidenci videozáznamů 2908 položek a v evidenci filmů 

258 položek. Počet přírůstků v evidenci zvukových záznamů („fonotéce“) činil 

57 evidovaných gramofonových desek (včetně multiplikátů celkem 75 kusů 

gramodesek) a 31 kompaktních disků. Kromě běžných přírůstků z darů, nákupů 

v obchodní síti a v antikvariátech započal NÚLK se systematickou akvizicí 

starších zvukových nosičů vydaných před rokem 1960. S ohledem na značnou 

míru poškození historických mechanických zvukových nosičů je nutno brát do 

úvahy nezbytné doplnění kolekce o multiplikáty či verze vzniklé při postupných 

reedicích. Součástí malé kolekce standardních desek se staly také tzv. fólie, tedy 

jednorázově nahrané gramofonové desky užívané jako předchůdce a později 

alternativa magnetického záznamu. K datu 31. 12. 2011 je v tzv. audiovizuálním 

archivu NÚLK evidováno celkem 4654 položek s přepočteným rozsahem ca 84 

bm (nově bylo evidováno celkem 346 přírůstků). 
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IV/3   Odborná knihovna NÚLK 

      

     V knihovně bylo v roce 2011 evidováno celkem 220 nových přírůstků, 

průběžně byla evidována a katalogizována nová čísla periodik. Fond knihovny je 

rozšiřován prostřednictvím nákupů, darů a výměny (národní i mezinárodní), 

která zahrnuje 88 institucí. V rámci této výměny byla rozeslána 4 čísla 

Národopisné revue a bibliografické přílohy NR. Do elektronického katalogu bylo 

zdokumentováno 494 exemplářů (včetně jednotlivých čísel periodik). Celkový 

počet záznamů v elektronickém katalogu činí 8 729 položek. V průběhu roku 

byly aktualizovány údaje o stavu knihovny ve výkazech MK a Národní knihovny 

v Praze. Badatelům a institucím jsou poskytovány informační a výpůjční služby, 

materiály ke studijním účelům, výjimečně k účelům edičním na nekomerční bázi. 

Knihovní fond je zpřístupněn prostřednictvím online katalogu knihovního 

systému KP-win SQL v intranetu NÚLK. Knihovna zajišťuje meziknihovní 

výpůjční službu. 

 

 

IV/4   Systematická digitalizace archivních fondů a sbírek 

 

     V průběhu roku pokračovaly práce v dlouhodobém úkolu digitalizace 

archivních fondů a sbírek, především v digitalizaci fotografické sbírky. K 31. 12. 

2011 bylo digitalizováno necelých 20 000 černobílých negativů středního 

formátu a 164 negativů na skleněné podložce. Ke stejnému datu spravuje NÚLK 

celkem 62 047 digitálních objektů vzniklých digitální konverzí fotografické 

archivní sbírky. 

 

 

IV/5   Akreditace archivu 

 

     V roce 2011 proběhla na základě povolení archivního dohledu skartace 

písemností se skartačním znakem S a V. S ohledem na nároky archivní inspekce 

spojené s akreditací archivu NÚLK bylo prozatím pozastaveno akreditační 

řízení. NÚLK spravuje rozsáhlý archiv magnetických médií, je nutno vyřešit 

požadavky spojené s jejich ochranou před vlivy magnetického pole a dále bude 

nutno zasáhnout do dispozice centrálního archivního depozitu a spisoven 

jednotlivých útvarů. Problematika norem ochrany magnetických médií je 

rozpracována ve spolupráci s Moravským zemským archivem a konzultanty 

z oblasti ukládání a ochrany dat. 
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V. VZDĚLÁVACÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST 

 

V/1   Škola folklorních tradic  

      

     V roce 2011 pokračoval v Brně v rámci Školy folklorních tradic již 5. cyklus 

dvouletého akreditovaného rekvalifikačního kurzu „Lektor“ - se zaměřením na 

tradiční hudbu a tanec, pořádaný ve spolupráci  NÚLK, Národního informačního 

a poradenského střediska pro kulturu a Folklorního sdružení ČR. Vzdělávací 

program je akreditován (MŠMT pod č. j. 32 238/10-24/968, podle zákona          

č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 

MŠMT č.176//2009 Sb., 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). Kurz navštěvuje 45 frekventantů, kterými 

jsou převážně členové nebo vedoucí folklorních souborů. Dne 16. 4. 2011 

proběhly dílčí závěrečné zkoušky prvního ročníku před odbornou komisí 

složenou z lektorů všech absolvovaných předmětů. V září 2011 byl zahájen již 

třetí semestr tohoto cyklu.  

     Přínos kurzu pro praxi a získané zkušenosti zhodnotilo 40 frekventantů 

uplynulých čtyř cyklů na setkání ve Strážnici ve dnech 30. 9. – 1. 10. 2011. 

Projekt podporuje vzdělávání v uměleckých a kulturních oborech vycházejících 

z tradiční lidové kultury s cílem podpořit obecnou vzdělanost, uchovat                

a prohloubit vlastní kulturní identitu a současně pomoci vytvořit atraktivní 

programy charakterizující život v regionu. 

                 
 

V/2   Národopisná revue 

      

     V roce 2011 byla vydána čtyři tematicky zaměřená čísla odborného periodika 

Národopisná revue. První číslo se zabývalo tématem hudebních nástrojů ve 

spojení s projevy lidových tradic. Druhé číslo obsahuje studie věnované tématům 

vnějších i vnitřních změn života na vesnici v poválečném období do současnosti. 

Legionářskou problematiku mapuje třetí číslo a čtvrté číslo se věnuje období 

tradičního svátku Vánoc. 

     Národopisná revue 1/2011 je věnována problematice hudebních nástrojů 

spjatých s lidovou hudební tradicí. Jan Blahůšek se věnuje ikonografickým 

dokladům v širším hudebně folkloristickém kontextu (Kresby a malby jako 

ikonografický pramen pro studium lidové hudby českých zemí), terminologické 

úvahy nastiňuje ve svém příspěvku Jiří Höhn (Termín „lidový hudební nástroj“ 

http://revue.nulk.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=5&lang=cs
http://revue.nulk.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=5&lang=cs
http://revue.nulk.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=5&lang=cs
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a funkce hudebních instrumentů v oblasti etnokulturních tradic). Petr Ch. Kalina 

se zaměřuje na unikátní lužickosrbský smyčcový chordofon (Velké housle 

lidového instrumentáře Lužických Srbů) a mladý americký etnomuzikolog Jesse 

A. Johnston na výskyt cimbálu u Čechů v americkém Texasu („Neroztavili se“: 

cimbál a asimilace české minority v Texasu). Miroslava Sandtnerová přináší 

pohled na proměny využití i funkce některých hudebních nástrojů v malých 

dechových hudbách na Slovensku (K súčasnému stavu využitia inštrumentára 

malých dychových hudieb na Slovensku). Do rubriky Proměny tradice jsou 

zařazeny výsledky terénního výzkumu Barbory Jarošové (Minulost a současnost 

výroby tradičních dechových nástrojů na Valašsku), Aleny Schauerové               

a Magdaleny Maňákové (Generační proměny dětské hry). Rubrika Ohlédnutí 

přináší připomenutí výročí Josefa Blaua (1872–1960), jenž se zabýval lidovými 

tradicemi a kulturní historií severní Šumavy (autorka Marta Ulrychová),              

a etnochoreoložky Zdenky Jelínkové (1920–2005) a jejího vztahu k regionu 

Malá Haná (autorka Věra Kovářů). Ve Společenské kronice jsou uveřejněny 

jubilejní příspěvky k výročím českého etnologa Karla Pavlištíka (nar. 1931), 

slovenských etnologů Petera Salnera (nar. 1951) a Mikuláše Mušinky (nar. 1936) 

a také nekrolog slovenského etnologa Ladislava Mlynky (1954–2010). Další 

pravidelné rubriky přinášejí aktuální  zprávy z konferencí, festivalů a recenze 

nových oborových publikací. 

     Národopisná revue 2/2011 je zaměřena na proměny venkova v druhé polovině 

20. století. Daniel Drápala se věnuje oblasti moravského Záhoří (Kulturní 

konstanty a inovace v životě obcí moravského Záhoří v éře socializace venkova), 

slovenská etnoložka Oľga Danglová se soustřeďuje obecněji na venkovskou 

lokalitu jako na symbolický prostor a na jeho identitu (Vidiecke sídlo jako 

prostor identity. Výber z prípadových štúdií štyroch slovenských obcí), 

problematiku kolektivizace českého venkova v době komunistické diktatury 

přibližuje Ingrid Pauknerová (Zemědělské družstevnictví a deformace jeho 

myšlenky v období kolektivizace na příkladu jihočeských Hrejkovic), výzkum 

proměn rukodělné kožedělné výroby v obci Metylovice prezentuje Václav 

Michalička (Řemenářský fenomén v Metylovicích v druhé polovině 20. století). 

Rubrika Fotografická zastavení s názvem Etnografická dokumentace revoluční 

přeměny venkova (autorka Helena Beránková) přináší diskutabilní tvorbu 

fotografa Viléma Hanka (1910–1994) a doplňuje téma celého čísla, podobně 

jako rubrika Proměny tradice, která obsahuje příspěvek Tradičné tanečné 

príležitosti na Zemplíne a ich premeny v druhej polovici 20. storočia (autorka 

Dana Kľučárová). V rubrice Ohlédnutí je zařazena Vzpomínka na Horymíra 

Sušila (1928–2010), kterou její autor Antonín Bařinka přibližuje výraznou 

osobnost folklorního hnutí na Moravě. Rubrika Rozhovor představuje etnologa 
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Josefa Jančáře, emeritního ředitele Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. 

Pravidelná rubrika Personalia připomíná výročí zmíněného etnologa Josefa 

Jančáře (nar. 1931), etnoložky Mirjam Moravcové (nar. 1931), etnoložky Lydie 

Petráňové (nar. 1941) a etnoložky Gabriely Kiliánové (nar. 1951), přináší 

zastavení nad nedožitým jubileem etnologa Richarda Jeřábka (1931–2006)          

a nekrolog muzikanta a zpěváka Luboše Holého (1930–2011). V dalších 

rubrikách jsou zařazeny diskusní příspěvky (téma etika v etnologii), recenze       

a zprávy. 

     Národopisná revue 3/2011 je věnována československým legionářům, kteří    

v době 1. světové války bojovali jako dobrovolnické vojsko Čechů a Slováků     

v zahraničí. Ferdinand Vrábel přibližuje ve své studii základní fakta o tomto 

fenoménu (Príbeh československých légií), o vlastním bádání nad touto 

problematikou je pak příspěvek Jana Rychlíka (Legie a legionáři v české             

a slovenské tradici a historiografii). Dalibor Vácha ve svém článku nastiňuje 

téma z interdisciplinárních pozic a všímá si konkrétních životních příběhů 

československých legionářů (Na Dálném východě. Sonda do každodennosti 

československých legií v Rusku). Legionářské osudy na základě osobních deníků 

a korespondence přibližují autoři Jan Kincl, Svatopluk Valníček a Ferdinand 

Vrábel (Legionárske spomienky, zápisníky a denníky). Materiálovou část čísla 

doplňuje příspěvek Lidový houslař Martin Kuča ze Strážnice (1888-1967) od 

Jiřího Höhna. Legionářskou tematikou se zabývá i rubrika Fotozastavení (autor 

Martin Šimša). V rubrice Rozhovor se vzájemně zpovídají dva etnologové, 

letošní jubilanti Miroslav Válka (nar. 1951) a Miloš Melzer (nar. 1941).             

V dalších pravidelných rubrikách jsou uveřejněny zprávy z konferencí, výstav, 

festivalů a recenze nových publikací.      

     Čtvrté číslo Národopisné revue je věnováno tématu Vánoc. Studie Aleny 

Křížové Dvě století „Kristova strůmku“ pojednává o genezi vánočního stromku 

a jeho rozšíření, autorský tandem Marta Ulrychová a Šárka Ladýřová se ve své 

studii věnují obchůzkám v den svátku sv. Lucie v česko-německém pohraničí 

(Obchůzky o svátku sv. Lucie v Pošumaví). Studie Živý betlém – nový fenomén 

současnosti (vybrané příklady z Moravy) autorky Ludmily Tarcalové se zabývá 

fenoménem živých betlémů, jejichž popularita v posledních letec stále narůstá. 

Mnichovská etnografka Ulrike Zischka ve své studii Dvojjediný svět Vánoc. 

Vzpomínky na Vánoce mezi Čechami a Bavorskem podává srovnání oslavy 

vánočních svátků na české a bavorské straně hranice obou sousedících zemí. 

Studie zaměstnanců NÚLK prezentují výsledky výzkumů (studie Jarmily 

Vrtalové Význam rozšíření slováckého verbuňku v Moravských Knínicích na 

Brněnsku a studie Martina Novotného Hlína v konstrukcích panonského typu 

domu). Domácími betlémy z dílny Siegfrieda Zabela se zabývá rubrika Proměny 
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tradice. V dalších rubrikách byly ve všech číslech zařazeny zprávy z konferencí, 

výstav, festivalů, přehlídek a recenze nových publikací. Přílohou Národopisné 

revue 4/2011 je personální bibliografie shrnující desetiletí 2001 – 2010. 

 

V/3    Informační tiskoviny  

      

     V měsíci lednu 2011 byl vytvořen Přehled folklorních festivalů                       

a národopisných akcí pro rok 2011 ve formátu PDF pro webové stránky NÚLK.    

K MFF Strážnice 2011 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 vytištěn informační leták Rok v Muzeu vesnice 2012, informační leták 

Zámek Strážnice ve dvou jazykových mutacích a propagační skládačka 67. 

ročníku MFF Strážnice 2012 a 30. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2012.  

 

 

V/4    Propagace 

      

     NÚLK prezentoval svou činnost ve dnech 13. - 16. 1. 2011 v Brně na veletrhu 

cestovního ruchu a turistických zajímavostí Regiontour 2011 prostřednictvím 

Centrály cestovního ruchu jižní Moravy (CCRJM). Další prezentace akcí 

pořádaných NÚLK proběhla prostřednictvím CCRJM na veletrzích cestovního 

ruchu Holiday World Praha ve dnech 10. – 12. 2. 2011, v Ostravě na veletrhu 

Dovolená ve dnech 11. - 13. 3. 2011 a v Hradci Králové ve dnech 18. - 19. 3. 

2011. Stejným způsobem byl prezentován také MFF Strážnice na veletrzích 

cestovního ruchu v zahraničí - Slovakiatour Bratislava ve dnech 20. - 23. 1. 

2011, Ferienmesse Vídeň ve dnech 13. - 16. 1. 2011, Reisemarkt Dresden ve 

dnech 28. - 30. 1. 2011, Linz ve dnech 28. - 30. 1. 2011, BIT Miláno ve 

dnech 17. - 20. 2. 2011, Reisen Hamburk ve dnech 9. - 13. 2. 2011, ITB Berlín 

ve dnech 9. - 13. 3. 2011. NÚLK byl zapojen jako aktivní člen do projektu Top 

výletní cíle jižní Moravy a Dolního Rakouska. 

     Průběžně byly aktualizovány a upravovány údaje o NÚLK a jeho akcích        

v propagačních materiálech jiných institucí a vydavatelství - Česká kultura, 

Veřejná správa, Deník, Nové Slovácko, Česká centrála cestovního ruchu, 

agentura Czech Tourism, oddělení cestovního ruchu Jihomoravského kraje, 

mikroregion Strážnicko, Malovaný kraj. Propagace byla uvedena v katalogu 

Relax 2011, v navigačních tabulích firmy DARUMA (Uherské Hradiště, Kyjov   

a Hodonín) a v místním zpravodaji Strážničan.  
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     Obsáhlá propagace NÚLK a jím pořádaných akcí se uskutečnila na řadě 

turistických a propagačních webových portálech: www.jizni-morava.cz, 

www.czechtourism.cz, www.folklorweb.cz, www.arelax.sk, www.proglas.cz, 

www.straznicko.cz, www.rozhlas.cz, www.mesto-straznice.cz, www.j-

morava.cz, www.czecot.cz, www.folklornet.com, www.folklorika.cz, 

www.vyletnicile.cz, www.radio.cz,  www.kudyznudy.cz, www.kampocesku.cz,  

www.folklornisdruzeni.cz, www.oblibeny.cz, http://hodoninsky.denik.cz, 

www.nepropasni.cz,     www.facebook.com.   

     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. S mediálními partnery 

MFF (Česká televize, Český rozhlas, Rádio Proglas, televize Noe) a s partnery 

(Hasičská vzájemná pojišťovna, Město Strážnice, EON) byla smluvně sjednána 

podpora 66. ročníku MFF. 

 

 

V/5  Vědecká redakce 

      

     V roce 2011 byla v NÚLK ustavena „Vědecká redakce“ ve složení PhDr. Jan 

Krist, PhDr. Vlasta Ondrušová, Mgr. Martin Šimša, Mgr. Michal Škopík, PhDr. 

Lucie Uhlíková, Ph.D., Mgr. Daniel Luther, tajemnicí je Mgr. Jarmila Vrtalová. 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mesto-straznice.cz/
http://www.czecot.cz/
http://www.radio.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
http://www.kampocesku.cz/
http://www.folklornisdruzeni.cz/
http://www.oblibeny.cz/
http://hodoninsky.denik.cz/
http://www.nepropasni.cz/
http://www.facebook.com/
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VI. SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI A DOMÁCÍMI INSTITUCEMI  

 

      NÚLK 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 sídlem České 

národní sekce CIOFF a zabezpečuje činnost této sekce.  

 

 
VI/1   UNESCO 

      

     Spolupráce NÚLK s UNESCO je zaměřena 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 2011 pokračovala spolupráce České národní sekce CIOFF jako 

poradního orgánu Mezinárodního výboru Úmluvy o zachování nemateriálního 

kulturního dědictví. 

     Ve dnech 21. 11. – 1. 12. 2011 se PhDr. Vlasta Ondrušová (expertní 

zastoupení ČR) a Mgr. Eva Románková (zastoupení České národopisné 

společnosti) zúčastnily jednání Mezivládního výboru Úmluvy o zachování 

nemateriálního kulturního dědictví UNESCO, které se konalo na ostrově Bali 

v Indonésii (podrobně viz II/2). 

 
 

VI/2   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 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. 
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VI/3   ICOM 

 

     NÚLK je řádným členem organizace International Council of Museums 

(Mezinárodní organizace muzeí) od roku 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.  
 

 
VI/4   CIOFF, zahraniční cesty a festivaly v rámci spolupráce s 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.  

     Jednání Výboru ČNS CIOFF se konalo dne 2. 3. 2011 v Brně, jednání 

Valného shromáždění ČNS CIOFF se uskutečnilo dne 20. 4. 2011 v Praze. 

Průběžně probíhala komunikace sekretariátu ČNS CIOFF s členskou základnou. 

NÚLK je rovněž provozovatelem webové prezentace www.cioff.cz, kterou 

pravidelně aktualizuje, zveřejňuje dostupné nabídky zahraničních souborů           

i festivalů a přináší informace o členských festivalech ČNS. 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 2011 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. 

 

- PhDr. Vlasta Ondrušová zastupovala Českou národní sekci CIOFF na jednání 

Středoevropského sektoru CIOFF v Rusku 2. – 6. 6. 2011, kde hlavním bodem 

jednání kromě procedurálních záležitostí byla implementace Úmluvy                  
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o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO do činnosti 

jednotlivých národních sekcí CIOFF. 

- Ve dnech 7. – 12. 9. 2011 se PhDr. Vlasta Ondrušová zúčastnila zasedání 

Legislativní komise CIOFF v Itálii. Na zasedání komise byl připraven nový 

návrh stanov této celosvětové organizace. Návrh byl zaslán jednotlivým 

národním sekcím k posouzení a připomínkování, aby mohla být na základě 

připomínek na dalším zasedání komise zpracována definitivní verze. 

- PhDr. Vlasta Ondrušová se ve dnech 12. – 21. 11. 2011 jako delegátka České 

národní sekce CIOFF zúčastnila 41. Světového kongresu CIOFF ve městě 

Recife, Brazílie. Součástí kongresu bylo jednání celosvětového výboru CIOFF, 

v rámci kongresu se uskutečnilo zasedání Středoevropského sektoru CIOFF, na 

němž reprezentovala ČNS jako delegátka, zúčastnila se i jednání Legislativní 

komise a kulturní konference v rámci kongresu. V Brazílii 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 festivalech.  

 

 

VI/5   Ostatní spolupráce se zahraničím  

 

Slovenská republika 

Další 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.  

- Ve dnech 17. -18. 2. 2011 Mgr. Martin Šimša navštívil dokumentační středisko 

Ústředí lidové umělecké výroby ve Stupavě za účelem excerpce materiálu 

popisující oděvní součástky z příhraničních lokalit západního Slovenska. 

- 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 19. 1. a 21. 9., samotný festival 

v Myjavě (Slovenská republika) ve dnech 17. - 19. 6. 2011. 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 
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k jednání s představiteli Slovenské národní sekce CIOFF a Národního 

osvětového centra, které je ústředním metodickým a poradenským pracovištěm 

na Slovensku. 

- Ve dnech 20. - 25. 8. 2011 se uskutečnila 25. konference Asociace evropských 

muzeí v přírodě (Association of European Open Air Museums – AEOM). 

Hlavními pořadateli byly Slovenské národné múzeum v Martine a Valašské 

muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Program byl zaměřen na práci 

s dětmi v muzeích v přírodě a na nový způsob prezentace kulturního dědictví se 

zaměřením na tradiční zemědělství. Konference se zúčastnilo 118 odborníků z 19 

evropských zemí a Austrálie. S příspěvky k  tématu vystoupili Mgr. Martin 

Šimša a Mgr. Martin Novotný. Konference se zúčastnil i PhDr. Jan Krist. NÚLK 

zabezpečil 25. 8. 2011 v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici 

postkonferenční program účastníků uvedené akce. 

 - 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 proběhlo v Bratislavě 

(Slovenská republika) dne 11. 5. 2011, účast PhDr. Jan Krist a PhDr. Vlasta 

Ondrušová. 

- Dne 20. 10. 2011 se PhDr. Jan Krist zúčastnil v Ústavu etnologie SAV 

v Bratislavě (Slovenská republika) zasedání redakční rady vědeckého časopisu 

Slovenský národopis a jednal se šéfredaktory časopisů o vzájemné koordinaci     

a spolupráci.  

- PhDr. Jan Krist se 15. 12. 2011 zúčastnil Slavnostního vyhlášení prvků 

zapsaných do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví 

Slovenska ve Dvoraně Ministerstva kultury SR.  

- Ve dnech 18. – 22. 7. 2011 uskutečnil Mgr. Martin Šimša studijní pobyt ve 

Slovenském národném muzeu v Martině, kde provedl průzkum a excerpci 

materiálu ze sbírek mužského lidového oděvu se zaměřením na nohavice.  

- Mgr. Martin Novotný ve dnech 21. – 24. 11. 2011 vykonal služební cestu do 

Bratislavy. Cílem cesty bylo studium archiválií a literatury k hliněnému 

stavitelství v Etnologickém ústavu SAV. 

- Mgr. Martin Šimša je členem Vědecké rady Etnografického muzea 

Slovenského národního muzea v Martině.  

 

Rakousko 

- Dne 27. 4. 2011 pořádala Centrála cestovního ruchu Jižní Moravy v rámci 

projektu Top výletní cíle jižní Moravy a Dolního Rakouska exkurzi na vybrané 
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top cíle Dolního Rakouska: zahrady v Tullnu, klášter Klosterneuburg                    

s expozicemi zaměřenými na umění, historii i vinařství a návštěvu největšího 

podzemního jezera Evropy - Seegrotte Hinterbrühl. Za NÚLK se exkurze 

zúčastnili Mgr. Martin Šimša, Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D. a Bc. Zdeněk Bobčík. 

Další exkurze Zážitkový svět Whisky v  Roggenreith, Zemské muzeum v St. 

Pöltenu a Ametystová štola v Maissau se uskutečnila dne 22. 9. 2011 za účasti 

PhDr. Vlasty Ondrušové, Evy Rýpalové a Bc. Zdeňka Bobčíka. 

- Mgr. Michal Škopík a Ing. Alena Zezulová se ve Vídni dne 7. 4. 2011 

zúčastnili semináře k problematice finančního managementu a kontrole projektů 

podpořených z evropských fondů v rámci programů Central Europe. 

- Ve dnech 1. 12. 2011 a 8. 12. 2011 byla zajištěna služebním vozidlem doprava 

pracovníků z Vídně v rámci zahraničních cest. 

- Ve dnech 14. – 15. 12. 2011 uskutečnil Mgr. Martin Šimša spolu se členy 

pracovní skupiny projektu NAKI služební cestu do Etnografického muzea ve 

Vídni za účelem prohlídky expozic, depozitářů a jednání o dalších možnostech 

spolupráce. 

 

Polsko 

- V roce 2011 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 Ostravička, 

folkové skupiny Torzo a 4 lidových řemeslníků na folklorním festivalu „34. 

Mezinárodní jarmark folkloru a festival lidových hudeb Wegorapa“. Akce se 

uskutečnila ve dnech 4. – 8. 8. 2011, za smluvní stranu NÚLK se zúčastnily 

PhDr. Vlasta Ondrušová a Mgr. Markéta Lukešová 

- Ve dnech 27. 11. – 1. 12. 2011 navštívil Mgr. Martin Šimša Etnografické 

muzeum ve Varšavě za účelem výzkumu. V depozitáři textilu byly vyhledávány 

a dokumentovány doklady soukenných kalhot z polské části Karpat. 

 

Ruská federace 

- Ve dnech 4. – 8. 12. 2011 se Mgr. Martin Šimša zúčastnil v Kaluze jednání 

přípravné skupiny projektu Kulturní krajina, kterou organizuje EKO centrum – 

Zapavědniky, Moskva. Projednávána byla rovněž stáž pracovníků projektu         

v Jihomoravském kraji v roce 2012. 

 

Mezinárodní tvůrčí dílna „Muzičky“ 

Za finanční podpory MK se ve dnech 5. – 9. 10. 2011 uskutečnil v NÚLK          

6. ročník mezinárodní dětské tvůrčí dílny MUZIČKY 2011. Akce se konala 

v rámci projektu „Dny tradiční kultury“ a byla zařazena do seznamu událostí 



 39 

„Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti“ pod záštitou ministra kultury 

Jiřího Bessera. Zúčastnily se jí Cimbálová muzika Malý Radhošť ze Základní 

umělecké školy v Rožnově pod Radhoštěm, Detská l’udová hudba Kornička 

z Trenčína a muzika Dětského folklorního souboru Formánci ze Základní 

umělecké školy ve Slatiňanech. Tvůrčí dílna byla tematicky zaměřena na 

pochopení kulturní rozmanitosti a na výuku regionálních specifik lidové hudby 

etnografických oblastí původu tří zúčastněných muzik. V úvodním semináři 

vedoucí muzik, kteří působili zároveň jako lektoři dílny, představili 

charakteristické znaky hudební kultury jednotlivých oblastí v obecném kulturním 

kontextu. Následovaly nácviky připravených hudebních úprav v oddělených 

zkušebnách pod vedením lektorů. Každá muzika měla připravené tři aranže, 

celkem se nacvičovalo devět skladeb. Lektoři se postupně střídali ve výuce         

u všech muzik. Jeden z večerů byl věnován volnému společnému muzicírování 

s lektory i jejich garantem. Získané znalosti a dovednosti prezentovali účastníci 

dílny na dvou veřejných koncertech (7. října 2011 v sále Základní umělecké 

školy ve Veselí nad Moravou a 9. října 2011 v rámci pořadu „Muzicírování na 

zámku“ v prostorách koncertního sálu zámku v Uherském Ostrohu, pořad byl 

součástí XXI. Festivalu hudebních nástrojů lidových muzik). Pro účastníky 

mezinárodní tvůrčí dílny dětských lidových muzik byl připraven kulturně-

vzdělávací doprovodný program. Muzikanti měli možnost prohlídky expozice 

hudebních nástrojů lidové hudby v České republice na zámku ve Strážnici, 

doplněnou odborným výkladem, dále navštívili Muzeum vesnice jihovýchodní 

Moravy ve Strážnici, hrad Buchlov, etnografickou expozici Slováckého muzea 

v Uherském Hradišti a galaprogram Festivalu hudebních nástrojů lidových 

muzik v Uherském Hradišti. Během celé akce probíhala fotodokumentace a byly 

pořízeny videozáznamy obou veřejných koncertů. Zpracované videozáznamy 

budou poskytnuty vedoucím muzik jako studijní materiál. Zúčastněné muziky 

budou mít možnost prezentace výsledků dílny v pořadu „Muzičky“ v rámci 67. 

ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2012 a 30. ročníku 

festivalu Dětská Strážnice 2012. Hodnotící článek byl vydán v časopise Folklor. 

 

 

VI/6   Spolupráce s domácími institucemi  

 

- V roce 2011 NÚLK pokračovala spolupráce s Národním informačním               

a poradenským střediskem pro kulturu, Folklorním sdružením ČR, Valašským 

muzeem v přírodě, Českou národopisnou společností, Ústavem evropské 

etnologie Brno, Etnologickým ústavem AV v Praze a v Brně, Moravským 

zemským muzeem Brno, Asociací muzeí a galerií, Českou národopisnou 
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společností. Zaměstnanci NÚLK působí v různých komisích, vědeckých, 

programových a redakčních radách, např. v České komisi pro UNESCO, 

Národní radě pro tradiční lidovou kulturu, grantových komisích MK. 

- 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 vydání 

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. 

Schůzka o další spolupráci s FoS ČR se uskutečnila 20. 4. 2011 v Praze. 

- Dne 7. 11. 2011 se PhDr. Jan Krist zúčastnil v Praze setkání ředitelů 

folklorních festivalů v Senátu Parlamentu ČR.  

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

komisi pro sbírkotvornou činnost ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti 

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 7. 4. a 19. 9. 2011 se 

zúčastnil Mgr. Martin Šimša, jednání Valné hromady 20. – 21. 9. 2011 se 

v Opavě zúčastnili Mg. Martin Šimša, Mgr. Martin Novotný, Mgr. Markéta 

Lukešová, Mgr. Jarmila Vrtalová. 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. 2011 zajištěno slavnostní předávání titulu Nositel tradice lidového 

řemesla v rámci zahájení Národních dnů evropského kulturního dědictví             

v Žatci. 

- 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.  



 41 

- PhDr. Vlasta Ondrušová a Mgr. Jan Blahůšek (v prvním pololetí) byli také 

členy grantových a konkurzních komisí MK pro oblast lidové kultury. 

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

- Mgr. Jan Blahůšek byl v první polovině roku 2011 členem redakční rady 

časopisu OPUS MUSICUM a Odborné rady pro folklor, která je poradním 

orgánem ředitelky NIPOS. V druhém pololetí se stala členkou Odborné rady pro 

folklor NIPOS Mgr. Markéta Lukešová. 

- Na jednání kulturní komise Města Strážnice zastupoval NÚLK Mgr. Petr 

Horehleď. 

- Pořad „Radujme se, veselme se...“ byl prezentován ve vysílání České televize 

ve dnech 28. 11 a 18. 12. 2011, dne 20. 11 2011 také ve vysílání B-TV. 
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VII. POŘADATELSKÁ ČINNOST 

 

VII/1  66. ročník Mezinárodního folklorního festivalu "Strážnice 2011"  

a 29. ročník festivalu „Dětská Strážnice 2011“    

      

     66. ročník Mezinárodního folklorního festivalu "Strážnice 2011" a 29. ročník 

festivalu „Dětská Strážnice“ se uskutečnil za finanční podpory MK ve Strážnici 

ve dnech 23. - 26. 6. 2011. Festivalové pořady proběhly ve všech prostorách 

festivalového areálu, včetně Muzea vesnice a zámecké expozice lidových 

nástrojů. Programovou skladbu festivalu tvořilo celkem 36 pořadů, ve kterých 

vystoupilo více než 2.100 účinkujících z ČR a 220 účinkujících ze zahraničí. 

Z ČR na festivalu účinkovalo 92 souborů a skupin, 45 soutěžících ve verbuňku   

a 23 lidových řemeslníků. V zábavních střediscích festivalového areálu se 

vystřídalo 160 účinkujících z 13 cimbálových a 5 dechových hudeb. Festivalu se 

zúčastnily zahraniční soubory z Bulharska, Turecka, Ruské federace, Venezuely 

a Slovenska. Festivalu se kromě oficiálně zvaného slovenského souboru Marína 

ze Zvolena zúčastnilo více účinkujících ze Slovenska: detská ľudová hudba 

Čečinka z Bratislavy, divadlo TYJÁTR z Nitry, folklórna skupina Konopa 

z Kozárovců a ľudová hudba Banda z Bratislavy. Součástí festivalu byla prodejní 

výstava materiálů s folklorní tematikou „Folklorica“-  knihy - audio - video. 

     Uměleckou a odbornou úroveň festivalu zajišťují tři poradní orgány 

Dramaturgicko-produkční rada, Programová rada a Senát. Desetičlenná 

Dramaturgicko-produkční rada garantuje dramaturgickou přípravu festivalu, 

jednání se uskutečnila ve dnech 20. 1., 14. 4., 12. 5. a 8. 9. 2011. Programová 

rada MFF byla složena z  osmnácti členů a sedmadvaceti autorů a konzultantů 

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

Karel Pavlištík, CSc.), zasedání se uskutečnila ve dnech 18. 11. 2010, 14. 4., 24. 

6. a 29. 9. 2011 a byla společná s jednáním desetičlenného Senátu programové 

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

    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 

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

zúčastnilo 20.000 diváků. 

 

ČTVRTEK  

Amfiteátr Bludník 

     V Pořadu zahraničních souborů pro školy se v prvním festivalovém dni 

od 9.30 hod. v amfiteátru Bludník představily zahraniční soubory z Bulharska, 
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Turecka, Ruské federace a Venezuely. Skladbu pořadu připravil Mgr. Daniel 

Luther, CSc. 

 

Zámecký park – Ostrůvek 

     Dětský pořad Písnička srdce potěší autorky Marie Knitlové, který se měl 

konat od 19.30 hod., byl pro nepřízeň počasí zrušen. 

 

 

PÁTEK 

Zámecký park - louky u Platanové aleje 

     V 9.00 hod. byl zahájen pořad Marie Knitlové s názvem Ukaž, co umíš. 

Tvůrčí dílny a soutěže pro děti. Pořad zaujal nejen děti, které byly aktivními 

účinkujícími ve folklorních dětských pořadech, ale také děti z folklorních 

souborů ze Strážnice a okolí. Tvůrčí dílny byly doplněny o různé hry a soutěže 

na sportovních stanovištích.  

 

Amfiteátr Bludník 

     Slavnostní zahájení 66. ročníku proběhlo v amfiteátru ve 20.00 hod. pod 

vedením autora Petra Ryšavého. Součástí zahajovacího ceremoniálu bylo předání 

Ceny ministerstva kultury PhDr. Evě Rejškové (organizátorce folklorních akcí, 

dlouholeté člence programové rady MFF a současné člence Senátu programové 

rady MFF) a slavnostní předání dekretu o zápisu do Reprezentativního seznamu 

nemateriálního kulturního dědictví lidstva pro Vesnické masopustní obchůzky    

a masky na Hlinecku starostům čtyř obcí Hlinecka. Festival zahajovaly svým 

vystoupením všechny strážnické soubory za doprovodu cimbálové muziky 

Strážničan. Na slavnostní zahájení festivalu ve 20.30 hod. navázal pořad  

Pozvání na festival autorek PhDr. Danuše Adamcové a Ing. Tatiany Pálenské, 

který byl pozvánkou na další pořady. Od 22.30 hod. program pokračoval 

pořadem zahraničních souborů Z krajin za obzorem autora Mgr. Daniela Luthera, 

CSc., v němž vystoupily soubory a skupiny z Bulharska, Ruské federace - 

Severní Osetie, Slovenska, Turecka a Venezuely. 

      

Amfiteátr Zahrada 

     Boj o jablko aneb Vztah mezi mužem a ženou autora Viléma Trumpeše začal 

v 22.30 hod. Nosným tématem pořadu byl především vztah mezi mužem a ženou 

v různých podobách a obměnách tak, jak se odrazil v tradiční kultuře 

prostřednictvím písní a tanců.   
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Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy 

     Od 17.00 hod. byl amfiteátr vyhrazen pořadu Děti dětem. Tady jsme doma 

autorek Mgr. Magdaleny Maňákové a PhDr. Aleny Schauerové. Pořad je 

součástí projektu NÚLK Tady jsme doma – Regionální folklor do škol, jehož 

smyslem je přiblížit dětem život předků (jak je obsažen v tradiční lidové kultuře 

obce, v níž žijí, případně v nejbližším regionu). Každoročně je oslovena některá 

ze základních škol a je vyzvána k účasti na tomto projektu. Děti s pomocí učitele 

na základě školního projektu vyhledávají informace o životě a kultuře svých 

předků, vedou si o své práci záznamy. Zároveň naučí ostatní děti hře, případně 

písni nebo tanci, které během projektu objevily. Součástí pořadu je i prezentace 

nejvýznamnějších výsledků práce žáků. V roce 2011 byli ke spolupráci vyzváni 

žáci základní školy v Řevnicích u Prahy. Od 17.00 hod. probíhal pořad Uzrálé na 

slunci autorů Františka Hrni a Ing. Miloslava Hrdého.  

 

Zámecký park 

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

festivalovém areálu s názvem Noc s hudci a Zábavy připravili 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. 

 

 

SOBOTA 
Amfiteátr Bludník 

     Na slavnostní předávání Cen České národopisné společnosti za rok 2010 ve 

20.10 hod. navazoval ve 20.30 hod. regionální pořad autora Mgr. Tomáše Grosse 

Valašsko moje, zdrávo buď. Autor pořad koncipoval jako klenotnicový                

a představil Valašsko s jeho dílčími specifiky především z pohledu 

geografického a zvykoslovného. Ve 22.30 hod. začal pořad autorů PhDr. Lucie 

Uhlíkové a PhDr. Karla Pavlištíka, CSc. s názvem Folklor jako divadlo, jehož 

cílem bylo dokázat, že lidové divadlo stále žije a oslovuje všechny generace jak 

v autentickém prostředí, tak na jevišti. 

 

Amfiteátr Zahrada 

     V 9.00 hod. byly sobotní pořady zahájeny Soutěží o nejlepšího tanečníka 

slováckého verbuňku  pod vedením autorů Ing. Rudolfa Tučka a Mgr. Jana 

Blahůška, Ph.D. V dopoledním předkole se porotě i divákům představili všichni 

tanečníci, kteří obstáli v regionálních kolech. Finále soutěže o nejlepšího 

tanečníka slováckého verbuňku začalo ve 14.30 hod. Od 18.00 hod. probíhal  
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pořad národnostních menšin žijících v České republice Domovina 2011, který je 

v rámci MFF prezentován každý druhý rok již od roku 1995. Autor pořadu PhDr. 

Jan Krist dal prostor zástupcům Rusínů, Slováků, Maďarů, Bulharů, Chorvatů, 

Řeků a Židů k prezentaci prvků jejich kulturního dědictví.  

 

Amfiteátr Zámek 

     Od 14.00 hod. patřil amfiteátr Zámek folkovým kapelám a zpěvákům             

v pořadu připraveném MUDr. Pavlem Kopřivou a PhDr. Janem Součkem 

Strážnické doteky. Na pomezí žánrů - pozvánka na Festival Slunce „Strážnice 

2011“. Pořad připravený Folklorním sdružením České republiky s názvem Jak 

(z)voní život začínal ve 20.00 hod. Autorka PhDr. Romana Habartová si vybrala 

za ústřední motto programu zvonění a tikot hodin, připomínku neustálého běhu 

času. Jednotlivá pásma vynikala originálním pojetím scénické tvorby                   

a způsobem uchopení hodnot tradiční lidové kultury. Od 22.30 hod. připravil 

autor Mgr. Daniel Luther, CSc. pořad zahraničních souborů Z krajin za obzorem.  

 

Zámek - Hudební expozice 

     V expozici hudebních nástrojů ve strážnickém zámku v komorním hudebním 

pořadu Myjavský primáš Samko Dudík a jeho kapela přiblížila návštěvníkům 

autorka Mgr. Alžbeta Lukáčová, Ph.D. osobnost a herní styl předního 

představitele hudební tradice myjavských hudců. Pořad měl premiéru v 11.00 

hod., reprízu ve 14.00 hod. 

     Od 13.00 do 13.40 hod. a od 16.00 do 16.40 hod. proběhla v zámecké galerii 

beseda k výstavě Magdaleny Říčné „Tužkou, štětcem za písní a tancem“. 

 

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy 

     Ve skanzenu bylo sobotní dopoledne zahájeno v 10.30 hod. v amfiteátru 

pořadem dětských souborů s názvem Kdo dřív, kdo výš autorky Hany 

Danajovičové. V pořadu bylo současné generaci dětí připomenuto, že i navzdory 

mnohdy těžkým pracovním povinnostem, které musely děti v minulosti 

vykonávat, si našly čas také na nejrůznější spontánní hry a soutěže. Tématem 

pořadu Dětský dvůr. Sedí ptáček na rokytě autorek Mgr. Markéty Pavlištíkové    

a PhDr. Blanky Petrákové v 10.30 hod. byl fenomén ptáků a ptactva. 

Návštěvníci, především děti, si mohli zazpívat společně s účinkujícími, naučit se 

různé tance, přidat se ke společnému ptačímu koncertu či potěšit se při sledování 

loutkového divadla. Součástí pořadu byly dětské hry a dílny, které jsou již 

tradičně zaměřeny na výrobu jednoduchých hraček z dostupných materiálů. 

Zajímavosti z ptačí říše připravil ornitolog RNDr. Dušan Trávníček.  Od 10.30 

hod. dostali v pořadu Přehlídka tradičních řemesel autora Mgr. Martina Šimši 
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prostor k prezentaci současní držitelé ocenění ministra kultury České republiky 

Nositel tradice lidového řemesla. Prodejní přehlídka ukázala návštěvníkům 

rozsah a pestrou nabídku tradičních řemesel. Folklorní škola. O původu 

moravských Valachů autora Mgr. Václava Michaličky byla realizována v 11.00 

hod. v prostorách stodoly B 11. Komorní pořad seznámil zájemce s fenoménem 

tzv. valašské kolonizace na území dnešní České republiky a jejím vlivem na 

dnešní formy vnímání regionu moravského Valašska. Navazující Folklorní škola. 

Šlo děvčátko k zpovídání autora PhDr. Daniela Drápaly, Ph.D., věnovaná 

duchovní stránce obyvatel Slovácka v minulosti, probíhala od 13.30 hod. Ve 

14.00 hod. byly v objektu E 12 promítány Dokumenty České televize, zaměřené 

na cyklus pořadů Folklorika, který připravuje brněnské studio České televize. 

Cílem produkčního Mgr. Jana Blahůška, Ph.D. bylo poukázat na snahy 

medializovat a popularizovat tradiční lidovou kulturu na obrazovkách 

veřejnoprávní televize. Od 14.00 hod.    připravili autoři Mgr. Jan Blahůšek, 

Ph.D. a Mgr. Petr Číhal v amfiteátru pořad s názvem Muzičky. Přehlídka 

dětských folklorních muzik. V říjnu 2010 se v NÚLK uskutečnil další ročník 

mezinárodní dílny dětských muzik, kterého se zúčastnily lidová muzika Sluníčko 

z Rokycan, cimbálová muzika Friška z Kyjova a detská ľudová hudba Čečinka 

z Bratislavy. Tématem dílny byla regionální specifika lidové hudby jako součásti 

tradiční lidové kultury etnografických oblastí, z nichž tyto muziky pocházejí. 

Výsledky společného úsilí lektorů a mladých muzikantů autoři prezentovali 

prostřednictvím tohoto hudebního pořadu. Pořad A ty, svatý Antonínku. 

S Horňákama na púti autorky Mgr. Olgy Floriánové byl věnován rekonstrukci 

obrazu pouti ke sv. Antonínu na Blatnické hoře. Pořad se snažil přiblížit 

podrobný obraz pouti, kde poutníci hledali zdraví, víru, lásku, naději na zlepšení 

partnerských a rodinných vztahů či dobrou úrodu, včetně předvedení 

autentických říkání a vyvolávání prodejců. 

 

Město 

     Sobotní odpoledne v době od 15.00 do 17.00 hod. patřilo ve městě 

slavnostnímu průvodu účinkujících, jehož organizací byl pověřen Jan Hořák. 

V čele průvodu byly zařazeny dětské soubory, které účinkovaly v pořadech 

„Dětské Strážnice“.  

 

 

NEDĚLE 

     V neděli v 9.00 hod. se konala slavnostní bohoslužba v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie pro účinkující i návštěvníky festivalu. 
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Amfiteátr Bludník  

     Ve 13.30 hod. byla realizována repríza pořadu Valašsko moje, zdrávo buď,  

od 15.00 hod. repríza pořadu Z krajin za obzorem. V závěru pořadu se ředitel 

NÚLK a prezident festivalu oficiálně rozloučil se zahraničními soubory              

a v 16.30 hod. následovalo 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.  

 

Amfiteátr Zahrada 

     V 10.30 hod. byl vysílán přímým přenosem Českého rozhlasu Ostrava 

hudební pořad Putování po Jantarové stezce, který autorsky připravily Kateřina 

Kovaříková a Markéta Müllerová. V naučném pořadu byly představeny všechny 

regiony tzv. Jantarové stezky – od těšínského Slezska přes Hanou, hostýnské 

Záhoří, uherskohradišťské Dolňácko až po Strážnicko.  

 

Amfiteátr Zámek 

     V 11.00 hod. patřil amfiteátr výuce tanců v pořadu Tance s přáteli (škola 

tradičních tanců světa) zahraničních souborů a návštěvníků festivalu autorky 

Mgr. Zuzany Bošeľové. Ve 14.30 hod. začal pořad autora Vojtěcha Ducháčka 

 Odpoledne s dechovkou s  přehlídkou dechových orchestrů ze Slovácka. 

 
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy 

     Od 10.00 hod. byl realizován pořad Mgr. Tomáše Grosse Zahrajte ně, 

husličky. Písničky z Valašska. Pořad byl koncipován jako hudební procházka 

regionem Valašska s tradičními i méně známými lidovými písněmi. Od 14.00 

hod. byl reprízován pořad Uzrálé na slunci. 

 

Cena MFF „Strážnice 2011“ byla udělena: 

pořadu „Valašsko moje, zdrávo buď“ - za tematické naplnění a působivou 

prezentaci národopisného regionu Valašsko 

 

Titul Laureát MFF „Strážnice 2011“ byl udělen: 

- Tanečnímu souboru Rut při Základní umělecké škole Němčice nad Hanou 

 a kapele Létající rabín z Prostějova za zdařilé oživení a interpretaci židovského 

folkloru a hudby klezmer v pořadu Domovina 2011, 

- PhDr. Jiřímu Langerovi, CSc. za erudovaný výklad o vývoji valašské 

kolonizace v pořadu Folklorní škola. O původu moravských Valachů, 
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- VUS Ondráš z Brna - za originální scénické zpracování námětu „Jak plyne čas 

na orloji“ v pořadu Jak (z)voní život, 

- Mužskému sboru Rovina z Olomouce za pěvecký výkon v pořadu Putování po 

Jantarové stezce, 

- DFS Ondrášek z Frýdku-Místku za nápaditý námět a mimořádnou interpretaci 

příběhu o zvonici v pořadu Jak (z)voní život. 

 

Výsledky Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku   

1. místo:  Stanislav Popela, Perná 

2. místo:  Jakub Tomala, Popovice 

3. místo:  Martin Kobzík, Týnec 

                Petr Klein, Dolní Němčí 

Cena ankety diváků: Antonín Žmola, Kněžpole 

Cena poroty seniorů: Ivan Marčík - za dlouholetou práci v porotě Soutěže            

o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku ve Strážnici a za osobní zásluhy      

o rozvoj verbuňku na Uherskobrodsku. 

 

 

VII/2  Aktivity v areálech NÚLK 

 

     Návštěvníkům byly výstavy a expozice NÚLK zpřístupněny v období od 1. 5. 

do 31. 10. 2011. V Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy byly 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). 

Speciální prohlídkový okruh pro školy, určený především pro první stupeň 

základních škol, využívali učitelé při školních výletech jako doplněk učiva 

vlastivědy a přírodovědy a také letní tábory. Děti se při prohlídce seznámí s tím, 

jak se dříve bydlelo, jaké byly povinnosti dětí, s čím si hrály atd. V měsících 

červenci a srpnu se mohli návštěvníci rozhodnout pro prohlídku s průvodcem 

nebo pro volnou prohlídku bez průvodce. Ve vybraných objektech podávali 

průvodci výklad, v některých byly ve stanovené dny předváděny ukázky 

řemeslné výroby (výroba keramiky, pletení z proutí, v objektu E14 – vinařství, 

prodej vína, občerstvení, ve spolupráci s Charitou tkaní na tkalcovském stavu). 

Areál MVJVM byl oživen chovem ovcí a drůbeže. Po celou návštěvní sezónu 

byl NÚLK zapojen spolu se Slovanským hradištěm v Mikulčicích, Státním 

zámkem Milotice a Regionálním centrem města Hodonín do projektu 

CUSTODES - program „Cestujeme v čase“. Cílem projektu je zvýšení 

návštěvnosti a zatraktivnění stávajících objektů, kde návštěvníci mohou získat 
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sběratelské hrací žetony (součást skládacího puzzle), čímž dochází ke vzájemné 

propagaci památek. Soutěž je zaměřena na rodiny s dětmi. Projekt byl v roce 

2011 oficiálně ukončen a bylo provedeno hodnocení celé akce. Vzhledem 

k tomu, že nedošlo k vyčerpání připraveného soutěžního materiálu, bude soutěž 

pokračovat i v roce 2012. 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. V MVJVM 

bylo vydáno 756 desek – nejvíce ze všech kulturních míst. NÚLK v roce 2011 

aktivně spolupracoval s Centrálou cestovního ruchu – jižní Morava  - Top výletní 

cíle. Probíhaly semináře týkající se zvýšení návštěvnosti a spokojenosti 

návštěvníka. V průběhu návštěvní sezóny proběhly ze strany centrály 

neplánované kontroly zaměřené na poskytované služby. Top cíle vytvořily pro 

NÚLK propagační materiály s nabídkou dalších výletních cílů. 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 „Tužkou štětcem za písní, tancem“ – obrazy, 

kresba a grafika Magdaleny Říčné. Návštěvnost zámku byla více než 4 000 

návštěvníků, Muzeum vesnice navštívilo více než 43 000 návštěvníků. Ve 

srovnání s předcházejícím obdobím došlo v MVJVM ke zvýšení návštěvnosti      

o 4142 návštěvníků.   
 

V rámci návštěvní sezóny 2011 byly v areálu MVJVM připraveny a realizovány 

následující pořady: 

 

Fašanky, fašanky, Velká noc ide (14. - 16. 4. 2011) 

     Pořad návštěvníkům přiblížil zvyky a činnosti obvyklé v období od konce 

masopustu do Velikonoc: fašankový tanec podšable, obchůzku medvědáře 

s medvědem, velikonoční hrkání, šlahačku, vynášení smrtky, pečení 

masopustního pečiva, výklad o tradičních velikonočních pokrmech. Na 

řemeslném jarmarku byly ukázky zdobení kraslic, pletení velikonočních žil, 

výroby vrbových píšťalek. V dílnách měly děti možnost si vyrobit drobné 

předměty. V sobotu byl program pro veřejnost doplněn o řemeslný jarmark, 

zabíjačku a vystoupení folklorních souborů Javorina ze Strání, Malá Nivnička 

z Nivnice a soubor Žerotín ze Strážnice. 

 

Zahájení výstavní sezóny s pořadem „Stavění máje“ (1. 5. 2011) 

     Zahájení výstavní sezóny se uskutečnilo v areálu luhačovického Zálesí Muzea 

vesnice jihovýchodní Moravy stavěním máje a kulturním programem 

strážnických souborů Danaj, Demižón a Žerotín.  
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Abeceda řemesel (2. - 4. 6. 2011) 

     Pořad Abeceda řemesel byl zaměřen na zpracování dřeva a textilních 

materiálů. Návštěvníci viděli ukázky lámání a pročesávání konopí, práci na 

kolovrátku, tkaní, šití na šlapacím šicím stroji, vyšívání krojů, práci krejčího, 

praní na starých pračkách, škrobení a žehlení sukní a rukávců, různé druhy 

žehliček. V rámci ukázek zpracování dřeva byl v provozu horizontální katr, 

předváděny byly tesařské práce, výroba dlabaných misek, pletení košíků             

a bednářství. Do programu byly začleněny soutěže, děti obdržely pracovní listy. 

V sobotu vystoupil dětský národopisný soubor Dúbravěnka z Dubňan, který 

předvedl řemeslná a pracovní pásma „Metlařské“ a „Lúka“. Naučný pořad byl 

v pracovní dny určen především pro děti základních škol, v sobotu pro veřejnost. 

 

Dožínky (30. 7. 2011) 

     V pořadu byly prezentovány ukázky žňových prací: kosení obilí kosou hrabicí 

a žacím strojem, mlácení obilí cepy a motorovou mlátičkou. Byla navázána 

spolupráce se SOŠ Strážnice, jejíž zaměstnanci v areálu předvedli činnost 

stabilních motorů Lorenz a traktoru Svoboda. Součástí programu byla 

ochutnávka a výroba tradičních pokrmů (pečení chleba, tvarohových koláčů, 

ochutnávka kvašáků, vína a kozích sýrů). Děti měly možnost vyrobit si papírové 

květiny v dílnách a ozdobit jimi připravené dřevěné srpy do dožínkového 

průvodu. Celý program vyvrcholil průvodem a zvykoslovím s hospodáři. 

Součástí programu byl jarmark s prodejem drobných výrobků, suvenýrů a také 

pečiva. Dožínkové zvyky předvedly soubory Hanák z Troubek a členové 

Národopisné společnosti z Vacenovic.  

 

Folklorní odpoledne (21. 8. 2011) 

     Folklorní odpoledne bylo věnováno profilovému vystoupení „oldstars“ 

souboru Doliňáci ze Starého Města u Uherského Hradiště. 

 

 „Folklorolympiáda Strážnice 2011“ (4. 9. 2011) 

     Čtrnáctý ročník soutěží pro členy folklorních souborů připravil vítěz 

minulého ročníku Vracovjan z Vracova, který zvolil téma „Na tom našem 

dvoře“. Hudební doprovod soutěže a vyplnění časového prostoru mezi přípravou 

jednotlivých disciplín zajistila cimbálová muzika souboru Vracovjan. Soutěže se 

zúčastnily soubory: Dolina ze Starého Města, Dolněmčan z Dolního Němčí, 

Slovácký krúžek Hrozen z Velkých Bílovic, Danaj ze Strážnice, Old Stars 

z Břeclavi a Světlovan z Bojkovic. Vítězem se stalo družstvo souboru Dolina ze 

Starého Města, které bude připravovat další ročník pod názvem Folklorní hry.   
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Podzim na dědině (15. - 17. 9. 2011) 

     Naučný pořad s tématikou podzimních prací na moravské vesnici na přelomu 

19. a 20. stolení byl určen především pro školy. Byl věnován zpracování zelí      

a kukuřice. Předvedeny byly ukázky strouhání a šlapání zelí, pečení podlistníků, 

loupání - drhnutí  a vázání kukuřice, pečení kukuřičných buchet, vaření povidel. 

V sobotním programu vystoupili členové Slováckého krúžku Hrozen z Velkých 

Bílovic s hodovým pásmem. 

      

Radujme se, veselme se….  (3. - 8. 12. 2011) 

     Pořad byl zaměřen na období od počátku adventu až po Tři krále. 

V jednotlivých objektech byly připraveny interiéry v duchu adventním, 

vánočním i novoročním. Součástí byla výuka koled, výklad o původu vánočního 

stromku a proměnách jeho výzdoby, výklad o štědrovečerním koledování, 

o štěpánských a novoročních zvycích. Řemeslníci předváděli vyřezávání ze 

dřeva, háčkování ozdob, výrobu ze šustí, tkaní na stavu, zdobení perníků, pečení 

vánočních oplatek. Návštěvníci měli možnost vyzkoušet některé tradiční činnosti 

spojené s tímto obdobím (loupání fazole, draní peří, výrobu vánočního cukroví    

a pečiva, věštění z olova či ořechových skořápek) nebo se setkat s koledníky, 

mikulášskou obchůzkou, obchůzkou Tří králů a Luckami. Pro děti byla 

připravena řemeslná tvůrčí dílna s možností výroby drobných upomínkových 

předmětů s vánoční tématikou a pracovní listy k tématu vánočních zvyků            

a obyčejů. Součástí programu bylo koledování v podání souboru Děcka ze 

Skoronic a souboru Zpěvule ze Strážnice. Pořad byl prezentován ve vysílání 

České televize Dobré ráno s Jedničkou dne 28. 11. 2011 a v pořadu Týden 

v regionech 18. 12. 2011. Předvánoční pořad byl v sobotu a neděli určen 

veřejnosti, v pondělí až čtvrtek pro objednané školní výpravy, jeden den byl 

obsahem upraven pro děti z mateřských škol. Pro návštěvníky bylo připraveno 

občerstvení včetně zabíjačkových specialit a jarmark s řemeslnými výrobky        

a dárkovými předměty. 

 

 

VII/3   Další akce, na kterých se NÚLK podílel jako spolupořadatel:  

 

- NÚLK dne 3. 7. 2011 spolupracoval na přípravě prezentačního pořadu 

Slovácký verbuňk - mistrovské dílo UNESCO v rámci XXI. Dolňáckých 

slavností v Hluku a dne 14. 8. 2011 v Kyjově v rámci Slováckého roku. 

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

které byly realizovány v areálu parku (Den Země - 17. 4. 2011, O kohoutkovi     

a slepičce - 18. 9. 2011, Slavnost padajícího listí - 9. 10. 2011). 
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- Rodinné centrum Strážnice ve spolupráci s NÚLK uspořádalo v areálu parku 

dne 28. 8. 2011 Pohádkový les.  

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

folklorního festivalu „Kovářov“ (27. - 29. 5. 2011), IX. Jihočeské lidové 

slavnosti 2011 v Českých Budějovicích (6. 8. 2011), Jihočeského zpěváčku ve 

Zvíkovském Podhradí (26. 3. 2011). 

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

akreditovaného rekvalifikačního kurzu „Lektor“ v rámci projektu Škola 

folklorních tradic. 

 

 

  
 



 53 

VIII.   PÉČE O SBÍRKY A VÝSTAVNÍ ČINNOST 

 

VIII/1   Sbírkové fondy a jejich evidence, uložení 

 

     Jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost NÚLK proběhlo 11. 7., 6. 

10. a 19. 12. 2011. Většina nabízených předmětů byla navržena k zařazení do 

Sbírky NÚLK. Podsbírka etnografická byla obohacena o 1 022 ks sbírkových 

předmětů, které byly zapsány do sbírkové evidence pod čísly 1/2011 – 

1022/2011. Byly získány zejména doklady lidového oděvu, krojové součástky, 

rámy a vzory na vyšívání, krejčovská dílna, část vybavení obchodu, vybavení 

domácnosti, knihtiskový stroj a doplňky tiskárny, hospodářské nářadí, traktor 

s motorem zn. Slávia. Soubor předmětů z vybavení domácnosti ve Strážnici byl 

získán převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Podsbírka další - současná řemeslná výroba – byla doplněna sbírkovými 

předměty reprezentujícími tvorbu výrobců oceněných v roce 2011 titulem 

Nositel tradice lidových řemesel: Zuzana Hartlová, výroba keramiky, Tupesy; 

Zuzana Tilajcsiková, košíkářství, Veltrusy; Antonín Hájek, soustružení dřeva, 

Uherské Hradiště. Celkem bylo pořízeno 38 ks sbírkových předmětů, které jsou 

zapsány ve sbírkové evidenci pod přírůstkovými čísly NT 1/2011 – NT 38/2011.  
     Sbírkové předměty schválené k zakoupení Poradním sborem pro sbírko-

tvornou činnost NÚLK byly zapsány do přírůstkové knihy a následně do PC 

přírůstkové knihy Bach. Stávající zápisy jsou v závislosti na probíhajících 

revizích sbírkových předmětů doplňovány o aktuální informace o předmětech 

(nová uložení, fotodokumentace). V průběhu roku 2011 se uskutečnila 

fotodokumentace trojrozměrných sbírkových předmětů, dokumentováno bylo      

z Podsbírky etnografické - 1985 ks sbírkových předmětů (Kovářská dílna, 

předměty z exposic v objektu H13 a H14, průběžně zakoupené sbírkové 

předměty a sbírkové předměty z fondu zemědělství), z Podsbírky další – 

současná řemeslná produkce – 38 ks předmětů zakoupených od nově oceněných 

výrobců titulem Nositel tradice a z Podsbírky historické - 1000 ks předmětů        

z fondu zámecký porcelán. 

     V roce 2010 Mgr. Šimša a Mgr. Lukešová připravili projekt Pojezdový 

systém v depozitáři G12 pro centrální uložení nábytku. Projekt byl součástí 

žádosti o poskytnutí finančních prostředků z programu ISO MK na rok 2011. Na 

projekt nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky. 

     V souvislosti s přípravou na vybudování nových pojezdových regálů byl 

dokončen přesun sbírkových předmětů z depozitáře G13 – fond hrnčířské            

a kamnářské dílny, keramika, sklo a zámecký porcelán do pojezdového systému 

v depozitáři H4. Současně byl zahájen přesun sbírkových předmětů – živnosti      
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a řemeslné dílny, uložených v depozitáři G12 do pojezdového systému 

v depozitáři H. Průběžně pokračovalo ukládání ošetřených a zkonzervovaných 

textilních sbírkových předmětů do regálového systému v depozitáři A2. 

     Byla provedena revize části sbírkového fondu „kolářská dílna“ uložené 

v depozitářích G12 a G11. Provedena byla identifikace nástrojů na základě 

odborné literatury i ve spolupráci s kolářským mistrem A. Krystiníkem z Nového 

Hrozenkova. Nově získané identifikační údaje byly uloženy v PC databázi Bach.  

     V průběhu roku byly evidovány výpůjčky pro výstavní účely a zápůjčky 

sbírkových předmětů muzeím a galeriím. 

 
 
VIII/2 Ochrana sbírkových předmětů - konzervace a restaurování 

sbírkových předmětů 

 
     Konzervační dílna ošetřovala průběžně nové přírůstky i stávající sbírkové 

předměty, podílela se na přípravě objektů v areálu MVJVM před zahájením 

návštěvní sezóny i na celoroční údržbě objektů. Ve všech objektech 

s vybudovanými expozicemi – B6, B9, C6, C14, D4, E12, E13, E20, H1, H13, 

H14 proběhlo kompletní očištění interiérů, oprava hliněných a údržba prkenných 

podlah, bílení stěn, konzervace vybraných předmětů a reinstalace expozic podle 

stávajících libret. Na konzervačním pracovišti bylo v roce 2011 ošetřeno více 

než 900 předmětů (551 ks textilu, 22 ks papíru, 31 ks kožených předmětů, 189 

hraček a 134 ks ostatních předmětů). Plynování depozitářů bylo provedeno ve 

dvou etapách: na jaře v depozitářích  G11, G12, G13, G14, A1 a A2, na podzim 

v depozitářích textilu A2 a A6. 

     V odborné restaurátorské dílně v Brně byly zrestaurovány olejomalby: 

Rodinný portrét, Alegorie války, Bitevní scéna I., Bitevní scéna II., Mnich 

s růžencem a holí.  
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IX.  PÉČE O PAMÁTKY A ÚDRŽBA AREÁLŮ  

 

Významnou součástí činnosti NÚLK byla v roce 2011 péče o movité a nemovité 

památky a 45 ha parkových a travnatých ploch, které NÚLK spravuje (7 objektů 

má památkovou ochranu).  

 

IX/1  Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy (MVJVM) 

      

     Restaurace ve vstupním objektu do  MVJVM byla od 1. 1. 2011 pronajata 

firmě Restaurace Skanzen, s. r. o.  
     V celém areálu byla provedena běžná údržba objektů, zeleně, sadů, vinice. 

Část údržby zeleně byla realizována dodavatelsky. V areálu Horňácka byla 

v podzimních měsících po úpravě projektu provedena dodavatelem výsadba 

keřových záhonů, ovocných stromů a u objektu kovárny byla vysazena krycí 

zeleň v podobě osikového hájku. Ošetřena byla výsadba provedená 

v předchozích letech ve vinohradnickém areálu a podél plotu u sportovního 

hřiště, uhynulé dřeviny byly nahrazeny novou výsadbou. V průběhu roku byly 

vysázeny a obdělávány květinové předzahrádky C14, C6, H12b, H13                  

a zeleninová u H12a.  Expoziční políčka (obilí, brambory, kukuřice, dýně, řepa) 

a ukázky sklizňových prací byly součástí kulturně výchovných programů.  

     Před zahájením návštěvnické sezóny byly provedeny malířské a natěračské 

práce na vybraných objektech v celém areálu. V areálu Strážnického Dolňácka 

(G) byla dokončena výstavba dřevěné stodoly, stavebně byly dokončeny             

a k instalaci připraveny objekty – komora (C6) a kuchyň s jizbou (H12), z terénu 

byly získány a převezeny objekty krmíku a včelína. Byly provedeny výměny 

doškových střech u objektů E17 a B11, opravy střešních krytin dalších objektů, 

oprava části plotu okolo areálu, opravy dřevěných plotů a rozšíření vyplétaného 

plotu u stodoly C1. Areál MVJVM byl v době návštěvnické sezóny oživen 

zapůjčenými zvířaty (ovce, husy). 

     V rámci projektu NAKI Technologie tradičního hliněného stavitelství 

na Moravě (DF11P01OVV015) byl postaven experimentální objekt v areálu H, 

při výstavbě byly ověřovány technologie hliněného stavitelství – nabíjené zdivo, 

hliněná podlaha, hliněné omítky. Objekt byl na zimu zastřešen, aby se zabránilo 

zatékání. Pravidelně byly kontrolovány změny zdiva vlivem působení deště, 

sněhu a mrazu. Byla zpracována projektová dokumentace pro objekt H11 z Nové 

Lhoty v areálu Horňácka, na kterém bude pokračovat ověřování technologie 

hliněného stavitelství v praxi.  
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IX/2   Činnost poradního sboru pro MVJVM 

       

     V roce 2011 pokračovala obnovená činnost Poradního sboru pro Muzeum 

vesnice jihovýchodní Moravy. Členové se při jednání ve dnech 6. – 7. června 

2011 zabývali zejména plánem výstavby MVJVM a jejich expozic, kontrolou 

nově vybudovaných studní, návrhem další výsadby zeleně a záměrem projektu 

hliněného stavitelství. Předmětem jednání 8. – 9. listopadu 2011 bylo hodnocení 

návštěvnické sezóny, diskuze o propagaci muzeí v přírodě v médiích, informace 

o experimentálním ověřování hliněných technologií a projektu Způsoby 

prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě. 

 

 

IX/3   Areál zámeckého parku 

 

     V areálu památkově chráněného zámeckého parku byla prováděna průběžná 

údržba dalších objektů i samotného parku.  Pro údržbu byl zakoupen malotraktor 

s příslušenstvím. V jarních měsících byla dokončena výměna laviček                  

v hledišti amfiteátru Zámek, ve druhém pololetí roku byla provedena 

rekonstrukce elektroinstalace v objektu stolařské dílny a oprava vodovodního 

řadu v prostoru mostu u Baťova kanálu.  

     Během celého vegetačního období prováděl dodavatel údržbu vysázené 

zeleně v části C projektu „Obnova zámeckého parku“.  

     V souladu s platnými předpisy byly zajištěny revize EZS, EPS, 

elektrorozvodů, elektrospotřebičů, komínů, výtahu a plynového zařízení. 

Následně byly prováděny opravy závad zjištěných revizní kontrolou v termínech 

dle závažnosti jednotlivých závad. 

 

 
IX/4   Budova Zámek 

 

     V objektu zámku byla průběžně prováděna běžná údržba a drobné opravy 

maleb v nádvoří zámku a vstupní dvoraně. V závěru roku pokračovala příprava 

investičního záměru obnovy budovy zámku ve Strážnici. Na základě požadavku 

NÚLK byla MK zaregistrována a vybrána k realizaci investiční akce „Zámek 

Strážnice - Vestavba výtahu a obnova vybraných místností“. Práce budou 

provedeny v roce 2012. 
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X. SPRÁVA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

      
     V rámci dlouhodobého zajištění ochrany a ukládání dat byl zajišťován 

provoz Centrálního úložiště dat NÚLK a dalších datových systémů. NÚLK  

prodloužil smlouvu o rozšířené garanci („maintenance“) obou diskových polí 

centrálního úložiště. V roce 2011 byl řešen výpadek disku na poli 1, diskové pole 

bylo automaticky opraveno za použití záložního disku. Vadný disk byl nahrazen 

novým do 24 hodin dle smluvních podmínek záruky. 

     Podle plánu probíhala průběžná obměna pracovních stanic, upgrady běžných 

programových balíků a systémů, kontrola stavu licencí k užívání jednotlivých 

softwarových prostředků. Realizován byl výběr a nákup plánovaných 

technických a programových prostředků pro nové projekty NAKI. V roce 2011 

byla prodloužena celopodniková licence pro užívání antivirového systému. 

Průběžně probíhalo vyřazování morálně a technicky zastaralých technických 

prostředků. 

     Ve spolupráci s externím smluvním dodavatelem byl zajišťován provoz 

webových a emailových služeb NÚLK včetně provozu webových stránek 

NÚLK. Po vyhodnocení technického stavu byl naplánován nákup nového 

webového serveru, který bude opět umístěn a provozován v datovém centru na 

páteřní síti v Praze. 

     NÚLK zajišťoval elektronickou spisovou službu a e-podatelnu, včetně 

proškolení pracovníků, technické správy a diagnostiky systému. 
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B   I.  VÝZKUMNÁ ČINNOST 
   

- Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 

    

- Výzkumné úkoly v rámci hlavní činnosti 

    

- NAKI 

 

Rada  vlády pro vědu, výzkum a inovace dne 30. 9. 2011 schválila seznam 

institucí, které naplňují znaky výzkumné organizace pro Fázi 1. Národní ústav 

lidové kultury byl pro tuto fázi zařazen mezi výzkumné organizace. 

 

     K hlavním úkolům NÚLK každoročně patří oblast výzkumu a vývoje. 

Začátkem roku byly obhájeny výstupy dokončeného víceletého výzkumného 

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

kulturní dědictví lidstva“ řešeného v letech 2004 – 2010. Závěrečná zpráva byla 

zpřístupněna na www.nulk.cz. 

     V rámci podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace 

byly v roce 2011 řešeny aktivity: Identifikace a dokumentace tradiční lidové 

kultury v ČR; Nehmotné kulturní dědictví České republiky; Proměny Slovácka; 

Lidová řemesla, dokumentace tradiční řemeslné výroby – technologie zpracování 

mědi (publikace a DVD); Mužské soukenné kalhoty, nohavice v západních 

Karpatech; Dokumentace a analýza způsobů prezentace tradiční lidové kultury 

v muzeích v přírodě.  

     Další terénní a archivní výzkum byl zaměřen především na výrobce lidových 

hudebních nástrojů, na zvukové záznamy tradiční lidové hudby a folkloru ze 

Slovenska v českých audiovizuálních archivech, na proměnu lidové stravy při 

rodinných a výročních obyčejích ve vybraných lokalitách Slovácka, na 

dokumentaci fenoménů zapsaných do Seznamu nemateriálních statků tradiční 

lidové kultury ČR a na Reprezentativním seznamu nehmotného kulturního 

dědictví lidstva. Rozšířena byla elektronická knihovna NÚLK, pokračovala 

spolupráce s Národním filmovým archivem a do elektronické edice byly 

zpracovány domovní a sirotčí knihy města Strážnice.  

     V programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – 

NAKI – řešil NÚLK v roce 2011 ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou 

Masarykovy univerzity v Brně výzkumné projekty „Tradiční lidový oděv na 

Moravě – identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového 

materiálu z let 1850–1950“ a „Technologie tradičního hliněného stavitelství na 

Moravě a vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají“. 
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B I/1    Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na 

základě zhodnocení jí dosažených výsledků ve smyslu 

ustanovení § 4 odst. 2, písm. a) zákona č. 130/2002 Sb. 

 
     Plán výzkumných aktivit pro rok 2011 navázal na ukončené výzkumné 

záměry NÚLK a dlouhodobou koncepci rozvoje výzkumu a vývoje. V roce 2011 

řešil NÚLK z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj naplnění 

níže uvedených cílů: 

 

 

1) Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v ČR – 

vytvoření a vydání metodického pokynu pro zpracování 

dotazníkového výzkumu pro krajská pracoviště pověřená péčí         

o tradiční lidovou kulturu na základě Koncepce účinnější péče        

o tradiční lidovou kulturu.  

Garanti úkolu: Mgr. Jan Blahůšek, Mgr. Markéta Lukešová 

      

     Záměrem Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu byla celoplošná 

dotazníková dokumentace tradiční lidové kultury u lokálních autorit ve všech 

krajích České republiky, která byla realizována v letech 2006 – 2010. Jednotlivé 

výzkumy obsahující statistickou analýzu dat byly vyhodnoceny v závěrečných 

zprávách souhrnně za celou ČR i v dílčích zprávách za jednotlivé kraje.  Cílem 

navrhované výzkumné aktivity bylo vytěžení uvedeného výzkumu, který během 

pěti let identifikoval současnou podobu tradiční lidové kultury na území našeho 

státu. Získané výsledky jsou zaměřeny především na existenci významných 

statků, ale také na prvky ohrožené zánikem.  

     Cílem vydané publikace je poukázat na možnost pokračování uvedených 

identifikačních výzkumů a jejich realizaci na menších územních celcích nebo      

v konkrétních lokalitách. Jejich smyslem je redokumentace a hlubší tematická 

dokumentace založená na srovnávací metodě. Nejvýznamnější prvky současné 

tradiční a lidové kultury mohou být podle předloženého metodického pokynu 

navrženy k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury 

České republiky, stejně tak do obdobných seznamů krajských, jejichž existenci 

předpokládá stávající znění Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu     

v České republice na léta 2011–2015. Jako metodický návod bude zájemcům      

o tuto problematiku sloužit ukázková nominace kulturního statku slovácký 

verbuňk, který byl do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury 

České republiky zapsán v roce 2009. Výzkumy současné podoby tradiční lidové 
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kultury se mohou rovněž zaměřit i na lidová řemesla a jejich nositele. Výsledky 

je možné využít pro systematickou dokumentaci, prezentaci, šíření a uchování 

tradičních technologií a know-how řemeslníků. Výsledkem takové dokumentace 

může být nominace na ocenění ministerstva kultury Nositel tradice lidových 

řemesel, který je od roku 2001 každoročně udělován až pěti vybraným 

řemeslníkům z České republiky. Poslední kapitola vydané publikace se proto 

zabývá právě touto problematikou a přináší metodický pokyn pro zpracování 

návrhu na udělení titulu i jednu vzorovou nominaci. Autory publikace jsou Jan 

Blahůšek a Markéta Lukešová. 

 

Výstup: publikace 

Blahůšek, J., Lukešová, M.: Metodika identifikace a dokumentace tradiční lidové 

kultury v České republice v kontextu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou 

kulturu na léta 2011–2015. Strážnice 2011, 219 s. ISBN 978-80-87261-69-9 

 

 

2) Nehmotné kulturní dědictví České republiky – redokumentace 

vesnických masopustních obchůzek a masek na Hlinecku, publikace 

a DVD „Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku“.  

Garanti úkolu: Mgr. Jan Blahůšek, PhDr. Ilona Vojancová 

      

     V první polovině roku 2009 byly masopustní obchůzky a masky na Hlinecku 

zapsány do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České 

republiky. Mezivládní výbor UNESCO pro zachování nemateriálního kulturního 

dědictví zapsal dne 16. 11. 2010 kulturní statek Vesnické obchůzky a masky na 

Hlinecku do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví 

lidstva, který byl zřízen na základě UNESCO Úmluvy o zachování 

nemateriálního kulturního dědictví. Jedním z opatření v záchovném plánu           

k uchování statku, který byl součástí nominace, je redokumentace statku, 

doplňující výzkum a vydání publikace o zapsaném kulturním statku. Vzhledem 

k pozornosti UNESCO o zapsané kulturní statky tak učinil NÚLK v česko - 

anglickém znění. Publikaci bude tedy možné využít i při prezentaci statku 

v zahraničí. Text samotné nominace je doplněn obecným pojednáním                  

o projektech UNESCO v oblasti nehmotného kulturního dědictví. Publikace 

obsahuje rovněž etnologickou studii o masopustních obchůzkách na Hlinecku. 

Autory textů jsou Jan Blahůšek a Ilona Vojancová. Publikace je doplněna           

o fotografie a jazykové verze (české, anglické) doprovodných audiovizuálních 

dokumentů, které pro potřeby nominační procedury zpracovala Agentura Rudolf 

Chudoba z Brna. 
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     Národní ústav lidové kultury jako pracoviště pověřené odborným vedením 

agendy týkající se participace ČR na realizaci opatření uvedené Úmluvy             

o zachování nemateriálního kulturního dědictví již vydal publikaci o slováckém 

verbuňku, který byl do seznamu UNESCO zapsán v roce 2005. Počítá se 

s rozšiřováním této ediční řady, která přispívá k prezentaci nejvýznamnějších 

českých statků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního 

kulturního dědictví. 

 

Výstupy: monografie s doprovodným audiovizuálním dokumentem na DVD, 

dvojjazyčné vydání (čeština, angličtina), 

Blahůšek, J., Vojancová, I.: Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku. 

Strážnice 2011, 144 s. ISBN 978-80-87261-71-72 

 

 

3) Proměny Slovácka – dokončení výzkumu sociologicko-

etnologického obrazu vývoje regionu Slovácka pro vydání 

publikace „Proměny Slovácka“.  

Garant a řešitel úkolu: PhDr. Josef Jančář, CSc. 

 

     Výsledkem výzkumné aktivity je publikace Proměny Slovácka (Lidová 

kultura od feudálního poddanství k postmodernímu společenství) autora Josefa 

Jančáře, která v odborné zkratce postihuje proměny výrazného etnografického 

regionu, opírá se o množství dostupných pramenů a mimořádné osobní 

zkušenosti a znalosti. 

     Publikace je jedním z výstupů z dlouhodobého výzkumu NÚLK, nazvaného 

Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky. Po předchozích výstupech 

v podobě odborných sympozií a z nich vydaných sborníků představuje publikace 

Proměny Slovácka komplexní obraz vývoje lidové kultury ve vybraném regionu. 

Na základě dnes už klasické etnologické metody „zúčastněného pozorování“ 

vznikla práce, která na historickém pozadí objasňuje dnešní stav tradiční lidové 

kultury a využívání jejích prvků k soudobým kulturním aktivitám na Slovácku, 

pokládaném mnohdy za region s dosud nejživějšími projevy lidových tradic. 

     Publikace je příspěvkem k realizaci kap. 4.3 (a obsáhlým angl. resumé i kap. 

4. 4)  Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu podle Usnesení vlády č. 

11/2011. Může sloužit i jako metodický podnět k obdobnému výzkumu v jiných 

regionech České republiky. Členění publikace vychází z metodiky, používané 

UNESCO v duchu Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury z roku 1989   

a zejména z Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví z roku 

2003, které člení lidovou kulturu na hmotnou a nehmotnou. 
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Obsah publikace Proměny Slovácka sleduje obě vzájemně se podmiňující 

kategorie tradiční lidové kultury v historických proměnách posledních dvou 

století. V kapitole o lidové kultuře hmotné se zabývá především tradičním 

zemědělským hospodařením, lidovou výrobou a bydlením. Podstatným přínosem 

je zejména kapitola o lidové nehmotné kultuře zachycující na historickém pozadí 

její současné využívání. Ukazuje, že prvky nehmotné lidové kultury se 

adaptovaly do moderní kultury a procesy této adaptace jsou předmětem výzkumů 

soudobé etnologie. Dokládá také různě transformované zvyky a obyčeje a 

tvůrčím způsobem zpracovávané písně a tance, které se stávají nejenom součástí 

kulturních aktivit současnosti, ale přispívají i k lepšímu chápání a oceňování 

kulturního dědictví. Cenným doplňkem knihy je obsáhlý seznam vlastivědné       

i odborné etnografické literatury pro zájemce o podrobnější studium vývoje 

lidové kultury na Slovácku. Publikace byla vydána v červnu 2011.  

 

Výstup: odborná publikace, fotodokumentace 

Jančář, J.: Proměny Slovácka. Strážnice 2011, 142 s. ISBN 987-80-87261-48-4 

 

 

4) Lidová řemesla – dokumentace tradiční řemeslné výroby – 

technologie zpracování mědi (měditepectví), odborná publikace      

a DVD.  

Garant úkolu: Mgr. Martin Šimša,  

řešitelka: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.  

 

     Záměrem výzkumu byla dokumentace činnosti vybraných měditepeckých 

dílen (archivní výzkum), dokumentace základního sortimentu a tvarosloví 

výrobku i specifických technologií a měditepeckých výrobních postupů. Zároveň 

byla provedena filmová dokumentace současné podoby měditepecké 

technologie. Dokumentace tradiční řemeslné výroby a její produkce, technologie 

řemeslné výroby a jednotlivých osobností, které jsou nositeli tradičního řemesla, 

je dlouhodobý výzkumný úkol, kterému se NÚLK věnuje několik let pod 

názvem „Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v ČR“. Dokumentace je 

zaměřena především na zanikající technologie řemeslné výroby. 

     Výzkumný projekt Práce z kovu – měditepectví, uskutečněný v roce 2011, 

vychází z dlouhodobého plánu přijatého na jednání redakční rady (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) projektu Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v únoru 2010.  
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     Práce se soustředila na zmapování technologie, která doposud stála na okraji 

zájmu a kterou se zabývalo jen několik málo badatelů. V průběhu výzkumu se 

podařilo dokumentovat technologií zpracování mědi kováním a tepáním, 

sortimentu výrobků, organizaci výroby a její historii. Dokumentace výroby 

proběhla v Měditepeckém ateliéru Zbyňka Pechála v Jilešovicích u Opavy. 

     Mědikovci byli součástí smíšených cechů nebo byli jednotliví řemeslníci na 

venkově přidruženi k větším městům. Široký sortiment pak vznikal buď na 

přímou zakázku, nebo se od počátku novověku nabízel na jarmarcích.                

V měšťanských domácnostech se využívaly kuchyňské potřeby, jako např. 

pánve, hrnce, rendlíky, kotlíky, formy na pečení, hmoždíře, na venkově našly 

uplatnění především konve na vodu a kotle na vaření a na praní prádla. 

V průběhu 19. století se měditepecká výroba soustřeďovala na zhotovování 

speciálních zařízení pro barvírny, škrobárny, pivovary, lihovary, cukrovary         

a také kotle pro veřejné prádelny. Díky svému ušlechtilému vzhledu byla měď 

používána také pro dekorativní předměty ve veřejných prostorách; lampy, vázy, 

žardiniéry a popelníky zdobily hotely a restaurace. Při práci s mědí se používá 

několik technologií: lití, kování, soustružení a tepání, a proto se v pramenech      

a v literatuře objevují různé názvy pro řemeslníky, jako např. mědilijci, 

mědikovci a měditepci, ale též podle sortimentu kotláři, svícníci, pánevníci apod. 

      

Výstupy: odborná publikace, filmový dokument na DVD, fotodokumentace, 

sbírkové předměty  

Křížová, A.: Práce z kovu VII., 5. část, měditepectví. Strážnice: NÚLK, 2011. 90 

s. (s přílohou DVD) ISBN 978-80-87261-73-6 

 

 

5) Mužské soukenné kalhoty – nohavice v západních Karpatech, 

dokumentace a výzkum rozšíření, původu a vzniku mužské oděvní 

součástky – soukenných kalhot v prostoru západních Karpat.  

Garant úkolu: Mgr. Martin Šimša 

 

     Výzkum byl zaměřen na identifikaci existujících dokladů, získání poznatků    

o rozšíření, původu a vzniku mužských soukenných kalhot - nohavic - na území 

západních Karpat – Česká republika, Slovensko a Polsko.  

     Na základě rozboru dosavadní literatury a výzkumných zpráv byla 

zpracována pracovní hypotéza, předpokládající existenci dvou typů soukenných 

kalhot s odlišnou konstrukcí, vývojem a územním rozšířením. Oba typy kalhot 

byly následně dokumentovány v textilních sbírkách předních muzeí – 

Etnografický ústav MZM Brno, Etnografické muzeum SNM v Martině (SR), 
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Národní etnografické muzeum ve Varšavě (Polsko) atd. Střihové konstrukce       

a způsob výroby byly zkoumány v archivu terénní dokumentace ÚLUV 

v Bratislavě (SR). Vybrané typy soukenných kalhot byly fotograficky a kresebně 

zdokumentovány a podrobeny konstrukčnímu rozboru, na jehož základě bylo 

provedeno zakreslení střihu. Rozborem získaných střihových konstrukcí bylo 

zjištěno, že na zkoumaném území existují nikoli dva, ale tři typy soukenných 

kalhot. 

     Získané informace byly shrnuty do případové studie, v níž jsou formulovány 

základní postuláty o konstrukčních a materiálových typech, jejich územním 

rozšíření, vnitřních vztazích a návaznosti na přilehlé kulturní areály.  

     Dosavadní představy o genezi dlouhých soukenných kalhot v Evropě 

předpokládaly jejich vznik ve středověku, kdy došlo ke spojení dvou 

samostatných nohavic. Rozbor střihových řešení, vyskytujících se v minulosti na 

území Karpat naznačuje, že se jednalo nikoli o jeden, ale minimálně o dva typy 

s odlišným geografickým rozšířením i historickým vývojem. Kalhoty se zadním 

vedením švů, jejichž výskyt je omezen na lokality v Beskydech a jejich podhůří, 

vykazují značnou míru shody s pozdně středověkými celistvými kalhotami, které 

se v Evropě rozšířily v průběhu 16. století. Jejich výskyt v tomto okrajovém 

území je s největší pravděpodobností posledním pozůstatkem dříve plošného 

rozšíření, které bylo jinde převrstveno krátkými, pod kolena sahajícími 

kalhotami. Zde však díky úzkým kontaktům se sousedním karpatským územím a 

jeho oděvní kulturou přežilo až do počátku 20. století.   

     Druhá konstrukční varianta má oproti tomu švy vedené po bocích a vzadu má 

příčné sedlo. Setkáváme se s ní na většině území západních a středních Karpat, 

rozprostírajících se na území Slovenska a Polska s přesahy do Slezska a na 

Moravu. Prostřednictvím charakteristických střihových detailů – boční švy, 

příčné sedlo, dva rozparky v pase kalhot – však dokážeme její výskyt vysledovat 

až do rumunské Transylvánie, kde se nacházejí jak konstrukčně jednodušší 

varianty, tak i vývojově předcházející typy.  

 

Výstupy: studie v zahraničním recenzovaném časopise, dokumentace vybraných 

typů kalhot – foto, kresby, střih, mapa rozšíření.  

Šimša, M.: Soukenné kalhoty v západních a středních Karpatech - konstrukční 

východiska, střihy a jejich vývoj. Zborník Slovenského národného múzea 

v Martine, Etnografia 52, roč. CV, 2011, s.28-64. 
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6) Dokumentace a analýza způsobů prezentace tradiční lidové kultury 

v muzeích v přírodě.  

Garantky úkolu: Mgr. Markéta Lukešová, Eva Rýpalová 

 

     Cílem úkolu byla dokumentace a analýza způsobů prezentace tradiční lidové 

kultury v muzeích v přírodě. Muzea v přírodě jsou jednou z nejdůležitějších 

institucí, které zprostředkovávají poznatky o tradiční lidové kultuře širokému 

spektru návštěvníků. 

     V roce 2011 byla realizována první etapa dvouletého projektu Způsoby 

prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě. Projekt si klade za cíl 

věnovat se především průvodcovské službě. Prostřednictvím návštěv muzeí 

v přírodě v České republice rozšířit znalosti o tradiční lidové kultuře v rámci 

průvodcovské služby a také zkvalitnit práci s dětským návštěvníkem 

v programech určených pro školy. Smyslem projektu je dokumentace a analýza 

způsobů prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě za účelem 

získání podkladů pro vytvoření metodiky. Byly realizovány dvě studijní cesty 

pro průvodce do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm            

a Souboru lidových staveb Vysočina - Veselý Kopec. Ve dnech 11. – 12. 9. 

2011  proběhl dvoudenní pracovní seminář Setkání s tradicí I., kde se průvodci 

seznámili jak s teoretickou, tak s praktickou částí jejich práce. Součástí semináře 

byla také přednáška Mgr. Vlastimila Ondry o práci s dětmi v zájmových 

kroužcích a školním prostředí. Další seminář nesl název Setkání s tradicí II.         

a uskutečnil se 7. 10. 2011 v prostorách Muzea vesnice jihovýchodní Moravy. 

Zde se setkali průvodci s vybranými školními třídami - jednou z vesnice (Bánov) 

a další z města (Brno). Cílem semináře bylo především podtrhnout zážitkový 

potenciál dětí – přiblížit jim tradiční lidovou kulturu prostřednictvím aktivního se 

zapojení do řemeslných činností a přimět děti k samostatnému objevování           

i zkoumání této problematiky. Seminář (workshop) byl dalším krokem k získání 

a ověření nového způsobu prezentace a vytvoření speciálních programů pro 

školní mládež. V měsíci prosinci byla realizována studijní cesta zaměřená na 

vánoční programy v muzeích v přírodě na Veselém Kopci a v Zubrnicích. 

V rámci diskusního fóra Umělecké vzdělávání, které proběhlo 22. - 23. 9. 2011 

v Praze, byl přednesen příspěvek Úloha Národního ústavu lidové kultury 

v procesu vytváření pozitivního vztahu dětí k lidové kultuře. 

 

Výstupy:  

- workshop v MVJVM Strážnice „Setkání s tradicí I.“ pro průvodce 11. - 12. 9. 

2011,  
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- workshop v MVJVM Strážnice „Setkání s tradicí II.“ pro vybrané třídy 7. 10. 

2011,  

- příspěvek „Úloha Národního ústavu lidové kultury v procesu vytváření 

pozitivního vztahu dětí“ v rámci diskusního fóra Umělecké vzdělávání,  

Praha 22. - 23. 9. 2011. 

 

 

Personální zajištění výzkumných aktivit 

 

Seznam zaměstnanců, kteří se podíleli na dlouhodobém koncepčním rozvoji 

výzkumné organizace NÚLK v r. 2011: 

PhDr. Josef Jančář, CSc.   úvazek 0,1 /únor – červen 2011/ 

PhDr. Ilona Vojancová   úvazek 0,1 /únor – červenec 2011/ 

Marie Káčerová    úvazek 1,0 /březen – srpen 2011/ 

Romana Krejčová   úvazek 1,0 /říjen – prosinec 2011/ 

Mgr. Lenka Havlíková   úvazek 1,0 /říjen – prosinec 2011/ 

V průběhu plnění aktivit došlo k personální změně u paní Marie Káčerové 

z důvodu ukončení pracovního poměru na její žádost k 31. 8. 2011. Funkce byla 

obsazena Romanou Krejčovou a Mgr. Lenkou Havlíkovou na období říjen – 

prosinec 2011. Na plnění plánových výzkumných úkolů se v rámci spoluúčasti 

NÚLK na koncepčním rozvoji výzkumné organizace podíleli zaměstnanci, 

jejichž úvazek není v nákladech uveden (řešitelé: Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D., 

Mgr. Martin Šimša, Mgr. Markéta Lukešová; Eva Rýpalová).  

 

Na uvedené úkoly byla poskytnuta institucionální podpora ve výši 1 580 tis. Kč, 

z toho na osobní náklady 392 tis. Kč a na další provozní náklady 1 188 tis. Kč. 

 

 

Návrh na zařazení výsledků do RIV12 

 

Kód J (článek v odborném periodiku) 

Šimša, M.: Soukenné kalhoty v západních a středních Karpatech - konstrukční 

východiska, střihy a jejich vývoj. Zborník Slovenského národného múzea 

v Martine, Etnografia 52, roč. CV, 2011, s. 28-64       

 

Kód B (odborná publikace) 

Blahůšek, J., Lukešová, M.: Metodika identifikace a dokumentace tradiční lidové 

kultury v České republice v kontextu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou 

kulturu na léta 2011–2015. Strážnice 2011, 219 s. ISBN 978-80-87261-69-9 
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Blahůšek, J., Vojancová, I.: Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku. 

Strážnice 2011, 144 s. ISBN 978-80-87261-71-72 

Jančář, J.: Proměny Slovácka. Strážnice 2011, 142 s., ISBN 987-80-87261-48-4 

Křížová, A.: Práce z kovu VII., 5. část, měditepectví. Strážnice 2011,90 s.  

(s přílohou DVD) ISBN 978-80-87261-73-6 

 

 

Kód W (uspořádání workshopu)  

Workshop v MVJVM Strážnice „Setkání s tradicí I.“ pro průvodce 11. - 12. 9. 

2011.  

Workshop v MVJVM Strážnice „Setkání s tradicí II.“ pro vybrané třídy 7. 10. 

2011. 
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B I/2   Výzkumné úkoly v rámci hlavní činnosti 
 

         NÚLK v roce 2011 pokračoval ve své dlouhodobé koncepci rozvoje 

výzkumu a vývoje, navázal na ukončené výzkumné záměry a naplňoval své cíle 

řešením níže uvedených úkolů. Část výzkumné činnosti byla zaměřena na řešení 

úkolů týkajících se především problematiky hudební organologie, diskografie     

a archivace záznamů tradiční lidové hudby a folkloru, část na identifikaci            

a dokumentaci tradiční lidové kultury v ČR. 

 

 

Martin Kuča - houslař ze Strážnice  

    V roce 2011 byl proveden archivní výzkum a dokumentace vybraných 

nástrojů houslaře M. Kuče a exaktního měření za použití specializovaných 

přístrojů. Dále byl proveden terénní výzkum a rozhovor s potomky Martina 

Kuči, prostudování jeho pozůstalosti, která je ve vlastnictví rodiny Kučů. 

Výsledkem výzkumu je odborná studie uveřejněná v recenzovaném časopise 

Národopisná revue (autor Mgr. Jiří Höhn).  

Höhn, J: Lidový houslař Martin Kuča ze Strážnice (1888 – 1967), Národopisná 

revue 21, č. 3. Strážnice 2011, s. 205  – 211. ISSN 0862-8351 

 

Filmový fond NÚLK jako zdroj hudebně organologického poznání 

     V roce 2011 byla provedena analýza fondů, zjištěn jejich stav a obsah 

jednotek ve vztahu k předmětu bádání, stanoven specifický přístup, vedoucí 

k řešení etnoorganologického pohledu na hudební nástroje z pohledu  

etnokulturní tradice na území České republiky s vazbami na přilehlé státy 

především Slovensko. Výsledkem výzkumu je odborná studie v recenzovaném 

časopise Národopisná revue (autor Mgr. Jiří Höhn). 

Höhn, J: Termín „Lidový hudební nástroj“a funkce hudebních instrumentů 

v oblasti etnokulturních tradic (na příkladu Moravy), Národopisná revue 21, č. 

1. Strážnice 2011, s. 13 – 21. ISSN 0862-8351 
 

Zvukové záznamy tradiční lidové hudby a folkloru ze Slovenska v českých 

audiovizuálních archivech, od projektu Pathé do první poloviny 60. let 

     V roce 2011 byl proveden rozsáhlý archivní výzkum zahrnující fonotéky        

a archivy Českého rozhlasu v Praze, v Brně, Ostravě, archivní fondy a sbírky 

NÚLK (zahrnující také deponované dokumenty Českého rozhlasu a televize)      

a v malém rozsahu také archiv Supraphonu, a. s. Akvizicemi byla doplněna 

archivní sbírka zvukových záznamů („fonotéka“) především o starší záznamy na 

„standardních“ (šelakových) gramodeskách včetně techniky pro její přehrávání. 
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S ohledem na zjištěný enormní rozsah materiálu a jeho vazbu na ještě rozsáhlejší 

fond obrazových záznamů je nutné v heuristické a katalogizační práci pokračovat 

i v následujících letech. 

 

Výzkum a systematická dokumentace fenoménů zapsaných do Seznamu 

nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR a do Reprezentativního 

seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva 

     V roce 2011 byl proveden terénní výzkum fenoménu slováckého verbuňku 

v Moravských Knínicích na tzv. širším Brněnsku. V obci má tento tanec typický 

spíše pro etnografickou oblast Slovácka již dvacetiletou tradici a prochází 

neustálým vývojem. Cílem výzkumu bylo popsat historicko-společenský kontext 

přesunu slováckých kulturních znaků mimo jejich přirozené teritorium výskytu    

a v jeho rámci zachytit současný význam výskytu verbuňku v dané lokalitě. 

Výsledky výzkumu byly zpracovány ve studii nazvané Význam rozšíření 

slováckého verbuňku v Moravských Knínicích na Brněnsku, která byla vydána 

v recenzovaném časopise Národopisná revue (autorka Mgr. Jarmila Vrtalová). 

Během výzkumu byla pořízena fotodokumentace a videodokumentace jevu 

během dvou hodových dnů v Moravských Knínicích. 

Vrtalová, J.: Význam rozšíření slováckého verbuňku v Moravských Knínicích na 

Brněnsku. Národopisná revue 21, č. 4, Strážnice 2011, s. 293-297, ISSN 0862-

8351 

 

Proměna lidové stravy při rodinných a výročních obyčejích ve vybraných 

lokalitách Slovácka 

     V rámci projektu byl zpracován terénní výzkum proměn lidové stravy 

v lokalitách Vracov, Vacenovice a Milotice v oblasti jižního Kyjovska. 

Rozhovory s pamětnicemi byly zaznamenány audiovizuální technikou. 

Z výzkumu vznikla dílčí studie s názvem Proměna tradiční lidové stravy při 

rodinných obyčejích na příkladu městečka Vracova na Slovácku (autorka Mgr. 

Markéta Lukešová). Koncem roku proběhly další výzkumy v terénu v sedmi 

vybraných obcích na Strážnicku a Podluží.  

 

Elektronická knihovna 

     Projekt tzv. elektronické knihovny řeší NÚLK v rámci své odborné činnosti 

již od roku 2003. Cílem je pomocí internetových stránek zpřístupňovat publikace 

a dokumenty, které jsou pro studium lidové kultury zásadní, ale jejich dostupnost 

v síti veřejných knihoven je omezená. NÚLK zveřejňuje v elektronické knihovně 

také řadu svých současných výstupů odborné činnosti. V roce 2011 byla do 

digitální podoby v elektronické knihovně NÚLK zpracována sbírka Karla 
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Jaromíra Erbena: Prostonárodní české písně a říkadla. Originál k digitalizaci 

zapůjčilo brněnské pracoviště Etnologického ústava Akademie věd ČR. 

 

Lidová kultura ve filmové tvorbě  

     Úkol byl realizován ve spolupráci s Národním filmovým archivem v Praze. 

V letošním roce byl dodán soupis filmů k tématu Lidová kultura a filmová 

tvorba. Navázalo se tak na vzájemnou spolupráci z uplynulého období výběrem 

filmů z let 1936 - 1941. 

 

Elektronická edice domovních a sirotčích knih města Strážnice 

     Do elektronické edice byly zpracovány domovní a sirotčí knihy města 

Strážnice, které tak zpřístupní prameny ke studiu stejnojmenného 

vrchnostenského panství. 

Pajer, J.: Domovní a sirotčí knihy města Strážnice (1555 – 1814) X. Strážnice: 

NÚLK, 2011. 792 s. ISBN 978-80-87261-31-6 (elektronická publikace) 

Pajer, J.: Domovní a sirotčí knihy města Strážnice (1557 – 1822) XIV. Strážnice: 

NÚLK, 2011. 602 s.  ISBN 978-80-87261-44-6 (elektronická publikace) 

Pajer, J.: Domovní a sirotčí knihy města Strážnice (1566 – 1818) XV. Strážnice: 

NÚLK, 2011. 506 s. ISBN 978-80-87261-45-3 (elektronická publikace) 

Pajer, J.: Domovní a sirotčí knihy města Strážnice (1555 – 1819) XVI. Strážnice: 

NÚLK, 2011. 581 s. ISBN 978-80-87261-46-0 (elektronická publikace) 

 

 

Návrh na zařazení výsledků do RIV12 

 

Kód J 

Höhn, J: Lidový houslař Martin Kuča ze Strážnice (1888 – 1967), Národopisná 

revue 21, č. 3. Strážnice 2011, s. 205  – 211. ISSN 0862-8351 

Höhn, J: Termín „Lidový hudební nástroj“a funkce hudebních instrumentů 

v oblasti etnokulturních tradic (na příkladu Moravy), Národopisná revue 21,      

č. 1. Strážnice 2011, s. 13 – 21. ISSN 0862-8351 

Vrtalová, J.: Význam rozšíření slováckého verbuňku v Moravských Knínicích na 

Brněnsku. Národopisná revue 21, č. 4, Strážnice 2011, s. 293-297, ISSN 0862-

8351 

Tarcalová, L.: Živý betlém – nový fenomén současnosti (vybrané příklady 

z Moravy). Národopisná revue 21, č. 4, Strážnice 2011, s. 271-282, ISSN 0862-

8351 
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Kód B 

Pajer, J.: Domovní a sirotčí knihy města Strážnice (1555 – 1814) X. Strážnice: 

NÚLK, 2011. 792 s. ISBN 978-80-87261-31-6 (elektronická publikace) 

Pajer, J.: Domovní a sirotčí knihy města Strážnice (1557 – 1822) XIV. Strážnice: 

NÚLK, 2011. 602 s.  ISBN 978-80-87261-44-6 (elektronická publikace) 

Pajer, J.: Domovní a sirotčí knihy města Strážnice (1566 – 1818) XV. Strážnice: 

NÚLK, 2011. 506 s. ISBN 978-80-87261-45-3 (elektronická publikace) 

Pajer, J.: Domovní a sirotčí knihy města Strážnice (1555 – 1819) XVI. Strážnice: 

NÚLK, 2011. 581 s. ISBN 978-80-87261-46-0 (elektronická publikace) 

 
Kód O 

Kolektiv autorů: Malý etnologický slovník, Strážnice 2011, 115 s. ISBN 978-80-

87261-70-5 
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B I/3 Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní            

a kulturní identity – NAKI  

 

 

Projekt 

 Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě          

a vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají 

(DF11P01OVV015) 
 

 

Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury 

Příjemci: Národní ústav lidové kultury, Masarykova univerzita  

Příjemce-koordinátor: Národní ústav lidové kultury (NÚLK), Strážnice 

Odpovědný řešitel příjemce-koordinátora (NÚLK): Mgr. Martin Novotný  

Příjemce: Masarykova univerzita, Brno  

Odpovědný řešitel příjemce (MU): Mgr. Dalibor Všianský 

Tematická priorita 3.3 – Materiály a technologie pro záchranu a zachování 

kulturního dědictví 

  

     Projekt byl schválen na období 2011 – 2015 a je zaměřen na detailní rozbor, 

praktické zvládnutí a oživení pracovních postupů, v minulosti používaných na 

Moravě v kontextu panonského typu domu. Poznatky získané a ověřené 

projektem budou aplikovatelné při stavbách transferovaných objektů v muzeích 

v přírodě a použitelné v památkové péči. 

 

Cíl etapy 

     Specifika jednotlivých stavebních technik v oblasti: typologie, geografické 

rozšíření a vzájemné vztahy – starší a mladší vrstva; expertíza vzorků stavebních 

hmot. Ve spolupráci s příjemcem projektu byly vybrány vzorky stavebních 

materiálů pro studium mineralogicko-petrografické, strukturní, fyzikálně-

mechanické a dendrochronologické. 

     Po stránce metodiky se jedná o kombinaci výzkumných postupů, se kterými 

pracuje etnologie a příbuzné obory, doplněných o výsledky analýzy stavebního 

materiálu (vzorky z lokálních těžebních míst a historických konstrukcí). Základní 

výzkum je založen na komparaci recentních stavebních projevů získaných 

v terénu se staršími archivními, literárními a ikonografickými prameny nebo 

archeologickými doklady. Pozornost je věnována i získanému filologickému 
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materiálu (sémantická analýza terminologie a její významové posuny v čase). 

Experimentální část aplikovaného výzkumu probíhá v Muzeu vesnice 

jihovýchodní Moravy. 

 

Vlastní řešení problematiky hliněných staveb 

     Za účelem úspěšného naplnění jednotlivých etap projektu byl sestaven 

pracovní tým složený z odborníků zabývajících se problematikou hliněného 

stavitelství na území Moravy s přesahem do přilehlých oblastí středního 

Podunají. Pozornost výzkumné skupiny je primárně zaměřena na výzkum 

jednoho kulturního prvku, jednotlivých variant konstrukcí používaných               

v tradičním hliněném stavitelství a jejich širším kontextu. Snahou je mimo jiné 

přispět k objasnění vzájemných souvislostí stavebních technik i jejich genezi. 

Cíleně zaměřené experimentální práce ověřují funkčnost tradičních postupů 

v nových podmínkách, což je nezbytným předpokladem pro jejich uvedení do 

praxe. Realizací takto komplexně zaměřeného aplikovaného výzkumu je 

zevrubně zkoumána zaniklá stavební tradice. Aplikace dosažených výsledků, 

propojení metodiky společenskovědních disciplín a přírodních věd, přispěje 

k uchování hodnot této důležité součásti našeho kulturního dědictví pro další 

generace. Stavební technologie pracující s nepálenou hlínou tak budou, při co 

největším zachování autenticity původních materiálů, zpřístupněny široké obci 

zájemců a uživatelů. Publikování dosažených výsledků a jejich uvedení v širší 

souvislosti rovněž přiblíží zvláštnosti tohoto odvětví venkovského stavitelství na 

území ČR; přispěje k prezentování jednotlivých regionů a identifikaci národní 

kultury v evropském kontextu. Naléhavost předkládaného výzkumného záměru 

tkví v oživení archaických stavebních projevů, jejichž poslední doklady by zcela 

zmizely, v technickém zvládnutí jednotlivých postupů a vytvoření několika 

přesných metodik. 

    Průběžně jsou analyzovány vzorky předpokládaných surovin pro stavbu 

historických hliněných budov a vzorky surovin pro stavbu experimentálních 

objektů v areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici:  

- Většina vzorků byla podrobena fázové analýze metodou práškové rtg-

difraktometrie. Ze vzorků hliněných matriálů byly zhotoveny výbrusové 

preparáty za účelem dalšího mikroskopického studia petrografického, 

mineralogického a mikrostrukturního složení. 

- Ze vzorků stavebního materiálu z Rymic a spraše z Kunovic byly zhotoveny 

výbrusové preparáty, které byly analyzovány optickou mikroskopií. 

- U většiny vzorků se zastoupením organického ostřiva bylo stanoveno 

zastoupení rostlinné organické hmoty. 
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- Na vzorcích sprašových hlín z bývalé Abrhámovy cihelny v Kunovicích bylo 

provedeno stanovení vaznosti. 

- Vzorek trámu, který byl součástí kompaktní hliněné stěny komor v Dobrčicích, 

byl podroben dendrochronologické analýze.  

     V roce 2011 byl základní výzkum primárně zaměřen na stavební tradice 

v oblasti střední Moravy. V rámci terénních výzkumů byly dokumentovány 

konstrukce používané u hliněných staveb. Výzkum byl prováděn ve 

vytipovaných lokalitách na Hulínsku, Přerovsku, Kojetínsku, Olomoucku            

a Prostějovsku (celkem 25 obcí). Byla prováděna fotografická dokumentace        

a odebírání vzorků z historických konstrukcí. Souběžně s terénním výzkumem 

probíhalo studium archiválií (písemných i ikonografických pramenů) a literatury 

- fotografický materiál z Jihomoravského muzea ve Znojmě, Etnologického 

ústavu AVČR v Praze, Etnologického ústavu SAV, archiválie ve ZAO - pobočka 

Olomouc, MZA Brno, SOkA Prostějov, studium akvarelů a kreseb v archivu NG 

v Praze. V průběhu řešení projektu začali autoři sestavovat bibliografii 

etnografických a archeologických příspěvků mapující hliněnou stavební tradici 

v kontextu se širší oblastí středního Podunají. Ta je nezbytnou pomůckou pro 

široké komparativní studium, které je předpokladem objektivní práce. Paralelně 

probíhala kresebná dokumentace konstrukčních detailů i celků hliněných staveb, 

včetně plánů objektů stavěných v rámci experimentu. 

     Výsledkem jsou zprávy z terénního výzkumu, kresebná dokumentace, analýza 

hliněného materiálu.  

 

Aplikovaný výzkum 

     V roce 2011 bylo v areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy vytvořeno 

experimentální pracoviště. Záměrem bylo ověřit funkčnost tradičních hliněných 

konstrukcí, které by korespondovaly s předpokládanými cíli projektu, tj. 

praktickém zvládnutí pracovních postupů používaných u venkovských staveb. 

V roce 2011 byla pozornost zaměřena na konstrukci tzv. nabíjeného zdiva. 

Během experimentu byl zbudován zkušební jednoprostorový objekt o vnějších 

rozměrech 4 x 5 m. Stěny této stavby, o výšce 2,5 m a šířce 0,5 m, byly 

provedeny tradiční technologií, ručním nabíjením homogenizované hliněné 

směsi s příměsí řezané slámy do dřevěného bednění. Objekt byl postaven bez 

základů. Stavba má celkem čtyři otvory – tři okenní o rozměrech 0,6 x 0,8 m       

a jeden dveřní 1,8 x 0,8 m. Stěny se ubíjely po vrstvách vysokých 0,4 m. Na 

zbudování objektu bylo spotřebováno asi 30 m
3
 sprašové hlíny. Zvláštní důraz se 

kladl na exponované části stavby – nároží. Střed každé vrstvy byl v rohu 

vyztužen zpevňující kostrou (armováním), jež korespondovala s postupy 

uplatňovanými u těchto typů staveb. Výsledkem bylo vytvoření objektu 
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s kompaktními stěnami, který byl opatřen provizorní střechou. Stavba se nechá 

přes zimu „vymrznout“ a následně budou analyzovány případné změny ve zdivu. 

 

Výsledky výzkumu 

     Dosavadní práce na projektu jsou v souladu s plánovanými tematickými 

prioritami programu NAKI 1.1 a 3.3. 

Tematická priorita 1.1 – Nemovité kulturní dědictví – a) dokumentace hliněných 

staveb in situ – fotografické a kresebné zachycení nenávratně mizejících 

hliněných staveb na moravském venkově; b) experimentální práce pracující 

s původním materiálem a technologiemi mají být podkladem pro stavbu objektů 

v muzeích v přírodě a zajištěním co největší míry autenticity hliněných staveb. 

Tematická priorita 3.3 – Materiály a technologie pro zachování kulturního 

dědictví – a) analýza vzorků stavebních hmot: podklad pro metodiku rozboru 

vzorků z historických konstrukcí hliněných staveb; b) analýza vzorků z těžebních 

míst – lokální zdroje vhodné stavební hlíny určené pro památkovou péči a muzea 

v přírodě. 

     Provedené analýzy stavebních hmot proběhly s drobnými odchylkami od 

plánu projektu: náklady na rtg-difraktometrická měření byly vyšší než bylo 

plánováno, termické, případně chemické a mikrochemické analýzy budou 

provedeny během dalšího řešení projektu. Ve srovnání s původním plánem byly 

v roce 2011 navíc provedeny zkoušky vaznosti a dendrochronologická analýza, 

které si vyžádaly nově zjištěné skutečnosti. 

     Tyto výstupy mají mimo jiné sloužit jako podklad pro kartografické 

znázornění stavebních projevů a lokálních ložisek stavební hlíny, které mají být 

určeny pro potřeby památkové péče.  

 

Financování 

     Čerpání osobních nákladů a výdajů probíhalo v rámci schváleného plánu 

projektu. V důsledku nečekaného úmrtí Doc. PhDr. Ladislava Mlynky, CSc. 

došlo k personální změně na pozici výzkumného pracovníka. Doc. Mlynku 

nahradil PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.. Drobné korekce proběhly také v rozsahu 

podílu úvazků některých administrativních pracovníků účastnících se projektu,    

u nichž dlouhodobá nemoc vyvolala potřebu zástupu.      

     Čerpání nákladů nebo výdajů na pořízení hmotného a nehmotného majetku 

probíhalo v rozsahu schváleného plánu projektu. Nezbytné cenové korekce, jež 

proběhly v rámci jednotlivých položek, byly způsobeny časovým odstupem mezi 

plánem a realizací nákupů (cca l rok) a změnou nabídky v průběhu roku. 

Většina realizovaných nákupů se uskutečnila prostřednictvím poptávkového 

řízení na elektronickém tržišti veřejné správy B2B. 
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Rozdělení nákladů v r. 2011: 

NÚLK   1,407.000,- Kč 

PF MU Brno     390.000,- Kč 

 

Podrobná zpráva za plnění projektu v roce 2011 byla předána Odboru výzkumu 

a vývoje MK dne 14. 11. 2011. 

 

Návrh na zařazení výsledků do RIV12 

 

Kód J: 

Novotný, M.: Hlína v konstrukcích panonského typu domu. Národopisná revue 

21, č. 4, Strážnice 2011, s. 298-303, ISSN 0862-8351 

 

Kód O: 

Válka, M.: Tradiční dům v oblasti středního Podunají. K problematice hliněného 

stavitelství. Národopisný věstník, Praha 2011, s. 16-28, ISSN  1211-8117 
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Projekt 

Tradiční lidový oděv na Moravě – identifikace, analýza, 

konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu  

z let 1850–1950   

(DF11P01OVV017) 
 

 
 

Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury 

Příjemci: Národní ústav lidové kultury a Masarykova univerzita – za účelem 

řešení projektu vytvořeno konsorcium, jehož fungování je upraveno smlouvou    

č. HS 74/2011 

Příjemce- koordinátor: Národní ústav lidové kultury (NÚLK), Strážnice 

Odpovědný řešitel příjemce-koordinátora (NÚLK): Mgr. Martin Šimša  

Příjemce: Masarykova univerzita, Brno  

Odpovědný řešitel příjemce (MU): prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. 

Tematická priorita projektu – 1.2 – Movité kulturní dědictví 

Projekt byl schválen na období 2011 – 2015. 

 

 

     Projekt si klade za cíl vytvořit výsledky využitelné pro uchování, ochranu, 

edukaci a prezentaci tradičního moravského lidového oděvu. Důraz je kladen na 

zhodnocení významu, rozmanitosti a bohatství dochovaných forem tradičního 

lidového oděvu z pohledu humanitních i přírodovědných oborů. Tyto poznatky 

povedou k vytvoření nových metodik ochrany, konzervace a dlouhodobého 

uložení oděvních součástek. Současně budou zpracované textové i obrazové 

informace o tradičním moravském lidovém oděvu, jako významného prvku 

kulturního dědictví Moravy, zpřístupněny veřejnosti k podpoře a rozvoji 

vzdělanosti, kreativity občanů, prosperity a reprezentace regionů. 

 

Cíl:  
- identifikace, rozšíření a vývoj vlněného oděvu – kalhoty, vesty, kabátky, 

kabáty, sukně, šátky atd. (garantuje příjemce-koordinátor NÚLK), 

- metodika technologického rozboru materiálu a střihu, konzervace a uložení       

v depozitářích (garantuje příjemce MU), 

- zpřístupnění těchto informací veřejnosti. 
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Za účelem řešení cílů projektu byl vytvořen pracovní tým složený z odborníků 

zaměřených na výzkum střihových konstrukcí lidového oděvu, materiálů a také 

odborných pracovníků muzeí zaměřujících se na zkoumání regionální podoby 

lidového oděvu. Technickou podporu řešitelského týmu zajišťovala 

dokumentátorka, znalec textilních materiálů, dokumentátorka střihových 

konstrukcí, technická kreslířka a technik IT technologií, pracující s programem 

ESRI.  

 

 

A. 1.) Identifikace a analýza vlněných oděvních součástek a textilií lidového 

oděvu na Moravě z období 1850–1950    

 

A. 1.1.) Identifikace a analýza vlněných oděvních součástek lidového oděvu na 

Moravě z období 1850–1950. Téma lidového oděvu je v etnografické literatuře 

dobře zastoupené již od konce 19. století. Průkopnické v tomto směru byly práce 

D. Stránské, jejíž metodologické postupy se staly základem práce několika jejích 

pokračovatelů. Ojedinělé výstupy však dosud mají charakter případových studií, 

souhrnné publikace na toto téma dosud neexistují. Souborné zhodnocení 

oděvních součástek lidového oděvu z hlediska jejich konstrukce, formy               

a územního rozšíření ve vztahu k okolnímu středoevropskému prostoru je tak 

stále ještě na samém počátku.  

 

A. 1.2.) Identifikace a analýza vlněných textilií tradičního lidového oděvu na 

Moravě z období 1850–1950. V první etapě je výzkum zaměřen teritoriálně na 

oblast Moravy z pohledu průzkumu historických vlněných tkanin doložených 

z lidového prostředí stejně tak na samotnou výrobu vlněných tkanin 

(technologie, právní ukotvení řemeslné a podomácké výroby). Rešerše odborné 

literatury domácí i zahraniční provenience prokázaly, že téma více zpracovává 

historická literatura, ovšem z pohledu vývoje cechů či řemesel. Přesto 

etnografická literatura zachycuje zprávy o tkaninách i o výrobě, ovšem 

regionálně nevyváženě. Dosud nebyla učiněna souborná syntéza poznatků          

o vlněných tkaninách v moravském lidovém prostředí.     

 

 

B. 1.) Identifikace a analýza vlněných oděvních součástek a textilií lidového 

oděvu na Moravě z období 1850–1950 

 

B 1.1. Identifikace a analýza vlněných oděvních součástek mužského tradičního 

lidového oděvu na Moravě z období 1850–1950 
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B. 1.1.1.) Systematika třídění vlněných oděvních součástek - Cílem I. etapy 

výzkumu bylo zpracování návrhu Systematiky třídění oděvních součástek           

a ověření jeho funkčnosti při popisu sbírkových předmětů a vytváření 

kartografického znázornění jejich rozšíření. Jako pilotní skupina byly zvoleny 

vlněné součásti mužského oděvu v základní skladbě kalhoty, vesta, kabátek, 

kabát, plášť.  

     Nově navržená Systematika třídění je založena nikoli na porovnávání 

vnějšího vzhledu a relativní podobnosti jednotlivých oděvních součástek, ale na 

identifikaci, popisu a rozboru jejich jednotlivých konstrukčních prvků a detailů.  

Za tímto účelem byla provedena excerpce střihových nákresů z odborné 

literatury a na jejich základě vytvořena sumarizace obecných znaků jejich 

střihových konstrukcí. Za základní popisné znaky byly vybrány: 

 

Kalhoty – délka, vedení švů na nohavici, počet a umístění rozparků v pase, 

podšívka. 

Vesta – délka, tvar přednice, tvar a umístění kapsy, tvarování zadního dílu, 

podšívka. 

Kabátek – délka, tvar přednice, tvar a umístění kapsy, tvar rukávu, tvarování 

zadního dílu, podšívka. 

Kabát – délka, tvar přednice, tvar a umístění kapsy, tvar rukávu, tvarování 

zadního dílu, podšívka. 

Plášť – existence rukávu. 

  

     S ohledem na komplexnost zpracovávané Systematiky třídění byly do jejího 

návrhu zařazeny i oděvní součástky z jiných materiálů – plátna a kůže. Při 

definování sledovaných pojmů bylo použito standardizované krejčovské 

názvosloví, případně z něj odvozený nový pojem. Takto vytvořená Systematika 

třídění byla zkušebně uplatněna při popisu sbírkových předmětů ve fondech 

velkých centrálních muzeí, jejichž sběry současně pokrývají podstatnou část 

území Moravy.  

 

B. 1.1.2.) Kresebná dokumentace vybraných variant a subvariant oděvních 

součástek. Detailní identifikace oděvních součástek ze sbírkových fondů             

a následná kvantifikace jejich obecných i zpřesňujících znaků umožnila v rámci 

jednotlivých skupin předmětů vytvořit základní typologické schéma, rozčleňující 

je na jednotlivé typy, varianty a subvarianty. V rámci skupin oděvních součástek 

kalhoty, vesta, kabátek a kabát byla vytvořena pracovní typologie střihových 

konstrukcí, obsahující textovou identifikaci, kresbu z čelního a zadního pohledu 
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a střihový rozkres. Vybrané subvarianty oděvních součástek - v roce 2011 vesty - 

byly zadány k vytvoření dokumentace technickou kreslířkou p. Kubingerovou.  

Každá jednotlivá vesta je zachycena v barevné kresbě a kontuře, a to z čelního     

i zadního pohledu, přiložená je kresba siluety nositele s umístěním součástky na 

těle, nechybí kresba střihové konstrukce v měřítku 1:5.               

 

B. 1.1.3.) Etnokartografické znázornění výskytu mužských vlněných oděvních 

součástek. Vyjádření popisu střihové konstrukce oděvní součástky ve formě 

číselné řady vytvořilo potřebný podklad pro počítačové zpracování zastoupení     

a výskytu jednotlivých typů oděvních součástek. K tomuto úkolu byl použit 

Geografický informační systém (GIS) firmy ESRI, ARCMAP 10. Software 

pracuje ve dvou úrovních, z nichž první představuje tabulku, z níž se následně 

čerpají potřebné informace pro vytvoření mapových výstupů. Výhodou je, že 

informace uvedené v tabulce mají stabilní platnost a lze je využívat pro vytvoření 

různých druhů mapových výstupů. Pro potřebu projektu byly využity datové 

podklady z Digitální geografické databáze ČR – ARC ČR 500 od firmy ARC 

DATA, Praha. Data pro jednotlivé lokality je možné exportovat do programu 

EXCEL, v němž probíhá editace. Stávající tabulky byly doplněny o informace 

k lokalitám, z nichž pocházejí oděvní součástky uložené v muzejních sbírkách. 

Každá oděvní součástka byla charakterizována číselnou řadou, kódem instituce, 

evidenčním číslem sbírkového předmětu a rámcovou datací. Jako modelový 

příklad byla zpracována tabulka vest. Pro kartografické vyjádření byly vybrány 

dvě sestavy dat I. délka, přednice, klopa; II. délka, přednice, klopa a tvar 

rozparků. První měla výrazně zobecňující charakter, druhá směřovala k typové 

rozdrobenosti. Stanovit přesnou míru generalizace informací bude proto úkolem 

dalších etap práce.       

 

 

B. 1.2.) Identifikace a analýza vlněných textilií tradičního lidového oděvu na 

Moravě z období 1850–1950 

 

     Výzkum byl v roce 2011 orientován na práci etnografa - historika 

s historickým textilním materiálem pocházejícím z moravského lidového 

prostředí z období 1850–1950. Badatelé nebudou provádět chemické či 

mechanické laboratorní zkoušky. Tuto část metodiky připravuje pracoviště PřF 

MU. Předpokládáme, že badatelé nebudou obeznámeni s principy konstrukčně 

technologického rozboru textilních materiálů, a proto metodika musí obsahovat 

vysvětlivky využívaných pojmů a přesné návody na zjišťování požadovaných 

údajů. V současnosti je navrhována struktura metodiky a seznam hesel pro 
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slovník a návody. V roce 2011 byly práce zaměřeny na rešerši literatury za 

účelem porovnání přístupu historiků a etnografů k historickým tkaninám lidové 

provenience se zažitými postupy textilních technologů, které se v současnosti 

opírají o oborové normy. Postupy získávání údajů o konstrukci tkanin se mohou 

inspirovat normami a definicemi v nich obsaženými, např. normou ČSN EN 

1049-2 (ČSN 800814) apod. Ve  výzkumu jsme dospěli k závěru, že nelze využít 

znění normy, ale lze se inspirovat její strukturou pro přípravu podkladů k tvorbě 

metodiky technologického a materiálového rozboru vlněných textilií na oděvních 

součástkách a historických tkaninách z období 1850–1950 pocházejících 

z moravského prostředí.  

 

 

B. 1.3.) Identifikace přírodních a syntetických barviv vlněných textilií na 

oděvních součástkách a historických tkaninách z období 1850–1950 

 

     Prvním cílem řešení projektu v roce 2011 bylo vytipování barviv z rostlin      

a prvních syntetických barviv, které mohly být užity pro barvení vlněných 

součástí lidového oděvu na Moravě. Výsledkem je vzniklá barevnice odstínů 

vybarvení vlněných kalhot, vest a kabátků, která vznikla z prohlídky předmětů 

v depozitáři Etnografického oddělení Moravského zemského muzea v Brně, 

Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Vlastivědného muzea v Olomouci. 

Převažující většina vlněných oděvních součástí je z přírodní nebarvené vlny. 

Z barev se nejčastěji vyskytují odstíny modré, od světle modré až po 

modročernou. V Olomouci je převažující barvou kabátků barva zelená. Ojediněle 

se vyskytují vlněné předměty vybarvené červeně až fialově. Ve velké míře je 

červená užita jako zdobný prvek (lemování, límec, podložení). Na tuto barevnici 

byl soustředěn další výzkum. 

     Druhým cílem byla příprava vzorkových vybarvení na standardním vlněném 

materiálu tak, aby mohla být dále užita jako srovnávací materiál při identifikaci 

barviv a při zhodnocení chování konkrétních vybarvení na vlně v podmínkách 

uložení a ochrany předmětu. Pro tento úkol byla pro barvení přírodními barvivy 

ze zahraniční literatury vytvořena optimální receptura, s užitím konstantního 

množství základního mořidla – kamence, a konstantních přídavků dalších 

mořidel, upravujících odstín vybarvení od téhož barviva – modré skalice, zelené 

skalice, chloridu cínatého a dvojchromanu draselného. Podle tohoto zvoleného 

postupu bylo vybarveno 16 sérií vzorků s využitím přírodních barviv, a bude 

v této práci stejným způsobem dále pokračováno. Zdrojem přírodních barviv byl 

sběr čerstvých rostlin a plodů v letních měsících a nákup některých exotických 

barviv od zahraniční firmy Kremer pigmente. Dovozová barviva (indigo, 
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košenila, kampeška, kurkuma) jsou barviva, která k nám byla již v 19. století 

dovážena a jsou doložena v barvířských receptech v receptářích z našeho území 

z poloviny 19. století. Ze studia těchto receptářů bylo provedeno několik 

ověřovacích vybarvení, přesně podle uvedeného receptu, pro účel dosažení barvy 

a odstínů nalezených na konkrétních součástech sledovaného oděvu. Tato shoda 

bude výchozím momentem pro snadnější identifikaci původně užitého barviva. 

Následnou prací se zmíněnými standardně vybarvenými vzorky byly připraveny 

náviny pro zjištění stálobarevností na světle (21 použitých druhů barviv, tj. cca 

130 různých odstínů vybarvených vlněných vzorků). Stálobarevnost je 

prováděna ve Zkušebním textilním ústavu v Brně. 

     Třetím výzkumným cílem byla identifikace barviv. Byla provedena rešerše 

zahraniční literatury. Především byly vyhledávány chemické zkoušky 

s jednoduchou metodikou provedení, nevyžadující náročného přístrojového 

vybavení, tak, aby zkoušky byly v budoucnu dostupné širší muzejní veřejnosti. 

Provedeny a ověřeny byly nalezené jednoduché testy pro identifikaci indiga        

a rozlišení červených barviv z mořeny barvířské a košenily. 

 

 

C. 1.1.) Identifikace a analýza vlněných oděvních součástek tradičního 

lidového oděvu na Moravě z období 1850–1950 

 

     V prvním roce řešení projektu se podařilo naplnit celou řadu cílů I. etapy, 

která byla zaměřena na identifikace, rozšíření a vývoj vlněných mužských 

oděvních součástek:  

- zpracování a interní oponování Systematiky třídění mužských vlněných 

oděvních součástek, která tvoří nezbytný základ pro jednoznačnou identifikaci 

oděvních součástek. 

- identifikace oděvních součástek (vesty, kabátky, kalhoty) ve sbírkových 

fondech centrálních muzeí – Etnografický ústav Moravského zemského muzea 

Brno, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Vlastivědné muzeum 

v Olomouci, Národní ústav lidové kultury, Strážnice. Vytvoření identifikačních 

protokolů z jednotlivých institucí. 

- vložení získaných informací do prostředí Geografického informačního sytému 

ARCMAP 10. 

- generování zkušebních mapových výstupů, zachycujících rozšíření různých 

typů mužských vest a kabátků.  

- vytvoření případových studií věnovaných typologii, rozšíření a vývoji oděvních 

součástek (kalhoty, vesty, kabátky, kabáty). Uplatnění těchto studií jako 
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plánovaného výstupu typu Jneimp - studie publikovaná v neimpaktovaném, 

recenzovaném periodiku.  

 

 

C. 1.2.) Identifikace a analýza vlněných textilií tradičního lidového oděvu na 

Moravě z období 1850–1950 

 

Dílčí výsledky řešení projektu v roce 2011:  

- návrh struktury Metodiky konstrukčně technologického rozboru textilních 

materiálů,  

- rešerše etnografické a historické literatury k tématu historických vlněných 

tkanin a textilní výroby, 

- rešerše archívního materiálu v Moravském zemském archivu (fond Vlněna, 

vlnařský závod, s. p. Brno), 

- rešerše archívního materiálu v Archivu města Brna (fond Cechy), 

- návrh struktury webové aplikace projektu Atlas tkanin / Atlas textilií 

(konzultováno s odborníky Masarykovy univerzity a Textilního zkušebního 

ústavu), 

- identifikace vlněných tkanin ve sbírkovém fondu Moravského zemského 

muzea, Etnografického ústavu (celkem identifikováno 15 kusů, na základě 

návrhu metodiky konstrukčně technologického rozboru textilních materiálů), 

- identifikace tkanin ve vzornících vlnařských podniků z fondu Technického 

muzea v Brně, 

- příprava studie „Vlněné tkaniny na moravském lidovém oděvu v pramenech     

a muzejních sbírkách. Nástin problematiky plánovaného výstupu typu  J neimp – 

studie publikovaná v neimpaktovaném, recenzovaném periodiku. 

 

 

C. 1.3.) Identifikace přírodních a syntetických barviv vlněných textilií na 

oděvních součástkách a historických tkaninách z období 1850–1950 

 

- vytvoření barevnice odstínů vybarvení vlněných oděvních součástek – kalhot, 

vest a kabátků ze sbírek centrálních moravských muzeí, 

- vytvoření kontrolní barevnice vzorkových vybarvení na standardním vlněném 

materiálu, která bude využita jako srovnávací materiál k identifikaci barviv na 

textiliích vlněných oděvních součástek,  

- vytipování vhodných postupů a chemických zkoušek s jednoduchou metodikou 

provedení, nevyžadující náročného přístrojového vybavení, tak, aby zkoušky 

byly v budoucnu dostupné širší muzejní veřejnosti. Provedeny a ověřeny byly 
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nalezené jednoduché testy pro identifikaci indiga a rozlišení červených barviv 

z mořeny barvířské a košenily. 

 

Shrnutí 

     V prvním roce existence projektu se podařilo úspěšně zahájit řešení I. etapy 

výzkumu věnované vlněným oděvním součástkám. Pro dosažení cílů etapy – 

identifikace, analýza, rozšíření a vývoj vlněného oděvu – byly zpracovány 

vhodné metodiky řešení, které budou využity i v dalších etapách řešení projektu. 

Dílčí výsledky, kterých bylo již v prvním roce řešení projektu dosaženo, 

významným způsobem pomáhají přiblížit materiálně-vědní základnu standardům 

obvyklým v okolních zemích. V zahraničí byla výzkumu střihových konstrukcí 

oděvních součástek věnována mnohem větší pozornost, než tomu bylo v naší 

vědě. Vznikala zde souborná díla mapující konstrukci oděvních součástek 

v jednotlivých etnografických regionech.  

 

Financování  

     Čerpání nákladů nebo výdajů na pořízení hmotného a nehmotného majetku 

probíhalo v rozsahu schváleného plánu projektu. Nutné cenové korekce, které 

proběhly v rámci jednotlivých položek, byly způsobeny jednak časovým 

odstupem mezi plánem a realizací nákupů (cca 12 měsíců), jednak změnou 

nabídky v průběhu roku. Cenový rozdíl byl čerpán z prostředků na běžné 

kancelářské vybavení, jehož nákup byl omezen. Většina realizovaných nákupů se 

uskutečnila prostřednictvím poptávkového řízení na elektronickém tržišti veřejné 

správy B2B.    

 

Rozdělení nákladů v r. 2011: 

NÚLK   3,002.000,- Kč 

PF MU Brno     842.000,- Kč 

 

Podrobná zpráva za plnění projektu v roce 2011 byla předána OVV MK dne 14. 

11. 2011. 

 

Návrh na zařazení výsledků do RIV12 

 
Kód C: 

Šimša, Martin: Soukenné kalhoty v Beskydech a jejich podhůřích – konstrukční 

východiska, střihy a jejich vývoj. In: Křížová Alena a kol: Archaické jevy tradiční 

kultury na Moravě, Etnologické studie 9, Brno: Masarykova univerzita, 2011, 

ISBN 978-80-210-5684-8, s. 112-142.  
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Šimša, Martin.: Boty nebo kalhoty – vývoj středověkého kalhotového oděvu         

v českých zemích. In: Křížová, Alena a kol.: Ikonografické prameny ke studiu 

tradiční kultury. Etnologické studie 11, Brno: Masarykova univerzita, 2011, 

ISBN 978-80-210-5766-1, s. 32-59.  

 

Mertová, Petra: Pletení na rámu – textilní technika procházející staletí. In: 

Křížová, Alena a kol.: Archaické jevy tradiční kultury na Moravě, Etnologické 

studie 9, Brno: Masarykova univerzita, 2011, ISBN 978-80-210-5684-8, s. 55-74.  
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C. PŘÍLOHY 

 

C/1  Přehled prací odborných pracovníků NÚLK za rok 2011 
 

Blahůšek, J., Lukešová, M.: Metodika identifikace a dokumentace tradiční lidové 

kultury v České republice v kontextu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou 

kulturu na léta 2011–2015. Strážnice 2011, 219 s. ISBN 978-80-87261-69-9 

Blahůšek, J., Vojancová, I.: Vesnické masopustní obchůzky a masky na 

Hlinecku. Strážnice 2011, 144 s. ISBN 978-80-87261-71-72 

 

Höhn, J: Lidový houslař Martin Kuča ze Strážnice (1888 – 1967), Národopisná 

revue 21, č. 3. Strážnice 2011, s. 205  – 211. ISSN 0862-8351 

Höhn, J: Termín „Lidový hudební nástroj“a funkce hudebních instrumentů 

v oblasti etnokulturních tradic (na příkladu Moravy), Národopisná revue 21, č. 1. 

Strážnice 2011, s. 13 – 21. ISSN 0862-8351 

 

Jančář, J.: Proměny Slovácka. Strážnice 2011, 142 s., ISBN 987-80-87261-48-4 

 

Krist, J.: Rodným krajem…  In: Vladimír Židlický: Kyjovsko. Lidé – kroje – 

tradice. Vydal David Židlický/Ateliér Židlický, Brno 2011, s. 18 – 19.  

Krist, J.: Folklorní sdružení České republiky v roce „O“. In: Folklor. Měsíčník 

lidové kultury Čech, Moravy a Slezska. XXII. Ročník, 2011/6, s. 11. 

Krist, J.: Rozhovor s jubilantem Josefem Jančářem. In: Národopisná revue, 

2011/2, s. 137 - 138.  

Krist, J.: Domovina 2011. Pořad národnostních menšin žijících v České 

republice. In: Programový sborník 66. ročníku Mezinárodního folklorního 

festivalu Strážnice 2011 a 29. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2011.  NÚLK, 

Strážnice 2011, s. 58 - 60.  

Krist, J.: Fotopříloha. In: Lidové písně a tance z Ratíškovic. Zpracovaly Lucie 

Uhlíková a Martina Pavlicová. Sbírku tanců zpracovala Milada Bimková. 

Fotografickou přílohu vybral Jan Krist. Vydavatelé: Obec Ratíškovice                 

a Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha – pracoviště Brno. Ratíškovice – Brno 

2011, s. 103 – 125. 

Krist, J.: Domovina 2011. Pořad národnostních menšin žijících v České 

republice. In:  66. ročník „MFF Strážnice 2011“, amfiteátr Zahrada, 25.6.2011, 

18.00 – 19.30 hod. 
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Křížová, A.: Práce z kovu VII., 5. část, měditepectví. Strážnice 2011, 90 s.  

(s přílohou DVD) ISBN 978-80-87261-73-6 

 

Lukešová, M., Rýpalová, E.: Workshop v MVJVM Strážnice „Setkání s tradicí 

I.“ pro průvodce 11. - 12. 9. 2011.  

Lukešová, M., Rýpalová, E.: Workshop v MVJVM Strážnice „Setkání s tradicí 

II.“ pro vybrané třídy 7. 10. 2011. 

Lukešová, M.: Úloha Národního ústav lidové kultury v procesu vytváření 

pozitivního vztahu dětí k lidové kultuře. Diskusní fórum Umělecké vzdělávací     

a role kulturních institucí, Praha 22. 9. 2011. 

 

Mertová, Petra: Pletení na rámu – textilní technika procházející staletí. In: 

Křížová, Alena a kol.: Archaické jevy tradiční kultury na Moravě, Etnologické 

studie 9, Brno: Masarykova univerzita, 2011, ISBN 978-80-210-5684-8, s. 55-

74.  

 
Novotný, M.: Hlína v konstrukcích panonského typu domu. Národopisná revue 

21, č. 4, Strážnice 2011, s. 298-303, ISSN 0862-8351 

 

Pajer, J.: Domovní a sirotčí knihy města Strážnice (1555 – 1814) X. Strážnice: 

NÚLK, 2011. 792 s. ISBN 978-80-87261-31-6 (elektronická publikace) 

Pajer, J.: Domovní a sirotčí knihy města Strážnice (1557 – 1822) XIV. Strážnice: 

NÚLK, 2011. 602 s.  ISBN 978-80-87261-44-6 (elektronická publikace) 

Pajer, J.: Domovní a sirotčí knihy města Strážnice (1566 – 1818) XV. Strážnice: 

NÚLK, 2011. 506 s. ISBN 978-80-87261-45-3 (elektronická publikace) 

Pajer, J.: Domovní a sirotčí knihy města Strážnice (1555 – 1819) XVI. Strážnice: 

NÚLK, 2011. 581 s. ISBN 978-80-87261-46-0 (elektronická publikace) 

 

Šimša, M.: Soukenné kalhoty v západních a středních Karpatech - konstrukční 

východiska, střihy a jejich vývoj. Zborník Slovenského národného múzea 

v Martine, Etnografia 52, roč. CV, 2011, s. 28-64       

Šimša, Martin: Soukenné kalhoty v Beskydech a jejich podhůřích – konstrukční 

východiska, střihy a jejich vývoj. In: Křížová Alena a kol: Archaické jevy 

tradiční kultury na Moravě, Etnologické studie 9, Brno: Masarykova univerzita, 

2011, ISBN 978-80-210-5684-8, s. 112-142.  

Šimša, Martin.: Boty nebo kalhoty – vývoj středověkého kalhotového oděvu       

v českých zemích. In: Křížová, Alena a kol.: Ikonografické prameny ke studiu 

tradiční kultury. Etnologické studie 11, Brno: Masarykova univerzita, 2011, 

ISBN 978-80-210-5766-1, s. 32-59.  



 88 

Tarcalová, L.: Živý betlém – nový fenomén současnosti (vybrané příklady 

z Moravy). Národopisná revue 21, č. 4, Strážnice 2011, s. 271-282, ISSN 0862-

8351 

 

Válka, M.: Tradiční dům v oblasti středního Podunají. K problematice hliněného 

stavitelství. Národopisný věstník, Praha 2011, s. 16-28, ISSN  1211-8117 

 

Vrtalová, J.: Význam rozšíření slováckého verbuňku v Moravských Knínicích na 

Brněnsku. Národopisná revue 21, č. 4, Strážnice 2011, s. 293-297, ISSN 0862-

8351 

 
Kolektiv autorů: Malý etnologický slovník, Strážnice 2011, 115 s. ISBN 978-80-

87261-70-5 
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C/2  Personální obsazení útvarů v roce 2011 
 

 

Ředitel                                              1,0  PhDr. Jan Krist 

kurátor sbírkových a mobiliár. fondů, zást. řed. 1,0 PhDr. Vlasta Ondrušová 

bezpečnostní referent – technik prevence 0,1 Rostislav Můčka 

interní auditor    0,1 Ing. Přemysl Erben  

     

Útvar ředitele 

pracovník tech.ekon. rozvoje, ved. útvaru 1,0 Marie Čadílková 

technický pracovník 0,8, řidič 0,1  0,9 Rostislav Můčka 

vrátný     0,5 Jan Baňař 

vrátný     0,5 Josef Brožovič 

vrátný     0,5 Jan Vajčner 

vrátný     0,5 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 Mgr. Martin Novotný  

zástup za Mgr. Petru Hrbáčovou (RD):    

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. 

do 31. 7., od 1. 8. Mgr. Jarmila Vrtalová 

dokumentátor     1,0 RD - neobsazeno 

(Mgr. Magdalena Maňáková MD a RD)     

tajemník uměl. provozu, produkční, program.  1,0  Mgr. Petr Horehleď 

a kulturně výchovný pracovník, dokumentátor   

dokumentátor, propagační pracovník  1,0 Bc. Zdeněk Bobčík 

výzkumný a vývojový pracovník  1,0  Mgr. Markéta Lukešová  
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informační technik    1,0 Bc.Vítězslav Jaroš 

dokumentátor    1,0 Dominika Kalichová 

výzkumný a vývojový pracovník  1,0 Mgr. Jarmila Vrtalová (do 

31.7.), od 1. 11. Mgr. Eva Románková 

dokumentátor, PR    1,0 neobsazeno 

 

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    1,0 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  

(do 31. 1.), od 1. 1. Ing. Alena Zezulová 

účetní     1,0 neobsazeno 

mzdová účetní    1,0 Marie Špirudová  

(Jarmila Můčková, zástup po dobu dlouhodobé nemoci od 25. 5.) 

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 Tomáš Křižan 

zedník, údržbář    1,0 Luděk Baňař 

zahradník, údržbář    1,0 Petr Stanislav 

zahradník, údržbář    1,0 Pavel Tomšej 

zahradník, údržbář    1,0 neobsazeno 

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 neobsazeno 

instalatér, údržbář     1,0 Jiří Můčka 
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Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace: 

PhDr. Josef Jančář, CSc.   úvazek 0,1 /únor – červen 2011/ 

PhDr. Ilona Vojancová   úvazek 0,1 /únor – červenec 2011/ 

Marie Káčerová    úvazek 1,0 /březen – srpen 2011/ 

Romana Krejčová   úvazek 1,0 /říjen – prosinec 2011/ 

Mgr. Lenka Havlíková   úvazek 1,0 /říjen – prosinec 2011/ 
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C/3 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 

 

66. ročník Mezinárodního folklorního festivalu „Strážnice 2011“ a 29. ročníku 

„Dětská Strážnice 2011“ 

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. Renata Smutná, starostka města Strážnice 

PhDr. Vlasta Ondrušová, zástupkyně ředitele NÚLK 

a místopředsedkyně Programové rady MFF 

Marie Čadílková, sekretariát a péče o čestné hosty 

Ing. Alena Zezulová, 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 (do 31. 7. 2011) 

Mgr. Petr Horehleď, NÚLK, Strážnice 

PhDr. Ivo Frolec, Uherské Hradiště  

PhDr. Jan Krist, NÚLK, Strážnice  

Magdalena Múčková, Hroznová Lhota 
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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 

Mgr. Petr Horehleď, tajemník, NÚLK  

PhDr. Danuše Adamcová, Strážnice 

Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D., NÚLK  

MgA. Kateřina Černíčková, Praha 

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. Zuzana Bošelová, Bratislava, Slovenská republika 

Mgr. Petr Číhal, Staré Město 

Hana Danajovičová, Vsetín 

PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., Rožnov pod Radhoštěm 

Vojtěch Ducháček, Dolní Bojanovice  

Mgr. Olga Floriánová, Strážnice 

Mgr. Tomáš Gross, Rožnov pod Radhoštěm 

PhDr. Romana Habartová, Kunovice 

Jan Hořák, Strážnice 

František Hrňa, Buchlovice 

PaedDr. Jiří Jilík, Uherské Hradiště 
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Mgr. Ladislava Košíková, Staré Město 

Kateřina Kováříková, Hrušovany u Brna 

Mgr. Alžbeta Lukáčová, Ph.D., Banská Bystrica – Ulanka, Slovenská republika 

Mgr. Magdalena Maňáková, NÚLK, Strážnice 

Mgr. Václav Michalička, Žamberk 

Ing. Tatiana Pálenská, Strážnice 

Mgr. David Pavlíček, Kunovice 

Mgr. Markéta Pavlištíková, Zlín 

PhDr. Blanka Petráková, Luhačovice 

Petr Ryšavý, Brno 

PhDr. Alena Schauerová, Brno 

PhDr. Jan Souček, Brno 

Mgr. Martin Šimša, NÚLK, Strážnice  

Mgr. Michal Škopík, NÚLK, Strážnice  

Vilém Trumpeš, Dambořice 

Ing. Rudolf Tuček, Lednice 

Ing. Roman Zemánek, Strážnice 

 

Přizvaní: 

Bc. Zdeněk Bobčík, NÚLK, Strážnice 

Mgr. Viera Feriancová, Myjava, Slovenská republika  

Marie Hudečková, NÚLK, Strážnice 

Mgr. art. Lenka Konečná, Myjava, Slovenská republika 

PhDr. Marie Kučerová, Brno 

Mgr. Jaromír Ostrý, Brno 

Mgr. Zlata Potyková, Brno 

 

Senát programové rady MFF 

PhDr. Karel Pavlištík, CSc., předseda, Zlín 

PhDr. Alena Schauerová, místopředsedkyně, Brno 

Miloslav Brtník, Jihlava 

Ludmila Horehleďová, Strážnice 

PhDr. Josef Jančář, CSc., NÚLK, Strážnice  

Jaromír Nečas, Brno 

PhDr. Eva Rejšková, Praha 

Jan Rokyta, Ostrava 

Mgr. Boleslav Slováček, Český Těšín 

Cyril Zálešák, Bratislava, Slovenská republika 

Dana Ždímalová, Praha 
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Redakční rada časopisu Národopisná revue  

Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D., NÚLK, Strážnice (do 31. 7. 2011) 

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  

Mgr. Martin Šimša, NÚLK, Strážnice  

PhDr. Alena Vondrušková, Doksy 
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Redakční rada projektu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska – Mužské 

taneční projevy  

Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D., NÚLK, Strážnice (do 31. 7. 2011) 

Rudolf Chudoba, Brno 

Mgr. Petr Číhal, Uherské Hradiště 

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 

 

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost  

PhDr. Ludmila Tarcalová, předsedkyně, Uherské Hradiště 

PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., Brno  

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 (do 31. 7. 2011) 

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 (do 31. 7. 2011) 

Zdenek Duroň, Ždánice 

Erik Feldvabel, Staré Město 

Jan Gajda, Strážnice 

PhDr. Romana Habartová, Uherské Hradiště 

Ing. Štěpán Hubačka, Lužice  

Ladislav Jagoš, Lipov   
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Mgr. Martin Jelínek, Kyjov  

Martin Kaňa, Dolní Bojanovice  

Josef Létal, Hrušky 

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  

Lukáš Stávek, Hustopeče 

Ing. Vojtěch Studénka, Vnorovy 

Josef Šťastný, Petrov 

Jaroslav Švach, Břeclav 

Vilém Trumpeš, Dambořice 

Doc. Ladislav Vašek, Praha 

Ing. Petr Vozár, Uherský Brod 

Karel Vymazal, Rakvice 

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 

Mgr. Martin Šimša, NÚLK Strážnice  

Mgr. Jana Tichá, Rožnov pod Radhoštěm  
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PhDr. Miroslav Válka, Ph.D., Brno 

PhDr. Ilona Vojancová, Hlinsko  
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NABÍDKA 

 

publikací, časopisů, videokazet, DVD, CD 

NÚLK  
 

 

MALÝ ETNOLOGICKÝ SLOVNÍK (kolektiv autorů) 

Etnologie jako vědní obor neustále rozšiřuje své věcné poznatky, metodologické 

postupy a též obsah užívaných termínů. Tento proces je podmíněn dobovými 

kontexty. Užívané termíny a jejich obsah se proměňovaly po celou dobu od 19. 

století až do současnosti. K lepší orientaci nejen odborníkům, ale i širší 

veřejnosti byl vydán Malý etnologický slovník, který přináší výběr obecných 

pojmů užívaných s ohledem na tradice vědecké práce u nás. Přihlíží však              

i k termínům využívaným v organizaci UNESCO. Slovník má sloužit jako 

příručka pro mezioborovou komunikaci a také pro oblast informatiky, 

žurnalistiky, celého informačního systému a veřejné správy.  

(Strážnice 2011, cena 230,- Kč) 

 

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,                 
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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) 

 

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. XXI. 1 - 4/2011 + příloha bibliografie Národopisné revue 2001 - 2011. 

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 zájemce o tradiční 

lidovou kulturu. 

 

Richard Jeřábek     8,- Kč 

Josef Jančář    10,- Kč 
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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 

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 

Bibliografie Národopisné revue 2001 – 2011, příloha XXI. roč. NR 2011 

 

 

 
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.,   
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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 

 

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 
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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.,   

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 
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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 

 

VII. Práce z kovu - 5. část, - DVD, publikace 90 s.  

měditepectví 

 

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 

 

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 
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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 

 

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.;   
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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 

 

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 
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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.   

 

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) 
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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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