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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI
1. ZPRACOVATEL
Zpracovatel
Adresa sídla
IČ
DIČ
Telefon
Fax
Elektronická pošta
Internetové stránky

Národní ústav lidové kultury
Zámek č. 672, 696 62 Strážnice
00094927
CZ00094927, nejsme plátci DPH
+ 420 518 306 611
+ 420 518 306 615
info@nulk.cz
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. 2012
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.
NÚLK je zřízen za účelem výkonu funkce národního odborného pracoviště,
které zabezpečuje vědeckovýzkumné, informační, vzdělávací a metodologické
služby v oblasti péče o tradiční lidovou kulturu na území České republiky, pro
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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 lidové kultuře,
- zkoumá způsoby a formy užití prvků tradiční 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 lidovou kulturu prostřednictvím výstav a expozic,
naučných pořadů, pořadů se zaměřením na tradiční tanec a hudbu,
řemesla, zvykosloví a ostatní statky tradiční 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 lidovou kulturu v souvislosti s plněním
základních dokumentů UNESCO a vlády ČR pro tuto oblast,
- poskytuje metodologické, expertní a informační služby pro oblast
tradiční 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
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
lidové kultury České republiky.
NÚLK zabezpečuje činnost České národní sekce CIOFF (Mezinárodní rada
pořadatelů festivalů folkloru a lidového umění se statutem konzultanta
UNESCO).
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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 2012 je uvedeno v příloze.
Počet zaměstnanců celkem:
- fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2012
53 zaměstnanců
- přepočtený stav zaměstnanců v r. 2012
49,07 zaměstnanců
V roce 2012 nedošlo k žádným zásadním strukturálním změnám oproti roku
2011. Některá pracovní místa nejsou dočasně obsazena.

ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE
Členění zaměstnanců NÚLK podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2012
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. 2012
dosažené
muži
ženy
celkem
%
vzdělání
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. 2012
celkem
průměrný měsíční plat
19.408,- Kč

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců NÚLK
v roce 2012
počet
nástupy
5
odchody
3

Trvání pracovního poměru zaměstnanců NÚLK – stav k 31. 12. 2012
doba trvání
počet
%
do 5 let
16
30
do 10 let
13
25
do 15 let
4
7
do 20 let
7
13
nad 20 let
13
25
celkem
53
100,0
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4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ
Úpravy schváleného rozpočtu
V průběhu roku 2012 došlo k 13 úpravám schváleného rozpočtu finančních
prostředků.
Schválený rozpočet na rok 2012

26,480 tis. Kč

1. úprava: Výzkum, vývoj a inovace – institucionální podpora výzkumných
organizací na projekt: Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj
výzkumné organizace
1,514 tis. Kč
2. úprava: VVaI účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a
inovací NAKI:
- projekt: „Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a
vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají“ neinvestiční prostředky
938 tis. Kč
- projekt: „Tradiční lidový oděv na Moravě, identifikace, analýza,
konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu let 1850 – 1950“
neinvestiční prostředky
2,456 tis. Kč
3. úprava: Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí:
- „Muzičky“
80 tis. Kč
- „Muzeum vivum“
200 tis. Kč
- „67. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2012 a
Dětská Strážnice 2012“
1,100 tis. Kč
4. úprava: Program ISPROFIN 134V1120 na akci č. 134V112000045 Státní
zámek Strážnice – Vestavba výtahu a obnova vybraných místností
- investiční prostředky
2,443 tis. Kč
- neinvestiční prostředky
2,668 tis. Kč
5. úprava: Finanční prostředky poskytnuty v rámci výdajů na příspěvek na
provoz, účelově vázané na projekt „Tradice a současnost rukodělné výroby
v ČR“
2,350 tis. Kč
6. úprava: Finanční prostředky poskytnuty v rámci výdajů na Kulturní aktivity:
- „Zasedání Středoevropského sektoru CIOFF ve Strakonicích“
65 tis. Kč
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- „Účast Jízd králů na MFF Strážnice 2012“

180 tis. Kč

7. úprava: Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí:
- 67. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2012
a Dětská Strážnice 2012“
1,400 tis. Kč
8. úprava: VVaI účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a
inovací NAKI:
- projekt: „Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a
vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají“ neinvestiční prostředky
115 tis. Kč
- projekt: „Tradiční lidový oděv na Moravě, identifikace, analýza,
konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu let 1850 – 1950“
investiční prostředky
245 tis. Kč
9. úprava: Program ISPROFIN 134V1120 na akci č. 134V112000045 Státní
zámek Strážnice – Vestavba výtahu a obnova vybraných místností
investiční prostředky
453 tis. Kč
10. úprava: Finanční prostředky poskytnuty v rámci výdajů na Kulturní aktivity:
- „Setkání pracovníků regionálních pracovišť, MK a NÚLK – Olomouc
2012“
41 tis. Kč
11. úprava: Snížení finančních prostředků poskytnutých rozpočtovou úpravou č.
5 na projekt „Tradice a současnost rukodělné výroby v ČR“
- 2,050 tis. Kč
12. úprava: navýšení osobních nákladů

68 tis. Kč

13. úprava: navýšení osobních nákladů

54 tis. Kč

Neinvestiční příspěvek na činnost NÚLK po úpravách schváleného rozpočtu
činil v r. 2012 celkem
37,659 tis. Kč
Investiční příspěvek NÚLK po úpravách schváleného rozpočtu činil v roce
2012 celkem
3,141 tis. Kč
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Město Strážnice poskytlo NÚLK v souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci
příspěvek ve výši 200.000 Kč na 67. ročník Mezinárodního folklorního festivalu
2012 a Dětskou Strážnici 2012.
Z přijaté zálohy na transfer v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý
koncepční rozvoj výzkumné organizace (7352/7373) byla dle schváleného
vyúčtování vrácena částka 400,- Kč, jedná se o nedočerpané prostředky.
Z přijaté zálohy na transfer v rámci Účelové podpory na programy aplikovaného
výzkumu, vývoje a inovací byla vrácena částka ve výši 410,- Kč, jedná se
o nedočerpané prostředky.
U schválené dotace ve výši 2,350 tis. Kč na projekt výstava „Tradice a
současnost rukodělné výroby v ČR“ byla na základě žádosti NÚLK dotace ve
výši 2,050 Kč převedena na rok 2013. Z důvodů termínu přidělení dotace na tuto
akci (5. úprava schváleného rozpočtu ze dne 22. 6. 2012), řešení realizačního
projektu výstavy a vzhledem ke lhůtám potřebným na schvalování a zadání
veřejné zakázky nebylo možné realizaci výstavy uskutečnit v roce 2012 v celém
rozsahu. Z přijaté snížené zálohy na tento projekt, která činila 300 tis. Kč, byla
dle schváleného vyúčtování vrácena částka 63,- Kč. Jedná se o nedočerpané
finanční prostředky určené na zpracování realizačního projektu výstavy, rozdíl
vznikl ze zaokrouhlení na celé tisíce při tvorbě rozpočtu.
Kromě výše uvedených finančních prostředků byly NÚLK Oznámením č. 1
poskytnuty uvolněné finanční prostředky z nespotřebovaných výdajů v rámci
programu reprodukce majetku SMVS 134V112 na akci č. 134V112000045
Státní zámek Strážnice – Vestavba výtahu a obnova vybraných místností
neinvestiční prostředky ve výši 50 tis. Kč, investiční prostředky 2,050 tis. Kč.
Přehled finančních prostředků na akci v roce 2012:
neinvestiční prostředky
2,668 tis. Kč
z NNV
50 tis. Kč
celkem neinvestiční prostředky
2,718 tis. Kč
investiční prostředky
z NNV
celkem investiční prostředky
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2,896 tis. Kč
2,050 tis. Kč
4,946 tis. Kč

Celkové náklady na tuto akci vč. prostředků NÚLK činily:
investiční prostředky
5,208.366,- Kč
neinvestiční prostředky
2,760.693,- Kč
celkové náklady na akci „Vestavba výtahu…“
7,969.059,- Kč
Akce byla ukončena a vyúčtována do 31. 12. 2012.
NÚLK byl v roce 2012 poskytnut příspěvek ze zahraničí na základě uzavřené
smlouvy o příspěvku s Autonomní neziskovou organizací „Ekologicko-osvětové
centrum – Chráněná území“, Moskva, Rusko, v rámci projektu „Kulturní krajiny:
tradice pro rozvoj“. Realizace projektu probíhala v měsíci květnu a červnu 2012.
V roce 2012 byl poskytnut zálohově příspěvek ve výši 147.517,92 Kč (5.896
EUR). Předpokládaná částka doplatku příspěvku na základě vyúčtování, které
nebylo schváleno do 31. 12. 2012, je 12.975,17 Kč.
Přidělené účelové finanční prostředky byly vyčerpány na daný účel efektivně,
účelně a hospodárně. NÚLK provozuje hlavní činnost, jinou činnost
neprovozuje.
Výsledek hospodaření
Ke dni 31. 12. 2012 dosáhl NÚLK kladného výsledku hospodaření v částce
2,607.641,20 Kč. Příjmů získaných z hlavní činnosti v celkové výši 5,389.774,53
Kč bylo dosaženo zejména tržbami ze vstupného. Velký podíl na tržbách ze
vstupného měl úspěšný 67. ročník Mezinárodního folklorního festivalu 2012 a
také vstupné z mimořádně vysoké návštěvnosti Muzea vesnice jihovýchodní
Moravy. Kladného výsledku bylo dosaženo především z důvodu nedokončení
prací na opravě části fasády zámku. Vzhledem k zimnímu počasí budou další
práce pokračovat v jarních měsících roku 2013. NÚLK požádal o přidělení
zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu – práce na opravě fasády
by měly podle uzavřené smlouvy činit ještě cca 2 mil. Kč. Další zakázkou,
kterou nebylo možné zrealizovat, byla digitalizace nosičů fotochemické
fotografie a audiovizuálních médií, jejíž realizace je rovněž plánována v roce
2013 v částce cca 400 tis Kč.
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
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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.
Oceňování zásob
Veškeré nákupy potřebné pro zajištění hlavní činnosti byly v průběhu roku
účtovány přímo do spotřeby. Zásoby vytvořené hlavní činností obsahují 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. 2012 zaúčtovány náklady na popisné štítky k DVD, v celkové
hodnotě 20.543,03 Kč, které jsou postupně započítávány při vydávání DVD do
pořizovací ceny těchto nových výrobků.
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.
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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
MSZ/002,05,15/272002, která byla oceněna 1,- Kč. Tato sbírka byla v roce 2012
doplněna o nové předměty. Sbírka se skládá ze tří podsbírek - Etnografická
(49924 ks), Podsbírka – 24 další – Současná řemeslná tvorba (1600 ks) a
Historická (2882 ks).
Podrozvahové účty
901/1.. - přehled ochranných známek
901/2.. - licence SW (Bach) evidence lidových výrobců regionálních pracovišť
902/1.. - drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 1,- Kč – 3.000,- Kč
903/2.. - metodický materiál
903/3.. - tiskopisy (vstupenky pro návštěvnickou sezonu a kulturní akce,
příjmové a výdajové doklady, ..)
903/4.. - valutová pokladna
911/1.. - evidence pohledávek splatných k 31. 12. 1994
939/… - krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze
zahraničí
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, USD a CHF.
Použití fondů
K 31. 12. 2012 byl Fond reprodukce čerpán v celkové výši 1,906.235,- Kč.
Pořízeno bylo následující:
- stavební práce (rodinný dům Horňácko – MVJVM)
732.772,- Kč
- vestavba výtahu - zámek Strážnice
37.456,- Kč
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- vodní tok MVJVM (projekt)
34.200,- Kč
- elektroinstalace výstavních prostor (zámek)
540.634,- Kč
- pojízdný regálový systém (depozitář)
414.493,- Kč
- destilační přístroj (konzervační dílna)
42.846,- Kč
- integrované lampy ke skeneru
101.634,- Kč
- program pro publikování mapové aplikace (dopl. k projektu NAKI/
2.200,- Kč
Zůstatek na účtu 416 k 31. 12. 2012 činí 5,557.055,88 Kč.
Na účtu 042 je k 31. 12. 2012 vykazován zůstatek ve výši 6,112.836,- Kč, který
přestavuje dosud nezrealizované projekty a nedokončené investice.
K 31.12 2012 byl čerpán Fond odměn z důvodu překročení mzdových prostředků
ve výši 1.000,- Kč, jeho konečný stav je 600.683,- Kč.
Konečný stav Rezervního fondu k 31. 12. 2012 je 304.658,49 Kč.
Konečný stav Fondu kulturních a sociálních potřeb činí 48.094,80 Kč.
Čerpání mzdových prostředků
Mzdové náklady
z toho:

plán

skutečnost

prostředky na platy
hlavní činnost
VVaI instituc. podpora (DKRVO)
VVaI účelová podpora (NAKI)
Platy celkem:

10,369 tis. Kč
440 tis. Kč
574 tis. Kč
11,383 tis. Kč

10,369 tis. Kč
440 tis. Kč
574 tis. Kč
11,383 tis. Kč

OON
Hlavní činnost
VVaI instituc. podpora (DKRVO)
VVaI účelová podpora (NAKI)
Účelová dotace z podpory MKA
Příspěvek Rusko
OON celkem:

740 tis. Kč
95 tis. Kč
1,370 tis. Kč
320 tis. Kč
0
2,525 tis. Kč

741 tis. Kč
95 tis. Kč
1,370 tis. Kč
320 tis. Kč
15 tis. Kč
2,541 tis. Kč
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Limit mzdových prostředků po úpravách rozpisu rozpočtu na rok 2012 byl
překročen o částku 16.012,- Kč. Z toho 15.012,- Kč byla částka vyplacená na
dohody o pracovní činnosti v rámci poskytnutého příspěvku ze zahraničí na
základě uzavřené smlouvy o příspěvku s Autonomní neziskovou organizací
„Ekologicko-osvětové centrum – Chráněná území“, Moskva, Rusko, v rámci
projektu „Kulturní krajiny: tradice pro rozvoj“ a 1000,- Kč uhrazeno z fondu
odměn.
V roce 2012 v NÚLK byly provedeny následující kontroly:
1) VZP uskutečnila dne 20. 4. 2012 kontrolu plateb pojistného na veřejné
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.
Kontrolou byl zjištěn přeplatek pojistného ke dni 20. 4. 2012 ve výši 477,- Kč,
který byl vyrovnán na základě zprávy VZP o kontrole, kompenzací s platbou
pojistného za měsíc červen 2012.
2) Ministerstvo kultury, Kancelář bezpečnostního ředitele, dne 23. 5. 2012
požární technik resortu Ing. Zdeněk Hanzálek provedl kontrolu dodržování
povinností stanovených předpisy o požární ochraně v areálu památkově
chráněného parku. Kontrolou nebyla stanovena žádná opatření.
3) Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, pracoviště Hodonín, provedl
dne 14. 5. 2012 kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární
ochraně v areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy. Kontrolou nebyla
stanovena žádná opatření.
4) Zaměření činnosti interního auditu a interního protikorupčního programu
NÚLK v roce 2012:
- Vyhodnocení činnosti pro MK a MF za rok 2011.
- Kontrola řídících norem (vydaných směrnic a příkazů v NÚLK) v systému
jejich uspořádání, dodržování a platnosti.
- Prověření činnosti Škodní, Inventarizační a Likvidační komise NÚLK.
- Kontrola smluvních vztahů – dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení
práce.
- Prověření hospodaření a evidence skladů, hmotné odpovědnosti, osobní karty
pracovníků.
- Prověření příkazu k provedení inventarizace v NÚLK. Inventarizační řád.
- Vyhodnocení externích kontrol.
- Prověření platových zařazení a mzdových nákladů.
- Analýza činnosti jednotlivých úseků.
- Prověření nákladů na provoz telefonů.
- Prověření skartačního řízení.
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- Prověření účelnosti a hospodárnosti vynakládaných prostředků.
- Kontrola správy výpočetní techniky.
Interní protikorupční program:
- Kontrola zadávání veřejných zakázek.
- Prověření smluvních vztahů (vč. objednávek) s externími dodavateli i
odběrateli.
- Kontrola uzavírání dohod s pracovníky organizace.
- Prověření nakládání se státním majetkem.
Kontrolou nebyly zjištěny nezákonné praktiky.

16

ČINNOST NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY
V ROCE 2012

A. I.

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR

II.

Kulturní statky nemateriálního dědictví lidstva

III.

Nositelé tradice lidových řemesel

IV.

Archivní a dokumentační fondy, knihovna

V.

Vzdělávací a vydavatelská činnost

VI.

Spolupráce se zahraničními a domácími institucemi

VII.

Prezentace tradiční lidové kultury formou vzdělávacích pořadů

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
- 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
Národní ústav lidové kultury je vědeckovýzkumnou institucí a centrálním
a metodologickým pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu. V roce 2012 se
podílel ve spolupráci se svým řídícím odborem na plnění úkolů vyplývajících
z Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta
2011–2015, schválené Usnesením vlády č. 11 ze dne 5. ledna 2011.
NÚLK se stejně jako v minulých letech i v roce 2012 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 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 23. – 24. 5. 2012 se uskutečnilo v Olomouci a dne 20. 11. 2012
v Praze setkání zástupců Ministerstva kultury, NÚLK a zástupců krajských
pověřených pracovišť z jednotlivých krajů České republiky. Na poradách byly
řešeny otázky přípravy krajských seznamů nemateriálních statků tradiční lidové
kultury a krajských systémů pro oceňování významných osobností z oblasti
tradiční lidové kultury, zástupcům byly předány informace z jednání Národní
rady pro tradiční lidovou kulturu.
Součástí úkolu Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v ČR byla
realizace projektu „Tady jsme doma“ – regionální folklor do škol (spolupráce se
školami), jenž zahrnoval dokumentaci metod a výsledků práce v běžné
vyučovací hodině s uplatněním tradiční lidové kultury ve třech třídách
v Prachaticích a v ZŠ v Krmelíně. Záměrně byly vybrány školy z odlišných
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regionů. Byla provedena analýza použitých vyučovacích metod, beseda s učiteli
zainteresovanými do projektu, přednáška Aleny Schauerové s názvem „Úloha
kultury ve výchově“, konzultována účast na výuce, koordinace projektu, jeho
další směřování a provedena dokumentace taneční zkoušky. Výstupem projektu
byl samostatný pořad „Děti dětem“ v rámci Mezinárodního folklorního festivalu
Strážnice 2012. V červnu a listopadu 2012 byly vydány dva bulletiny. Ve
Strážnici proběhl dne 30. 11. 2012 pracovní seminář s pedagogy a
spolupracovníky k úkolu. Byla navázána spolupráce s Katedrou etnológie a
etnomuzikológie v Nitre (SR) za účelem výměny zkušeností s obdobným typem
projektu a osloveny školy v oblasti Horácka k účasti na projektu v dalších letech.
Dne 15. 9. 2012 se v NÚLK uskutečnil pracovní seminář pro vedoucí
dětských folklorních souborů a pedagogy „Siločáry duše dítěte“. Kolokvia se
zúčastnilo 25 účastníků, přednášejícími byli přední odborníci na danou
problematiku Lubomír Tyllner, Vlastimil Ondra, Tomáš Čech a Jana Křenková.
Kolokvium odborným slovem řídil Karel Pavlištík. Hlavními diskusními tématy
byly zpěv v dětském folklorním souboru a spolupráce rodiny s folklorním
souborem.
Pokračovalo zpracovávání dotazníkového výzkumu identifikace a
dokumentace jevů tradiční lidové kultury z minulých let, byly provedeny
srovnávací kontroly elektronických výstupů firmy FOCUS s tištěnou podobou
z roku 2010, kontrola 2836 ks dotazníků z roku 2009 a 2755 dotazníků z roku
2008.
Za účelem spolupráce na vytváření sítě dobrovolných neprofesionálních
dokumentátorů pro identifikaci a dokumentaci jevů tradiční lidové kultury,
jednoho z úkolů Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, byla
oslovena Národopisná společnost ČR, která shromažďuje a doplňuje databázi
neprofesionálních informátorů v oblasti tradiční lidové kultury. Národopisná
společnost nemá možnost tuto databázi postoupit NÚLK, proto bylo rozhodnuto
o modifikaci úkolu na vytvoření interaktivní elektronické databáze pro
identifikaci a dokumentaci jevů tradiční lidové kultury. Zahájeny byly práce na
vytváření mapy – vytyčení národopisných regionů v rámci krajů a okresů, k užší
spolupráci na seznamech konkrétních lokalit byla oslovena krajská pověřená
pracoviště. Práce na interaktivní mapě bude dále pokračovat využitím informací
z dotazníků v rámci sběru dat Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury
v České republice. Interaktivní mapa bude zveřejněna na speciálním
internetovém portále pod správou NÚLK, která bude sloužit pro vyhledávání
jevů tradiční kultury jak odborné, tak laické veřejnosti.
V roce 2012 byl ukončen víceletý projekt zaměřený na proměny lidové stravy
při rodinných a výročních obyčejích ve vybraných lokalitách Slovácka. Byla
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připravena bibliografie, soupis pramenů k danému tématu a proveden terénní
výzkum lidové stravy v oblasti Strážnicka, Veselska a Moravských Kopanic.
Z výzkumu na Strážnicku vznikla studie autorky Markéty Lukešové s názvem
„Proměny lidové stravy při rodinných a výročních obyčejích na příkladu města
Strážnice“.
V rámci společného projektu s Národním filmovým archivem v Praze
„Lidová kultura ve filmové tvorbě“ získal archiv NÚLK rešerši a kopii dalších
deseti filmů s tématikou lidové kultury. Dokončením identifikace a popisu
vybraných filmových záznamů bude spolupráce na několikaletém projektu
ukončena. Shromažďováním podkladových materiálů a identifikací pokračoval
výzkum v rámci úkolů „Filmový fond NÚLK jako zdroj hudebně
organologického poznání“ a „Nejstarší zvukové záznamy tradiční lidové hudby a
folkloru v archivu ČRo“. Elektronická knihovna byla v roce 2012 doplněna
o titul „L. Kuba – Slovanstvo ve svých zpěvech“. Edice historických pramenů ke
studiu sociálních a ekonomických struktur v raném novověku byla rozšířena
o „Urbář panství Hodonín“ a „Domovní a sirotčí knihu obce Lužice“ v plánovaných formátech (publikace/elektronická publikace).
Uskutečnila se dvě strážnická sympozia, 26. sympozium ve dnech 21. – 22.
3. 2012 bylo věnováno lidového oděvu, 27. sympozium ve dnech 16. – 17. 5.
2012 bylo zaměřeno na lidové stavitelství.
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. Přidávány byly události, informace i
akce, které se konaly po celém území České republiky a na nichž byla
prezentována lidová kultura. Akce na web mohli vkládat také zástupci krajských
pověřených pracovišť. NÚLK zveřejňoval v rámci této rubriky také dokumenty
Ministerstva kultury a UNESCO, související s ochranou hodnot a šířením
tradiční lidové kultury.
Odborní pracovníci NÚLK se také podíleli na hodnocení grantových žádostí
týkajících se podpory tradiční lidové kultury v ČR.
Havlík, M.: Urbář panství Hodonín z roku 1600 I., Strážnice 2012, 258 s.,
ISBN 978-80-87261-79-8
Havlík, M.: Domovní a sirotčí kniha obce Lužice, Strážnice 2012, elektronická
publikace, www.nulk.cz
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II. KULTURNÍ STATKY NEMATERIÁLNÍHO DĚDICTVÍ LIDSTVA
II/1 Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR
V roce 2012 obdržel NÚLK k posouzení tři nominace do Seznamu
nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky: Valašský odzemek,
Vodění jidáše a Východočeské loutkářství. Po přezkoumání formální stránky
dokumentů byly navrhovatelům zaslány připomínky s žádostí o opravení a
doplnění nominační dokumentace. Kompletní dokumentace byly předány
poradnímu orgánu ministryně kultury – Národní radě pro tradiční lidovou
kulturu. Národní rada dne 13. 11. 2012 po projednání stanovisek odborných
posudků vydala doporučení a ministryně kultury rozhodla o zápisu všech
uvedených statků do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.
Shromažďovány byly další archivní podklady k již zapsaným statkům.
II/2 Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví
lidstva - UNESCO
V roce 2012 pokračovalo doplňování podkladů k přípravám revizní zprávy
pro UNESCO. Zpráva bude hodnotit stav a prognózu vývoje nehmotných
kulturních statků Slováckého verbuňku, Vesnických masopustních obchůzek a
masek na Hlinecku a Jízdy králů na jihovýchodě České republiky, zapsaných do
Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva
UNESCO. V průběhu roku byla prováděna systematická identifikace a
dokumentace uvedených kulturních fenoménů.
Slovácký verbuňk – živá tradice
Realizovány byly koordinační, vzdělávací, badatelské, ediční, popularizační
a propagační aktivity spojené s akčním plánem „Slovácký verbuňk – živá
tradice“. Průběžně byl doplňován pramenný fond, zajištěna dokumentace
festivalů, slavností, regionálních soutěží a jiných příležitostí, při nichž se tancuje
verbuňk v jeho přirozeném prostředí. V NÚLK se uskutečnilo pracovní jednání
Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku (10. 3. 2012 a 11. 12. 2012) a dne
10. 3. 2012 hodnotící seminář k Soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého
verbuňku. Semináře se zúčastnilo více než třicet zájemců, kteří měli možnost
shlédnout videozáznam z uplynulého ročníku Soutěže a konzultovat svá soutěžní
vystoupení se členy porot. Setkání členů organizačního štábu a porot Soutěže
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o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku se konalo dne 8. 12. 2012 v Lipově,
kde byl zhodnocen uplynulý ročník Soutěže ve Strážnici a stanoveny úkoly
k přípravám ročníku příštího. Pod záštitou NÚLK se uskutečnil prezentační
pořad k verbuňku dne 20. 5. 2012 v Kunovicích.
V roce 2012 byla provedena videodokumentace regionálních kol Soutěže
o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku: Milotice 6. 5. 2012, Němčičky 19.
5. 2012, Vlčnov 25. 5. 2012, Staré Město 26. 5. 2012, Petrov 26. 5. 2012,
Tvrdonice 2. 6. 2012 a v rámci Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice
2012 dne 23. 6. 2012 předkolo a finále Soutěže o nejlepšího tanečníka
slováckého verbuňku. Dne 12. 11. 2012 byly zdokumentovány tzv. mužácké
hody ve Staré Břeclavi - dokumentace verbuňku ženatých mužů v rámci hodové
taneční tradice na Podluží.
V roce 2012 pokračoval terénní výzkum výskytu slováckého verbuňku mimo
území Slovácka. Dne 3. 6. 2012 se uskutečnilo natáčení hodů v obci Žatčany na
Brněnsku. Na základě výsledků výzkumu byla následně zpracována studie
zabývající se verbuňkem v obci Žatčany na Brněnsku v současném kulturněspolečenském kontextu. Studie byla vydána v recenzovaném časopise
Národopisná revue 4/2012.
Všechny získané dokumentační materiály k Soutěži o nejlepšího tanečníka
slováckého verbuňku, k regionálním kolům soutěže a k národní přehlídce
dětských tanečníků verbuňku, včetně oblastních soutěží (především
videodokumentace, tištěné propagační materiály) byly předány do archivu
NÚLK. Archivovány byly také propagační tiskoviny z jednotlivých slováckých
podoblastí ke kulturním událostem s prezentací verbuňku.
Samostatná sekce webových stránek na portále http://www.nulk.cz věnovaná
slováckému verbuňku byla během roku průběžně aktualizována. Byly
zveřejňovány podklady pro tanečníky se zájmem o účast v Soutěži o nejlepšího
tanečníka slováckého verbuňku 2012 (statut soutěže, tiskopis přihlášky, termíny
konání regionálních kol Soutěže a kontaktní údaje na jejich garanty). V průběhu
Soutěže v rámci MFF Strážnice 2012 byly poskytovány aktuální informace a
zveřejněny výsledky. V oddílu „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.
Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku
V rámci záchovného plánu k uchování statku Vesnické masopustní obchůzky
a masky na Hlinecku byla distribuována stejnojmenná publikace do jednotlivých
zainteresovaných obcí a na krajská pověřená pracoviště. Dne 18. 10. 2012 bylo

22

v Hlinsku otevřeno muzeum vesnických masopustních obchůzek a masek.
S ohledem na přípravu podkladů pro revizní zprávu UNESCO byl úkol zaměřen
na archivní dokumentaci a systematizaci získaných materiálů archivní povahy.
Jízda králů na jihovýchodě České republiky
Rok 2012 byl věnován shromažďování dokumentačních a archivních
materiálů, k oslavám zápisu a zviditelnění statku na veřejnosti (k zápisu do
Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO
došlo v listopadu 2011). NÚLK s finanční podporou Ministerstva kultury zařadil
jízdu králů do programu MFF Strážnice. V rámci pátečního zahajovacího pořadu
MFF předala ministryně kultury Alena Hanáková zástupcům obcí kopie dekretů
o zapsání jízdy králů do Seznamu UNESCO. Obce Hluk, Kunovice, Skoronice a
Vlčnov měly možnost prezentovat svou místní variantu jízdy králů. V rámci
prezentace a dokumentace Jízdy králů na jihovýchodě ČR se uskutečnilo
natáčení jízdy králů v Kunovicích (20. 5. 2012), realizována byla výstava ve
Vlčnově a zveřejněno několik tiskových zpráv o zápisu. V textu nominační
dokumentace byl uveden závazek vydání tištěné odborné publikace obsahující
znění nominace jízdy králů za účelem její popularizace a propagace. Publikace
„Jízda králů na jihovýchodě České republiky“ vedle nominačního textu zahrnuje
úvod do problematiky a okolnosti nominačního procesu, dále etnologickou studii
shrnující historické a kulturně-sociální pozadí jízdy králů a kapitoly zaměřené na
podrobný popis podoby jízdy králů v Hluku, Kunovicích, Skoronicích a
Vlčnově. Publikace je doplněna fotografiemi, základním soupisem pramenů a
literatury. Přílohu tvoří DVD nosič s dokumentárním filmem o jízdě králů, který
byl zpracován Agenturou Rudolf Chudoba. Kniha je vydána v české i anglické
jazykové mutaci, proto může být využita při prezentaci tohoto kulturního statku
v zahraničí. Autory publikace jsou Jan Blahůšek a Jarmila Teturová.
V souladu s nominační dokumentací se v měsíci listopadu 2012 uskutečnila
série osmi přednášek pro 2. stupeň základních škol zaměřená na nehmotné
kulturní dědictví a jízdu králů (Hluk, Kunovice). Byl připraven scénář k putovní
výstavě o jízdě králů, s jejíž realizací se počítá v roce 2013. Výstava bude
k dispozici obcím, muzeím a jiným subjektům, které o ni projeví zájem.
Teturová, J., Blahůšek, J.: Jízda králů na jihovýchodě České republiky,
Strážnice 2012, 143 s., ISBN 978-80-87261-78-1
Teturová, J.: Verbuňk v Žatčanech na Brněnsku v současném kulturně-společenském kontextu, Strážnice 2012, Národopisná revue 22, č. 4., s. 275-279.
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III. NOSITELÉ TRADICE LIDOVÝCH ŘEMESEL
NÚLK je garantem projektu Nositelé 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. Projekt Nositelé tradice je českou verzí projektu UNESCO,
nazvaného Žijící lidské poklady. Udělování titulu vybraným lidovým výrobcům
je od roku 2003 upraveno nařízením vlády č. 5/2003 Sb. o oceněních v oblasti
kultury. Přípravou nominací na tento titul je pověřen NÚLK, který soustřeďuje
dokumentaci k jednotlivým návrhům podle zpracované metodiky a předává
nominace k projednání komisi jmenované ministrem/yní kultury. Od roku 2001
udělil ministr/yně kultury již pět desítek titulů.
Komise pro výběr nominací uskutečnila své pravidelné jednání 4. 4. 2012
v sídle NÚLK ve Strážnici. Z předložených dokumentací byly ministryni kultury
doporučeny k udělení titulu nominace čtyř výrobců. Na základě rozhodnutí
ministryně kultury byl v roce 2012 titul Nositel tradice lidových řemesel přiznán
těmto řemeslníkům:
Josef Hrůza, Kyšice – zpracování dřeva – bednářství,
Josef Nosek, Roprachtice – zpracování dřeva – výroba ohýbaných sání,
David Stejskal, Pardubice – zpracování dřeva – tradiční tesařské technologie,
Miroslav Stecher, České Budějovice – výroba hudebních nástrojů.
Slavnostní předávání titulu Nositel tradice lidových řemesel za účasti
náměstkyně ministryně kultury Anny Matouškové bylo dne 7. 9. 2012 součástí
zahájení Národních dnů Evropského kulturního dědictví v Kutné Hoře, kde
NÚLK připravil výstavu oceněných řemeslníků ve spolupráci se Sdružením
historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Výstava byla s využitím panelů
výstavy Homo Faber instalována v budově Galerie středočeského kraje v Kutné
Hoře v menším prostoru, než bylo původně plánováno. Součástí sobotního
předávání titulu byla přehlídka tradičních řemesel s účastí i dříve oceněných
výrobců.
Pro naplnění projektu byla zajištěna dokumentace řemeslníků, manuál
ochranné známky spojený s udělením titulu předány řemeslníkům, zakoupeny
výrobky pro sbírkový fond NÚLK a vydána publikace „Nositelé tradice lidových
řemesel 2012“ seznamující s profesním životopisem, výrobní technologií a prací
výrobců oceněných v roce 2012. NÚLK spravoval a aktualizoval také doménu
www.lidovaremesla.cz.
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Celkem bylo pořízeno 45 ks sbírkových předmětů, které jsou zapsány ve
sbírkové evidenci pod přírůstkovými čísly NT 1/2012 – NT 45/2012.
Šimša, M.: Nositelé tradice lidových řemesel 2012. Strážnice. NÚLK, 2012, 30 s.
Šimša, M.: Nositelé tradice 2012. Národopisná revue 22, 2012, č. 4, s. 303-305.
Výstava:
Šimša, M.: Nositelé tradice 2012,
Výstava výrobců oceněných titulem Nositel tradice lidového řemesla
7. 9. – 30. 9. 2012, Galerie středočeského kraje v Kutné Hoře
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IV. ARCHIVNÍ A DOKUMENTAČNÍ FONDY, KNIHOVNA
V průběhu roku 2012 byl zajišťován provoz archivu, dokumentačních fondů
a knihovny, pravidelně byly zařazovány nové přírůstky. K 31. 12. 2012 činil
přibližný rozsah všech archivních fondů a sbírek 190 bm dokumentů, z toho
představuje rozsah listinného archivu asi 87 bm. NÚLK spravuje knihovní fondy
v rozsahu 16 398 knihovních jednotek. Zabezpečována byla komplexní
audiovizuální a fotografická dokumentace nejvýznamnějších akcí NÚLK.
Archivní sbírka fotografických a obrazových materiálů, audiovizuálních
záznamů
Pokračovaly práce v dlouhodobém úkolu digitalizace archivních fondů a
sbírek, především v digitalizaci videokazet. V NÚLK je digitalizováno celkem
137 titulů videozáznamů (z toho 26 titulů v roce 2012). Ke konci roku byla
dokončena digitalizace nejstarší vrstvy záznamů z konce minulého století.
V průběhu roku 2012 proběhla revize fondu gramofonových desek, ve kterém se
nachází 229 evidovaných titulů gramofonových desek různých formátů, což
představuje 423 kusů (včetně multiplikátů a jednotlivých kusů kompletů
gramodesek). V roce 2012 byla provedena i revize magnetofonových pásků (275
evidenčních jednotek).
K 31. 12. 2012 bylo ve fotografické archivní sbírce evidováno celkem 95 146
negativů (v roce 2012 nebyly evidovány nové fotochemické fotografické
dokumenty). V průběhu roku 2012 byla vytvořena samostatná databáze
uceleného souboru černobílých fotografií MFF Strážnice z let 1946 – 1959, která
obsahuje 2 069 záznamů a k nim připojených digitalizovaných snímků.
Souběžně s digitální katalogizací proběhla revize této části fondu. Do archivní
sbírky obrazových materiálů bylo získáno celkem 46 objektů (z toho 33 plakátů a
5 kalendářů). Dále bylo evidováno 1943 digitálních fotografií a celkový počet
u katalogizovaných dokumentů činí 24 299. Digitální fotografie byla opět
dominantním zdrojem při získávání nových obrazových dokumentů.
V roce 2012 nebyly evidovány žádné nové filmy a bylo zapsáno celkem 82
nových videozáznamů různých formátů. Celkový počet evidovaných jednotek
k 31. 12. 2012 činí v evidenci videozáznamů 2 990 položek a v evidenci filmů
258 položek. Počet přírůstků v evidenci zvukových záznamů („fonotéce“) činil
31 evidovaných kompaktních disků. Kromě běžných přírůstků z darů, nákupů
v obchodní síti a v antikvariátech pokračoval NÚLK v systematické akvizici
starších zvukových nosičů vydaných před rokem 1960. K datu 31. 12. 2012 je
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v tzv. audiovizuálním archivu evidováno celkem 4 767 položek s přepočteným
rozsahem cca 85 bm (nově bylo evidováno celkem 113 přírůstků).
Systematická digitalizace archivních fondů a sbírek
V průběhu roku byly práce v dlouhodobém úkolu digitalizace archivních
fondů a sbírek omezeny, a to především na pokračující digitalizaci analogových
videokazet. K 31. 12. 2012 spravuje NÚLK celkem 62 047 digitálních objektů
vzniklých digitální konverzí fotografické archivní sbírky a dále 117 přepisů
analogových videokazet.
Odborná knihovna NÚLK
V knihovně bylo v roce 2012 evidováno celkem 300 nových přírůstků a fond
nyní zahrnuje 16 398 knihovních jednotek. Fond knihovny je rozšiřován
prostřednictvím nákupů, darů a výměny (národní i mezinárodní), která zahrnuje
63 institucí. Do elektronického katalogu bylo uloženo 280 (včetně jednotlivých
čísel periodik). Badatelům a institucím jsou poskytovány informační a výpůjční
služby, materiály ke studijním účelům, popř. 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.

Akreditace archivu
Akreditace archivu nebyla k 31. 12. 2012 dokončena z důvodu nedořešené
ochrany před vlivy magnetického pole a úpravy spisovny. Problematika norem
ochrany magnetických médií je rozpracována ve spolupráci s Moravským
zemským archivem a konzultanty z oblasti ukládání a ochrany dat. V roce 2012
proběhla na základě povolení archivního dohledu skartace písemností se
skartačním znakem S a V.
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V. VZDĚLÁVACÍ, VYDAVATELSKÁ A PROPAGAČNÍ ČINNOST
V/1 Škola folklorních tradic
V roce 2012 byl v Brně v rámci Školy folklorních tradic ukončen 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). V závěrečných zkouškách v termínu 20. –
21. 4. 2012 uspělo 39 účastníků, další 3 frekventanti v termínu opravných
zkoušek 6. 10. 2012. Odborné komisi předsedala Alena Schauerová, ostatními
členy komise byli lektoři hlavních předmětů: Lubomír Tyllner, Daniela
Stavělová, Ladislava Košíková, David Pavlíček, Ludmila Tarcalová, Kamila
Skopová. Ve dnech 25. 9. 2012 a 29. 10. 2012 byly za účasti zástupců FoS ČR,
NIPOS a NÚLK projednány změny a organizační záležitosti plánovaného 6.
běhu školy folklorních tradic, jehož zahájení je plánováno na září 2013 v Praze.
V/2 Národopisná revue
V roce 2012 byla vydána čtyři tematicky zaměřená čísla odborného periodika
Národopisná revue. První s podtitulem Cestovatelství a kulturní kontakt se
zabývalo fenoménem poznávání jiných kulturních projevů prostřednictvím
cestování. Druhé číslo Výzkum lidového oděvu obsahuje studie věnované
proměnám lidového odívání. Křesťanskou tematikou se zabývá třetí číslo
s názvem Mariánský kult ve světle etnologických výzkumů, tématem čtvrtého
čísla je Estetika folkloru.
Národopisná revue 1/2012 je zaměřena na problematiku cestovatelství ve
spojitosti s poznáváním místní kultury. Barbora Půtová se věnuje významným
českým cestovatelským osobnostem ve studii Čeští cestovatelé a etnografové na
hranici kultur: Vráz, Frič a Kořenský. Jana Jiroušková přibližuje
mimoevropskou kulturu ve studii Hrdý bojovník, líná služka a pověrčivý
domorodec. Jeden z evropských pohledů na mimoevropskou kulturu. Konkrétní
osudy české cestovatelky líčí Stanislav Brouček prostřednictvím studie Afrika
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jako cestovatelský zážitek a místo pro život Evropana. (Případ Heleny ŠťastnéBübelové). Cestovatelské sbírky jsou tématem studie Vliv českých cestovatelů na
sbírky exotických artefaktů (od počátku českých sbírek do druhé světové války)
autorky Kateřiny Štěpánové. Do rubriky Proměny tradice jsou zařazeny
příspěvky Terezy Indrákové (Tančící Izrael), Evy Šipöczové („Vláda padla!
Vláda padla! Ktože novú postaví?“) a Evy Večerkové (Kraslice Anny Rusové).
Ve společenské kronice jsou uveřejněny jubilejní příspěvky k výročím Oľgy
Danglové (nar. 1941), Miloše Tomandla (nar. 1952) a rovněž nekrology Olgy
Skalníkové (1922 – 2012), Klimenta Ondrejky (1929 – 2011), Blahoslava
Smišovského (1931 – 2011). Další pravidelné rubriky přinášejí aktuální zprávy
z konferencí, festivalů a koncertů a recenze nových publikací.
Národopisná revue 2/2012 je zaměřena na lidový oděv a jeho výzkum.
Vlněnými materiály se ve studii Přehled druhů vlněných tkanin na mužském
lidovém oděvu z prostředí Moravy z let 1850 – 1950 zabývá Petra Mertová. Klára
Binderová představuje výrobky významné strážnické modrotiskové dílny
Proměny produkce modrotiskové dílny Jochových ve Strážnici mezi léty 1906 –
1993. Tradiční oděvní součástkou valašského mužského kroje se zabývá Lenka
Drápalová ve studii Mužský brunclek na Rožnovsku – identifikace specifické
varianty oděvní součástky. Speciální kabáty se šňůrovým zapínáním – čamary –
jsou tématem studie Daniela Dědovského Čamara v evropské kultuře
(etnolingvistická studie). V rámci ostatních studií Martin Novotný na příkladech
hliněných staveb představuje přínos hlíny jako stavebního materiálu ve studii
Hlína jako stavební materiál (na příkladu středomoravské Hané). Rubrika
Fotografická zastavení přináší tzv. výrazové fotografie doprovázené komentářem
Aleny Křížové. Ve společenské kronice jsou zařazeny příspěvky k životním
jubileím Jaromíra Nečase (nar. 1922), Marty Ulrychové (nar. 1952), Heleny
Bočkové (nar. 1952), Heleny Mevaldové (nar. 1952) a vzpomínka na Dagmar
Klímovou (1926 – 2012). V dalších rubrikách nalezneme informace
z konferencí, recenze nových publikací a zprávy.
Národopisná revue 3/2012 je věnována mariánskému kultu. Věra Frolcová se
ve své studii věnuje obřadnímu zpěvu ve vztahu ke kultu Panny Marie Legenda o
putování Panny Marie, zázračném uzdravení dítěte a kajícím kováři v obřadním
zpěvu 19. – 21. století jako fenomén středoevropského kulturního společenství.
Slovinskou mariánskou tradici přibližuje ve své studii Monika Kropej Panna
Marie ve slovinské lidové tradici. Z dalších studií je to příspěvek Evy
Krekovičové k tematice duchovních písní slovenské menšiny v Maďarsku
s názvem K duchovným piesňam v ústnom repertoári slovenskej minority
v Maďarsku a článek Jiřího Höhna Smyčcové nástroje Štěpána Šopíka ve
sbírkách Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Mariánskou tematikou se
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pak zabývá i rubrika Fotozastavení autorky Heleny Beránkové. Ve společenské
kronice jsou vzpomenuta životní jubilea Jany Pospíšilové (nar. 1952) a Jiřiny
Kosíkové (nar. 1952), uvedeny nekrology Libuše Hynkové (1924 – 2012), Jana
Rokyty (1938 – 2012) a Miloslava Petruska (1936 – 2012). V dalších
pravidelných rubrikách jsou uveřejněny zprávy z konferencí, výstav, festivalů a
recenze nových publikací.
Čtvrté číslo Národopisné revue je tematicky zaměřeno na estetiku folkloru.
S daným tématem úzce souvisí studie Juraje Hamara Folklór z hľadiska
estetických kategórií, studie Marty Ulrychové Démonologické pověsti ze severní
části Královského hvozdu/Waldhwozdu a studie Miroslavy Sandtnerové
Rukopisná zbierka ľudových piesní Jána Klempu Jacovského vo vzťahu
k literárno-estetickým kritériám poslednej tretiny 19. storočia. Další studie se
zabývají odbornou terminologií K otázkám etnologické terminologie a metodiky
tvorby dvojjazyčného etnologického slovníku autorky Evy Románkové a
fenoménem slováckého verbuňku Verbuňk v Žatčanech na Brněnsku
v současném kulturně-společenském kontextu autorky Jarmily Teturové. Rubrika
Proměny tradice obsahuje zamyšlení Josefa Holcmana nad současným stavem
festivalů a lidových slavností a ohlédnutí do historie folklorního festivalu Dětská
Strážnice Aleny Schauerové. Společenská kronika věnuje pozornost jubilantům
Josefu Holcmanovi (nar. 1953), Luďku Štěpánovi (nar. 1933) a Evě Davidové
(nar. 1933). V dalších rubrikách byly zařazeny zprávy z konferencí, výstav a
recenze nových publikací.
Přílohou Národopisné revue 3/2012 je personální bibliografie Čeňka Zíbrta,
významného kulturního historika, folkloristy a etnografa.

V/3

Propagace a prezentace NÚLK

Informační tiskoviny
Na začátku roku byl vytvořen Přehled folklorních festivalů a národopisných
akcí pro rok 2012 ve formátu PDF na webové stránky NÚLK. U příležitosti MFF
Strážnice 2012 a festivalu Dětská Strážnice byly vydány: propagační
programová skládačka (s anglickou a německou mutací), grafický plakát,
programový sborník s podrobnými informacemi o celém festivalu. Byly
vytvořeny informační letáky Zámek Strážnice a Nástroje lidové hudby v České
republice, oba ve dvou jazykových mutacích. V závěru roku byl zpracován
informační leták Rok v Muzeu vesnice 2013, propagační skládačka 68. ročníku
MFF Strážnice 2013 a 31. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2013.
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Propagační akce a zveřejňování reklamy
NÚLK prezentoval svou činnost ve dnech 12. - 15. 1. 2012 v Brně na veletrhu
cestovního ruchu a turistických zajímavostí Regiontour 2012 prostřednictvím
Centrály cestovního ruchu jižní Moravy (CCRJM). Další prezentace akcí
pořádaných NÚLK proběhla na veletrzích cestovního ruchu Holiday World
Praha ve dnech 9. - 12. 2. 2012 (zprostředkovaně CCRJM), v Ostravě ve dnech
2. - 4. 3. 2012 – veletrh Dovolená (zprostředkovaně hotelem Panon, CCRJM) a
v Hradci Králové ve dnech 16. - 17. 3. 2012 (zprostředkovaně CCRJM, hotelem
Panon). Prezentace MFF Strážnice se uskutečnila prostřednictvím CCRJM Brno
i na dalších veletrzích cestovního ruchu v zahraničí – Ferienmesse Vídeň ve
dnech 12. - 15. 1. 2012, Slovakiatour Bratislava ve dnech 19. - 22. 1. 2012,
Reisemarkt Dresden ve dnech 27. - 29. 1. 2012, f.r.e.e. Mnichov ve dnech 22. 26. 2. 2012, ITB Berlín ve dnech 7. - 11. 3. 2012, IMEX Frankfurt ve dnech 22. 24. 5. 2012.
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, 5+2. Propagace byla uvedena v katalogu
Relax 2012, v navigačních tabulích firmy DARUMA (Uherské Hradiště, Kyjov
a Hodonín) a v místním zpravodaji Strážničan. Spolupráce NÚLK v rámci
projektu Top výletní cíle jižní Moravy probíhala soustavně podle dlouhodobého
plánu. Uskutečnil se také seminář pro pokladní a průvodce.
Celoroční propagace NÚLK a jím pořádaných akcí se uskutečnila na
internetových
stránkách:
www.jizni-morava.cz,
www.czechtourism.cz,
www.folklorweb.cz, www.arelax.sk, www.proglas.cz, www.straznicko.cz,
www.rozhlas.cz, www.radio.cz,
www.mesto-straznice.cz, www.j-morava.cz,
www.folklornet.com, www.czecot.cz, www.folklorika.cz, www.vyletnicile.cz,
www.kudyznudy.cz,
www.kampocesku.cz,
www.folklornisdruzeni.cz,
http://hodoninsky.denik.cz,
www.nepropasni.cz,
www.oblibeny.cz,
www.facebook.com.
S mediálními partnery MFF (televize Noe, Český rozhlas, Rádio Proglas) a
s partnery (Hasičská vzájemná pojišťovna, Město Strážnice, E-ON) byla
smluvně zajištěna podpora 67. ročníku MFF. Ke všem akcím pořádaným NÚLK
byla zajištěna podle charakteru akce odpovídající propagace, výlep plakátů,
rozeslání pozvánek, hlášení v místních rozhlasech, využití elektronické pošty a
webového prostoru, informačních center, regionálního tisku a regionálních
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rozhlasových stanic. Byl aktualizován nabídkový list publikací, časopisů,
videokazet, DVD, CD nosičů.
V/4 Vědecká redakce
V roce 2012 pracovala „Vědecká redakce NÚLK“ ve složení PhDr. Jan Krist,
PhDr. Vlasta Ondrušová, Mgr. Martin Šimša, Mgr. Michal Škopík, PhDr. Lucie
Uhlíková, Ph.D., Mgr. Daniel Luther, CSc., tajemnicí je Mgr. Jarmila Teturová.
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VI. SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI A DOMÁCÍMI INSTITUCEMI
NÚLK působí v různých mezinárodních organizacích 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 2012 pokračovala spolupráce České národní sekce CIOFF jako
poradního orgánu Mezinárodního výboru Úmluvy o zachování nemateriálního
kulturního dědictví.
Ve dnech 4. - 8. 6. 2012 byly Vlasta Ondrušová a Eva Románková vyslány
Ministerstvem kultury na 4. zasedání Valného shromáždění Úmluvy o zachování
nemateriálního kulturního dědictví UNESCO v Paříži. Stálou misi při UNESCO
zastupovaly Halka Kaiserová a Dominika Rádlová. Jednání se zúčastnilo přes
120 členských zemí, 12 nečlenských zemí a řada pozorovatelů, především
nevládních organizací. Agenda Valného shromáždění měla celkem 12 bodů,
jednalo se o revizích Operačních směrnic k Úmluvě, projednávaly se také
periodické zprávy členských zemí a nové postupy zpracování nominací do
seznamů světového nehmotného kulturního dědictví. Valné shromáždění
rozhodlo také o dalších akreditacích nevládních organizací a o využití finančních
zdrojů z Fondu nemateriálního kulturního dědictví. Dalším bodem jednání byly
volby do Mezivládního výboru a mimořádné zasedání Mezivládního výboru,
jehož je Česká republika členem.
Ve dnech 21. - 25. 10. 2012 se Vlasta Ondrušová zúčastnila jednání
mezivládní otevřené pracovní skupiny na téma nejvhodnější rozsah kulturního
elementu spolu se zástupkyněmi stálé mise při UNESCO paní Halkou
Kaiserovou a Dominikou Rádlovou. Výstupy z jednání, které byly předloženy na
7. zasedání Výboru se týkaly především problematiky jednotné terminologie,
multinárodních nominací, formulace a vyřešení možností vyjmutí elementu

33

z Reprezentativního seznamu, asistence UNESCO při tvorbě národních seznamů
v zemích, které nemají dostatek expertů a organizování konferencí odborných a
vědeckých pracovníků, které by řešily problematiku Úmluvy na odborné bázi.
Ve dnech 1. - 8. 12. 2012 byla Mgr. Eva Románková vyslána jako delegátka
Ministerstva kultury, aby spolu s Ditou Limovou z ministerstva kultury a
Dominikou Rádlovou ze stálé mise při UNESCO v Paříži zastupovala Českou
republiku na 7. zasedání Mezivládního výboru pro zachování nemateriálního
kulturního dědictví UNESCO. Jednání předcházelo setkání akreditovaných
nevládních organizací, na kterém Mgr. Eva Románková zastupovala Českou
národní sekci CIOFF a Českou národopisnou společnost. Jednání Mezivládního
výboru bylo otevřeno zprávami o implementaci Úmluvy a stavu prvků zapsaných
na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva, následovala
pak celá řada bodů jednání, z nichž nejvýznamnější byly zápisy do
Reprezentativního seznamu, do Seznamu jevů nehmotné kultury vyžadujících
urgentní zachování a do Registru osvědčených praktik, volba nových členů
Poradního a Subsidiárního orgánu, diskuze nad systémem posuzování nominací a
schvalování zápisů, sdílení informací mezi státy o plánovaných nominacích,
návrhy na akreditaci nevládních organizací a další. Česká delegace během
zasedání vyjednala na rok 2013 členství v Subsidiárním orgánu za regionální
skupinu II a vyjádřila se během jednání téměř ke všem bodům agendy.

VI/2 IOV
NÚLK je členem národní sekce International Organization für Folkskunst
(Mezinárodní organizace lidového umění) v ČR. 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. Ve spolupráci s Českou národní
sekcí IOV se ve dnech 27. - 29. 4. 2012 konal světový kongres a valná hromada
IOV v Praze. Kongres, kterého se účastnilo 140 delegátů z 41 států, zvolil nový
výbor této celosvětové organizace a schválil změnu stanov. Nové stanovy budou
východiskem pro plánovanou změnu struktury, která počítá s transformací
jednotlivých národních sekcí do nevládních organizací s vlastní právní
subjektivitou. Valné hromady se dne 29. 4. 2012 se zúčastnila 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 se světovými muzei, výměny výstav
a účast na odborných konferencích a seminářích. Valného shromáždění české
sekce se dne 6. 3. 2012 v Brně zúčastnil Jan Krist.

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 18. 9. 2012 v Brně, jednání
Valného shromáždění ČNS CIOFF se uskutečnilo dne 16. 10. 2012 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 2012 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.
Bylo sestaveno kalendárium členských festivalů pro portál www.cioff.cz a
zpracován roční výkaz o činnosti ČNS CIOFF za rok 2011 pro potřeby
světového Výboru CIOFF.
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Zahraniční aktivity NÚLK byly zaměřeny zejména na spolupráci s národními
sekcemi, Výkonným výborem a Radou CIOFF. Česká národní sekce CIOFF
zajistila za finanční podpory MK zasedání Středoevropského sektoru CIOFF ve
dnech 26. - 29. 4. 2012 ve Strakonicích. Delegáti jednotlivých členských zemí
sektoru projednali především procedurální a administrativní záležitosti, které
vyplynuly z jednání celosvětového výboru, dále přípravu členských festivalů
CIOFF pro festivalovou sezónu roku 2012, problémy s účastí zámořských
souborů na festivalech ve střední Evropě a finanční situaci pořadatelů festivalů
v současné finanční krizi. Důležitou a obsáhlou část jednání tvořila možnost a
způsob spolupráce při zachování nehmotného kulturního dědictví zemí střední
Evropy především s přihlédnutím k očekávané oficiální akreditaci CIOFF jako
člena konzultativního orgánu Úmluvy o zachování nehmotného kulturního
dědictví UNESCO.
- Ve dnech 14. - 17. 3. 2012 se Vlasta Ondrušová zúčastnila zasedání
Legislativní komise CIOFF ve Švýcarsku, účelem jednání byla definitivní verze
nových stanov CIOFF.
- Vlasta Ondrušová se ve dnech 10. - 18. 11. 2012 jako delegátka České národní
sekce CIOFF zúčastnila 42. Světového kongresu CIOFF v Paříži, Francie.
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 Paříži 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 Slovenské akademie věd, Národním
osvětovým centrem v Bratislavě a Etnografickým muzeem Slovenského
národního muzea v Martině.
- NÚLK dlouhodobě spolupracuje při přípravě a realizaci Mezinárodního
folklorního festivalu v Myjavě, Jan Krist je členem Předsednictva Programové
rady festivalu a zúčastňuje se všech potřebných přípravných a hodnotících

36

zasedání i samotného festivalu. Jednání se uskutečnila v Bratislavě ve dnech 18.
1., 19. 9. a 7. 11., samotný festival v Myjavě ve dnech 15. - 17. 6. 2012. 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. Služební cesty do Bratislavy
využíval Jan Krist k jednání s představiteli Národního osvětového centra, které je
ústředním metodickým a poradenským pracovištěm na Slovensku, zejména
oblasti spolupráce na vzdělávacím projektu „Dny tradiční kultury“.
- Ve dnech 29. 5. - 31. 5. 2012 Martin Šimša navštívil Liptovský Mikuláš a další
vybrané slovenské cíle v rámci projektu Kulturní krajina – tradice pro
budoucnost, na kterém NÚLK participuje společně s občanským sdružením
Zapovědniky, Moskva. V průběhu expedice se účastníci seznámili s několika
typy historické kulturní krajiny, jejího současného využívání a způsobů ochrany.
- Dne 23. 10. 2012 se Jan Krist zúčastnil v Etnologickém ústavu SAV
v Bratislavě zasedání redakční rady vědeckého časopisu Slovenský národopis,
součástí jednání byla ve spolupráci s Centrem tradiční lidové kultury při
Slovenském lidovém uměleckém kolektivu slavnostní prezentace čísla 3/2012
zaměřeného na problematiku lidového divadla a lidového loutkového divadla.
S novou ředitelkou Enologického ústavu byla diskutována problematika
elektronické knihovny a digitalizace archivních materiálů.
- Dne 7. 11. 2012 Jan Krist a Michal Škopík jednali v Národním osvětovém
centru ohledně dokumentace lidových tanců a písní, archivaci a digitalizaci.
- Ve dnech 19. - 22. listopadu 2012 vykonal Martin Novotný služební cestu do
Martina. Účelem cesty byla odborná exkurze v Múzeu slovenskej dediny a
studium v archivu Slovenského národného múzea, především bádání v rozsáhlém
fondu fotografického materiálu dokumentujícího hliněné stavby převážně na
jižním Slovensku. Jedná se hlavně o snímky, které byly pořízeny při terénních
výzkumech ve druhé polovině minulého století.
Polsko
- Ve dnech 22. - 27. 7. 2012 se řešitelky v rámci aktivity dlouhodobého rozvoje
výzkumné organizace Markéta Lukešová a Eva Rýpalová zúčastnily mezinárodní
konference „Etnopedagogika“ v polském městě Nowy Sᶏcz. Konference byla
součástí mezinárodního dětského festivalu CIOFF Dzeci gór a byla inspirující
pro další práci s cílovými skupinami návštěvníků. Na konferenci byl příspěvkem
Markéty Lukešové představen projekt NÚLK „Způsoby prezentace tradiční
lidové kultury v muzeích v přírodě“, který vzbudil zájem ze strany odborné
veřejnosti a rozpoutal diskuzi. Součástí pobytu byla prohlídka místního muzea
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v přírodě. Získané zkušenosti byly využity pro vybudování haptické expozice
pro nevidomé a slabozraké v našem muzeu vesnice a pro přípravu elektronické
publikace Způsoby prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě.
Přínosem je rovněž zapojení NÚLK do procesu vytváření pozitivního vztahu dětí
k lidové kultuře.
- Cílem služební cesty Martina Šimši ve dnech 25. 11. - 30. 11. 2012 byla
návštěva Etnografického muzea v Krakově, nových expozic a zpřístupněných
terénních výzkumů prof. Romana Raifuse. Byla provedena excerpce materiálu
k tématu Kabáty v Západních Karpatech v rámci úkolu dlouhodobého
koncepčního rozvoje výzkumné organizace. Součástí služební cesty byla
návštěva expozice Národního muzea v Krakově – umělecké řemeslo, umění 19.
století a textilní sbírky Karla Matějky.
Maďarsko
- Markéta Lukešová, Eva Rýpalová a Martin Novotný navštívili v rámci
výzkumných aktivit ve dnech 11. - 14. 6. 2012 muzea v přírodě ve městech
Nyiregyháza, Szentendre a Szombathely, za účelem získání nových poznatků ke
způsobům prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě. Služební cesta
do Maďarska byla významná pro získání dalších informací k vytváření a
rozšíření stávajících expozic v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy. Na základě
nových poznatků byla v našem muzeu vesnice vybudována haptická expozice
pro nevidomé a slabozraké a vznikla elektronická publikace Způsoby prezentace
tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě.
Rakousko
- Cílem cesty Martina Šimši a Aleny Křížové (členů řešitelského týmu projektu
NAKI) dne 19. 10. 2012 do Rakouského muzea pro lidovou kulturu (ÖMV) ve
Vídni, byla fotodokumentace ikonografických pramenů ze sbírek ÖMV.
Identifikovány byly dosud neznámé oděvní soubory z chorvatských vesnic na
Mikulovsku, starší typy oděvních součástek z Uherskohradišťska a Veselska.
Součástí služební cesty byla prohlídka připraveného souboru součástek lidového
oděvu ze sbírek ÖMV.
- Řešitelský tým NAKI - Martin Šimša, Marta Kondrová, Romana Habartová,
Alena Samohýlová, Lenka Nováková, Petra Hrbáčová, Veronika Hrbáčková
v rámci výzkumné práce navštívil ve Vídni ve dnech 12. - 13. 12. 2012 vybrané
muzejní expozice se zaměřením na dobový textil a ikonografické doklady jeho
podoby. Navštíveno bylo Vojenské muzeum s expozicí uniforem 18. a 19.
století, o nichž se předpokládá, že byly jedním z inspiračních zdrojů lidového
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oděvu. Při této příležitosti byl objeven dosud neznámý ikonografický doklad
lidového oděvu německých obyvatel Libavé z pol. 18. století.
- Ve dnech 12. a 13. prosince 2012 vykonal služební cestu do Vídně i Martin
Novotný. Účelem služební cesty bylo studium literatury k hliněnému stavitelství
v Österreichische Nationalbibliothek.
- NÚLK spolupracoval s muzeem v Niedersulzu na přípravě projektu EU
k lidové hliněné architektuře.
Rumunsko
Ve dnech 24. 9. - 30. 9. 2012 se Martin Šimša a Martin Novotný zúčastnili
služební cesty po Transylvánii v Rumunsku. Cílem cesty bylo seznámení
s vybranými etnografickými muzei a jejich sbírkami, především pak textilním
fondem. Jednalo se o Etnografické muzeum v Kluži, Etnografické muzeum
ASTRA v Sibiu a Etnografické muzeum v Brašově, kde je stálá muzejní
expozice lidové kultury a výstava zpracování textilních vláken. V Muzeu
lidových technických staveb ASTRA v Sibiu byly navštíveny nově zbudované
depozitáře a provedena prospekce textilního fondu. Přínosem cesty byl také
nákup soudobé etnografické literatury zaměřené na lidový oděv a nejnovější díly
Etnografického atlasu Rumunska. Martin Novotný navštívil muzea v přírodě
v Kluži a v Sibiu s důrazem na autentičnost prezentovaných jevů tradičního
stavitelství: dřevohlinité konstrukce, svislé a vodorovné hliněné konstrukce aj.
Během cesty byla dále navštívena etnografická pracoviště (specializovaná
muzea) v Kluži, Sibiu a Brašově, která se mimo jiné orientují na dokumentaci
jevů souvisejících s technologií tradičních venkovských staveb.
Korejská republika
Eva Románková uskutečnila ve dnech 17. - 29. 10. 2012 spolu s delegací z obce
Vlčnov cestu do Korejské republiky, kde se zúčastnila Valného shromáždění a
konference ICCN. ICCN je mezinárodní organizace se sídlem v korejském
Gangneungu, jenž sdružuje místní samosprávy a nevládní organizace působící na
poli ochrany nemateriálního kulturního dědictví. Součástí akce bylo zasedání
valného shromáždění, konference s fórem mládeže a desetidenní folklorní
festival. Eva Románková vystoupila s příspěvkem zaměřeným na fungování
systému ochrany nehmotné kultury v České republice, důležité dokumenty a
události a přehled dosavadních českých zápisů do Reprezentativního seznamu
nehmotného kulturního dědictví lidstva. Druhá část vypracovaná ve spolupráci se
starostou členské obce Vlčnov Janem Pijáčkem rozebírala dopady zápisu Jízdy
králů do světového seznamu, především co se týká propagace obřadu a zvýšení
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povědomí o tomto statku, rostoucí návštěvnosti a finanční podpory ze strany
státu.
Mezinárodní tvůrčí dílna „Muzičky 2012“
NÚLK uspořádal ve dnech 3. - 7. 10. 2012 sedmý ročník mezinárodní tvůrčí
dílny dětských lidových muzik s názvem „Muzičky 2012“. Akce se konala
v rámci mezinárodního projektu „Dny tradiční kultury“ a byla zařazena do
seznamu událostí „Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti“. Dílna byla
realizována na podpory Ministerstva kultury a pod záštitou ministryně kultury
Aleny Hanákové. Sedmého ročníku se zúčastnily Cimbálová muzika Základní
umělecké školy Smetanova z Brna s lektorem Dušanem Kovaříkem, Detská
ľudová hudba Detského folklorného súboru Malý Vtáčnik z Prievidze s lektorem
Jánem Strmenským a Dětská muzika Dětského folklorního souboru Červánek
z Hradce Králové s lektorkou Evou Černíkovou. 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 představili za pomoci zvukových nahrávek
charakteristické znaky hudební kultury jednotlivých oblastí v obecném kulturním
a zeměpisném kontextu. Následovaly nácviky připravených hudebních úprav
v oddělených zkušebnách pod vedením lektorů. Každá muzika měla připraveny
tři úpravy z vlastního repertoáru, celkově bylo nacvičováno devět aranží. Lektoři
se postupně střídali ve výuce u všech muzik, aby mohl být kladen důraz na
dodržení regionální stylové čistoty hudebního projevu. Účastníci dílny měli
možnost prezentovat svoje získané dovednosti na dvou veřejných koncertech.
První vystoupení se konalo 5. 10. 2012 v sále Základní umělecké školy ve Veselí
nad Moravou. Každá muzika se představila hudebním pásmem z oblasti svého
původu. V závěru byl vytvořen orchestr složený ze všech účastníků dílny, který
předvedl společně nacvičené úpravy. Druhý koncert proběhl v rámci pořadu
„Muzicírování na zámku“ dne 7. 10. 2012 v prostorách koncertního sálu zámku
v Uherském Ostrohu. V programu zazněly všechny společné aranže. Pořad byl
součástí XXI. Festivalu hudebních nástrojů lidových muzik v Uherském
Hradišti, jehož galaprogramu nazvaného „Muzika pod nohy aneb Jak se k tanci
hraje“ se zúčastnili jako diváci i členové dětských muzik. V průběhu celé
mezinárodní dětské tvůrčí dílny byla prováděna fotodokumentace a byly
pořízeny videozáznamy obou veřejných koncertů. Zpracované videozáznamy
byly poskytnuty vedoucím muzik jako studijní materiál. Výsledky dílny budou
představeny široké veřejnosti ve stejnojmenném pořadu autora Petra Číhala
„Muzičky“ v rámci 68. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice
2013 a 31. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2013.
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VI/6 Spolupráce s domácími institucemi
- V roce 2012 pokračovala spolupráce NÚLK s Národním informačním
a poradenským střediskem pro kulturu, Folklorním sdružením ČR, Valašským
muzeem v přírodě, Ústavem evropské etnologie Brno, Etnologickým ústavem
AV v Praze a v Brně, Moravským zemským muzeem Brno, Asociací muzeí a
galerií, Českou národopisnou 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 Jan Krist je členem Ředitelské rady NIPOS v Praze, ve
Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm působí jako člen
redakční rady sborníku Museum vivum a spolu s Evou Románkovou ve Vědecké
radě Valašského muzea v přírodě.
- NÚLK je členem Českého svazu muzeí v přírodě, 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.
Schůzky o další spolupráci s FoS ČR se uskutečnily v Praze 25. 9. a 29. 10.
2012.
- Dne 24. 4. 2012 se Jan Krist zúčastnil v Praze setkání ředitelů folklorních
festivalů na MK, setkání organizovalo FoS ČR.
- Martin Šimša je členem redakční rady sborníku Slovácko. V nákupní komisi
pro sbírkotvornou činnost ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti působili
Martin Šimša a Vlasta Ondrušová, která je i členkou nákupní komise pro
sbírkovou činnost v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Masarykově muzeu
v Hodoníně.
- Česká národopisná společnost – v roce 2012 zasedal hlavní výbor celkem
čtyřikrát, jednání se účastnila Eva Románková. Jako lektorka se zúčastnila také
dvou školení pro dopisovatele ČNS (Brno, Praha), kde přednášela o národním
systému ochrany nehmotného kulturního dědictví a UNESCO. Ve spolupráci
s NÚLK je každoročně realizováno slavnostní předávání cen ČNS v rámci MFF
Strážnice.
- Jan Krist se zúčastnil zasedání krajské sekce AMG dne 26. 9. 2012 v Brně a 10.
Sněmu AMG v Opavě ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2012, odborní pracovníci se
účastnili zasedání odborných komisí AMG.
- Martin Šimša je členem redakční rady časopisu Muzeum, který vydává Národní
muzeum v Praze a je členem redakční rady časopisu Ethnologia Europae
Centralis.
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- Ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska bylo
dne 7. 9. 2012 zajištěno slavnostní předávání titulu Nositel tradice lidového
řemesla v rámci zahájení Národních dnů evropského kulturního dědictví
v Kutné Hoře.
- 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.
- Vlasta Ondrušová je členkou grantové komise MK pro oblast lidové kultury,
odborně spolupracuje na projektu Tradiční výrobek Slovácka, Region Slovácka
v Uherském Hradišti.
- Jan Krist je členem odborné Komise pro tradiční lidovou kulturu
Jihomoravského kraje pro výběr lidových řemeslníků k ocenění jejich práce, dále
je členem redakční rady Malovaného kraje.
- V NIPOS - odborné radě pro folklor pracovala Markéta Lukešová.
- Na jednání kulturní komise Města Strážnice zastupoval NÚLK Petr Horehleď.
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VII. PREZENTACE TRADIČNÍ
VZDĚLÁVACÍCH POŘADŮ

LIDOVÉ

KULTURY

FORMOU

VII/1 67. ročník Mezinárodního folklorního festivalu "Strážnice 2012"
a 30. ročník festivalu „Dětská Strážnice 2012“
67. ročník Mezinárodního folklorního festivalu "Strážnice 2012" a 30. ročník
festivalu „Dětská Strážnice“ se uskutečnil za finanční podpory MK ve Strážnici
ve dnech 21. - 24. 6. 2012. Festivalové pořady proběhly ve všech prostorách
festivalového areálu, včetně Muzea vesnice a zámecké expozice lidových
hudebních nástrojů. Programovou skladbu festivalu tvořilo celkem 34 pořadů, ve
kterých vystoupilo 2.080 účinkujících z ČR a 160 účinkujících ze zahraničí.
Z ČR na festivalu účinkovalo 90 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. Folklornímu
festivalu Dětská Strážnice bylo věnováno 6 pořadů z celkových 34, v dětských
pořadech účinkovalo celkem 440 dětských účinkujících. Festivalu se zúčastnily
zahraniční soubory a skupiny z Itálie (soubor Val di Mazara z Mazara del Vallo),
Maďarska (soubor Alba Regia ze Székesfehérváru), Ruska (soubor Kazački
z Kursku) a Slovenska (soubor Váh z Liptovského Mikuláše). Festivalu se kromě
slovenského souboru Váh z Liptovského Mikuláše, který účinkoval
v zahraničním pořadu, zúčastnilo více účinkujících ze Slovenska: detská ľudová
hudba Kornička z Trenčína, folklórna skupina Javorník z Lúk pod Makytou,
ľudová hudba Banda z Bratislavy, skupina tanečného humoru Všetečníci
z Bratislavy, zpevácka skupina z Terchovej, bábkové divadlo TYJÁTR z Nitry a
bábkové divadlo Teatro Carnevalo z Bratislavy (celkem tedy 94 slovenských
účinkujících). 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 programové rady.
Dvanáctičlenná Dramaturgicko-produkční rada v čele s Ludmilou Horehleďovou
garantuje dramaturgickou přípravu festivalu, jednání se uskutečnila ve dnech
(19. 1., 12. 4., 10. 5. a 6. 9. 2012). Programová rada MFF byla složena
z osmnácti členů a čtyřiceti autorů a konzultantů (předseda PhDr. Ivo Frolec),
zasedání se uskutečnila ve dnech 24. 11. 2011, 12. 4., 22. 6. a 13. 9. 2012 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
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sborníku. Do propagace festivalu se zapojila veřejnoprávní i komerční média:
TV Noe, 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
v 9,30 hod. v amfiteátru Bludník představily zahraniční soubory z Itálie,
Maďarska a Ruska. Skladbu pořadu připravil autorský kolektiv vedený Martinou
Pavlicovou.
Zámecký park – Ostrůvek
Od 19.30 hod. se zde konal dětský pořad Hudba jako pohlazení. Zábavný
večer pro děti autorky Marie Knitlové. Pořad byl určen nejen dětem účinkujícím
na festivalu, ale i širší dětské veřejnosti. Děti se pobavily při vystoupení country
kapely a zapojily do dalších aktivit, které pro ně připravily pracovnice místního
Domu dětí a mládeže ve spolupráci s autorkami pořadu Děti dětem.
PÁTEK
Zámecký park - louka u Platanové aleje
V 9.00 hod. byl zahájen pořad autorek Marie Knitlové a Marie Flašarové
s názvem Objevuj a poznávej. Tvůrčí dílny a soutěže pro děti. Tento pořad zaujal
jak děti, které byly aktivními účinkujícími ve folklorních dětských pořadech, tak
také děti ze Strážnice a okolí. Tvůrčí dílny byly doplněny o různé hry a soutěže,
celkem bylo připraveno 23 druhů aktivit.
Amfiteátr Bludník
Slavnostní zahájení 67. ročníku proběhlo ve 20.00 hod. pod vedením autora
Petra Ryšavého. Součástí zahajovacího ceremoniálu bylo předání Ceny
ministerstva kultury Věře Kovářů - etnografce, dlouholeté pracovnici Národního
památkového ústavu. Následovalo slavnostní předání dekretu o zápisu Jízdy
králů do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva
UNESCO starostům a zástupcům čtyř obcí Hluk, Kunovice, Skoronice, Vlčnov
z rukou ministryně kultury Aleny Hanákové a ukázka vyvolávání při jízdě králů
ze Skoronic. Festival zahajovaly svým vystoupením všechny strážnické soubory
za doprovodu cimbálové muziky Michala Miltáka. Na slavnostní zahájení
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festivalu ve 20.30 hod. navázal pořad Pozvánka na festival autorky Romany
Habartové, ve kterém se představili zástupci všech větších pořadů festivalu.
Od 22.00 hod. program pokračoval pořadem zahraničních souborů Z krajin za
obzorem autorského kolektivu Martiny Pavlicové, v pořadu se postupně
představily soubory a skupiny z Itálie, Maďarska, Ruska a Slovenska.
Amfiteátr Zahrada
Pořad Potkali se… autorky Ireny Blablové od 22.30 hod. byl setkáním čtyř
souborů z významných regionů Slezska a Valašska.
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 T. G. M. v Krmelíně. Od 17.00 hod. probíhal v areálu Muzea
vesnice pořad Vítejte, věrní vínu autorů Františka Hrni a Ing. Miloslava Hrdého,
v pořadu bylo vzpomenuto 90. narozenin Jaromíra Nečase.
Zámecký park - Noc s hudci a Zábavy
Pořad byl zahájen v pátek v 19.00 hod. u busty Slávka Volavého vzpomínkou
na výročí 90 let od jeho narození za přítomnosti rodiny a přátel. Páteční, sobotní
a nedělní zábavy při cimbálových a dechových hudbách ve střediscích lidové
zábavy ve festivalovém areálu s názvem Noc s hudci a Zábavy připravili Jan
Blahůšek 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
Kostel sv. Martina
Pořad autora Jana Rokyty ml. Hudba pravdy aneb Setkání s láskou, vírou i
nebem byl koncertem duchovních písní v prostředí kostela sv. Martina.

45

Amfiteátr Bludník
Na slavnostní předávání Cen České národopisné společnosti za rok 2011 ve
20.10 hod. navazoval ve 20.30 hod. regionální pořad autorky Jitky Matuszkové
Až zaroveň věžú máju postavíme. Obrázky z hodů na Podluží. Pořad představil
předhodové a hodové zvyky se všemi specifiky regionu Podluží.
Amfiteátr Zahrada
V 9.00 hod. byly sobotní pořady zahájeny Soutěží o nejlepšího tanečníka
slováckého verbuňku pod vedením autorů Jana Blahůška a Rudolfa Tučka.
V dopoledním předkole se porotě i divákům představili všichni tanečníci, kteří
obstáli v regionálních kolech. Finále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého
verbuňku začalo v 14.30 hod. Od 18.00 hod. probíhal pořad Zazpívejme sobě a
pospolu autora Miloše Vršeckého. Autoři Ladislav Šimeček a David Pavlíček ve
22.30 hod. v pořadu O tom co bude po tom aneb Vesele o smutných věcech
provedli diváky nebem a peklem v pořadu lidového tanečního divadla.
Amfiteátr Zámek
Od 14.00 hod. patřil amfiteátr Zámek folkovým kapelám a zpěvákům
v pořadu připraveném Pavlem Kopřivou a Janem Součkem Strážnické doteky. Na
pomezí žánrů - pozvánka na Festival Slunce „Strážnice 2012“. Pořad připravený
Folklorním sdružením České republiky s názvem U nás na návsi začínal ve
20.00 hod. Autor Vlastimil Fabišik přiblížil divákům setkání folklorních souborů
a skupin na jednom z folklorních festivalů v nejmenované obci. Od 22.30 hod.
připravil autorský kolektiv Martiny Pavlicové pořad zahraničních souborů
Z krajin za obzorem.
Zámek - Hudební expozice
Návštěvníkům expozice hudebních nástrojů ve strážnickém zámku přiblížily
autorky Jarmila Procházková a Alžbeta Lukáčová původní nahrávky lidových
písní i současnou zpěvní tradici. Hudební pořad Vzaty do fonografu. Slovenské a
moravské písně v nahrávkách Hynka Bíma, manželů Kyselkových a Leoše
Janáčka z let 1909 – 1912 měl premiéru v 11.00 hod., reprízu v 14.00 hod.
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy
V Muzeu vesnice bylo sobotní dopoledne zahájeno v 10.30 hod. na amfiteátru
pořadem dětských souborů s názvem Ani ryba ani rak autora Miloslava Brtníka
ml. Pořad se zabýval problematikou dospívající mládeže, o radostech i strastech,
o práci, zábavě, povinnostech a konfliktech, které jsou pro skupinu dospívajících
typické. Tématem pořadu Dětský dvůr. Uhlédli tam dřevo, dřevo jaborové, na
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husličky dobré autorek Blanky Petrákové a Markéty Pavlištíkové, který začal
v 10.30 hod. v areálu Muzea vesnice, byl fenomén stromu, nejen jako tradičního
materiálu k výrobě hudebních nástrojů. Návštěvníci si mohli zazpívat společně
s účinkujícími, naučit se různé tance, přidat se ke společnému muzicírování a
potěšit se při sledování loutkového divadla. Součástí pořadu byly dětské hry a
dílny zaměřené na výrobu jednoduchých hraček z dostupných materiálů. Pro
zvídavé děti byly připraveny ukázky výroby houslí v podání mistra houslaře
Ondřeje Marholda. Od 10.30 hod. dostali v pořadu Přehlídka tradičních řemesel
autora Mgr. Martina Šimši prostor k prezentaci současní držitelé ocenění
ministra kultury České republiky Nositelé tradice lidových řemesel. Prodejní
přehlídka návštěvníkům ukázala bohatou nabídku tradičních řemesel. Pořad
Folklorní klub. Neděle na Slovácku - čítanka ze zlatého fondu národopisné
literatury byl realizován v 11.00 hod. v prostorách stodoly B 11. Autoři pořadu
Jiří Jilík a Markéta Lukešová poukázali na tvorbu autorů, prozaiků i básníků,
kteří se ve svém díle zabývají lidovými tradicemi – Františka Horenského,
Eduarda Pecka a Pavla Popelky. Od 13,30 hod. se autorka Alena Schauerová
v pořadu Folklorní škola. Čím hrneček navřel zabývala historií folklorního
festivalu Dětská Strážnice. V 14.00 hod. byly v objektu E 12 promítány
Dokumenty České televize, zaměřené na cyklus pořadů Folklorika, který
připravuje brněnské studio České televize a jejím prostřednictvím pomáhá na
obrazovkách veřejnoprávní televize popularizovat tradiční lidovou kulturu. Od
14.00 hod. připravil autor Petr Číhal v amfiteátru pořad s názvem Muzičky.
Přehlídka dětských folklorních muzik, ve kterém se představily s výsledky
mezinárodní dílny „Muzičky 2011“ dětské cimbálové muziky. Od 18.00 hod. byl
v areálu uveden pořad Pomáhat a pálit. O pálenicích, pálení a pálenkách na
moravsko-slovenském pomezí autorů Ivo Frolce a Jiřího Severina - hudebně
zábavný pořad s povídáním o převážně nelegální výrobě alkoholu ve vesnickém
prostředí.
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 se představily obce Hluk, Kunovice, Skoronice a Vlčnov svými
jízdami králů, následovaly dětské soubory a další domácí a zahraniční účinkující.
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
V 13.30 hod. byla realizována repríza pořadu Až zaroveň věžú máju
postavíme, 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.
Amfiteátr Zahrada
Od 10.30 hod. byl vysílán přímým přenosem Českého rozhlasu Ostrava a
Českého rozhlasu Brno hudební pořad Když zpívají Plzeňáci. Pocta Plzeňskému
lidovému souboru a jeho tvůrcům, který autorsky připravil Zdeněk Vejvoda.
Pořad byl věnován autorským a interpretačním osobnostem Plzeňského lidového
souboru, který v roce 2013 dosáhne 60. jubilea svého trvání.
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. V 14.30 hod. začal pořad Odpoledne s dechovkou
s přehlídkou mládežnických dechových orchestrů ze Slovácka autora Vojtěcha
Ducháčka.
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy
Od 10.00 hod. byla realizována repríza pořadu Folklorní škola. Čím hrneček
navřel. Od 11.30 hod. probíhal v amfiteátru pořad Hlasy a hlásky. Soutěžní
pořad dětských zpěváků z Moravy věnovaný 30. výročí festivalu Dětská
Strážnice. Kromě dětských soutěžících se představili dnes už dospělí zpěváci vítězové dětských pěveckých soutěží v rámci předchozích ročníků festivalu. Od
13.30 hod. byl reprízován pořad Vítejte, věrní vínu.
Cena MFF „Strážnice 2012“ byla udělena:
Janu Rokytovi ml. - autorovi pořadu Hudba pravdy za duchovní náplň a bohatý
umělecký přínos.
Titul Laureát MFF „Strážnice 2012“ byl udělen:
- Tomáši Harvánkovi z Břeclavi za sugestivní scénický projev a výtvarné
předvedení tance verbuňk,
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- Zpěvačkám z Terchové za stylově věrný a interpretačně přesvědčivý vokální
projev v pořadu Vzaty do fonografu,
- Souboru Pramínek z Jihlavy za působivé ztvárnění regionálního materiálu
Horácka v pořadu Ani ryba ani rak,
- Magdaleně Múčkové za mimořádný pěvecký výkon v pořadu Hudba pravdy,
- Ladislavu Šimečkovi a Davidu Pavlíčkovi za originální scénické zpracování
pořadu O tom co bude po tom.
Výsledky Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku
1. místo:
Martin Kobzík, Týnec
2. místo:
Stanislav Popela, Perná
Petr Klein, Dolní Němčí
3. místo:
Jakub Tomala, Popovice
Cena ankety diváků: Antonín Žmola, Kněžpole
Cena poroty seniorů: Karel Vymazal z Rakvic za dlouholetý přínos při rozvoji
slováckého verbuňku v oblasti Hanáckého Slovácka.
Výsledky soutěžního pořadu Hlasy a hlásky dětských zpěváků z Moravy
věnovaný 30. výročí festivalu Dětská Strážnice
Dívky:
1. Natálie Provodovská z Březové
2. Šarlota Zálešáková z Uherského Hradiště, Lucie Rybníkářová z Hluku
3. Soňa Vacenovská z Dubňan, Gabriela Krchňáčková z Nivnice
4. Anna Minksová z Velké nad Veličkou, Ema Menšíková z Kyjova
Chlapci:
1. Lukáš Balajka z Modré
2. Marek Pavlica ze Starého Města, Josef Zámečník za Strání
3. Jan Vičík ze Zlína, Michal Varmuža ze Svatobořic-Mistřína
4. Vojtěch Pelka ze Zlína, Martin Vašíček z Dambořic
Cena dětské poroty: Lukáš Balajka z Modré
Cena ankety diváků: Marek Pavlica ze Starého Města
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VII/2 Aktivity v areálech NÚLK
Objekty byly návštěvníkům otevřeny v období od 1. 5. do 31. 10. 2012,
v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy i víkendy v měsíci dubnu. V budově
zámku byly veřejnosti z důvodu rekonstrukce části objektu zpřístupněny pouze
stálé expozice (zámecká knihovna, kaple, expozice Nástroje lidové hudby v ČR,
z historie NÚLK a MFF). Návštěvnost zámku dosáhla téměř 3500 návštěvníků.
V Muzeu vesnice byly i v roce 2012 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). Okruhy se střídají vždy v lichou a
sudou hodinu. 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 (proběhlo 17 těchto
prohlídek). 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,
v objektu E14 – vinařství, prodej vína, občerstvení, ve spolupráci s Charitou
tkaní na tkalcovském stavu). Areál byl oživen chovem ovcí a drůbeže. Muzeum
vesnice navštívilo 41 000 návštěvníků. Po celou návštěvní sezónu probíhala
spolupráce na výměně návštěvníků se Slovanským hradištěm v Mikulčicích a
s Centrálou cestovního ruchu – jižní Morava - Top výletní cíle.

V rámci návštěvní sezóny 2012 byly v areálu MVJVM realizovány pořady:
Fašank (19. 2. 2012),
autor Martin Šimša
Program představil masopustní zvyky a činnosti v období masopustu
z jihovýchodní Moravy - fašankový tanec podšable, chození medvědáře
s medvědem, smažení božích milostí a pochovávání basy. Součástí akce byl
nultý ročník soutěže o nejchutnější Slovácký uzený bok, kterého se zúčastnilo
devět řeznictví z okolí. V programu účinkovaly soubory Demižón ze Strážnice a
Nivnička z Nivnice.
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Fašanky, fašanky, Velká noc ide (28. – 31. 3. 2012),
autoři Martin Šimša, Markéta Lukešová
V prvních dvou dnech věnovaných školní mládeži představil program
masopustní zvyky z jihovýchodní Moravy - fašankový tanec podšable, chození
medvědáře s medvědem, smažení božích milostí a další činnosti z masopustní a
postní doby. V druhé části pak zvyky velikonočního období - vynášení smrti,
hrkání a šlahačka. Návštěvníci si mohli vyzkoušet pletení žil, malování kraslic a
výrobu vrbových píšťalek. Program obohatily soubory Danájek ze Strážnice
vynášením Smrtky, nošením létečka a Lipovjan z Lipova předvedením
šlahačkové obchůzky.
Zahájení výstavní sezóny s pořadem „Stavění máje“ (29. 4. 2012),
připravil Petr Horehleď
Zahájení výstavní sezóny se uskutečnilo v areálu luhačovického Zálesí Muzea
vesnice jihovýchodní Moravy stavěním máje a kulturním programem
strážnických souborů Danájek, Demižónek, Demižón a Žerotín.
Abeceda řemesel (31. 5. - 2. 6. 2012),
autoři Eva Rýpalová, Martin Novotný
Abeceda řemesel byla námětově rozdělena do dvou částí, které přiblížily
některé tradiční postupy používané při zpracování kůže a hlíny. Ukázky činění
kůže, šití kožichů, výroba lepaček, šití krpců, výroba nepálených cihel, zdění
z kamene na hliněnou maltu. Pro veřejnost byl připraven program „Na tom
našem dvoře“ – ukázky chovu domácích zvířat. Naučný pořad byl v pracovní
dny určen především pro děti základních škol, v sobotu pro veřejnost. V areálu
Muzea vesnice vystoupil folklorní soubor Danájek ze Strážnice.
Hasičská neděle (15. 7. 2012),
autor Martin Šimša
Program byl zaměřen na seznámení se s vývojem hasičské techniky od
začátku 20. století do současnosti. Činnost spolků dobrovolných hasičů a ukázky
hasičské techniky předvedly Sbory dobrovolných hasičů ze Strážnice, Žeravic,
Petrova, Kozojídek a Ratíškovic, ukázky výškové techniky předvedl
profesionální hasičský záchranný sbor, celodenní pořad doprovodila Hasičská
dechová hudba z Opavy.
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Dožínky (29. 7. 2012),
autoři Martin Šimša, Markéta Lukešová
Program zahrnoval ukázky žňových prací jako je kosení obilí kosou hrabicí a
žacím strojem, mlácení obilí cepy a motorovou mlátičkou. Součástí programu
byla ochutnávka a výroba tradičních pokrmů (pečení chleba, tvarohových
koláčů, ochutnávka kvašáků, vína a kozích sýrů). Děti si měly možnost vyrobit
papírové květiny. Dožínkové zvyky předvedly soubory Marýnka z Vracova a
Omladina z Vacenovic. Součástí programu byl jarmark s prodejem drobných
výrobků, suvenýrů a pečiva.
Folklorní odpoledne (19. 8. 2012),
organizačně zajistil Petr Horehleď
Folklorní odpoledne bylo věnováno profilovému vystoupení souboru
Folklorní studio z Buchlovic, který předvedl tance z uherskohradišťského
Dolňácka, Slovácka, moravských Kopanic, Uherskobrodska i východního
Slovenska.
15. ročník folklorních her Strážnice 2012 (2. 9. 2012),
organizačně zajistil Petr Horehleď
Soutěžního pořadu folklorních souborů se zúčastnili zástupci souborů: Cifra
z Uherského Hradiště, Danaj ze Strážnice, Demižón ze Strážnice, Dúbrava
z Dubňan, Kunovjan z Kunovic, Old Stars z Břeclavi, Omladina z Vacenovic.
Hudební doprovod zajistila cimbálová muzika Bélešáci ze Starého Města.
Přípravou náplně soutěže byl pověřen vítěz minulého ročníku soubor Dolina ze
Starého Města, zvolil téma „Učit se, učit se, učit se, ale nezkúšat“. Vítězem
patnáctého ročníku se stalo družstvo souboru Dúbrava z Dubňan, které bude
připravovat náplň soutěží dalšího ročníku.
Podzim na dědině (20. - 22. 9. 2012),
autor Martin Šimša
Naučný pořad byl zaměřen na seznámení a kontakt s tradičními způsoby
hospodaření a života na moravské vesnici přelomu 19. a 20. století. Tématem
bylo zelí a kukuřice, jeho sklizeň, zpracování a využití. Důraz byl kladen nejen
na pasivní seznámení, ale i na aktivní prvky prezentace. Součástí programu byla
orba s koňským potahem, lámání a pročesávání konopí. Pořad byl v pracovní dny
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určen především pro děti základních škol, v sobotu pro veřejnost. V sobotním
programu účinkoval soubor Omladina z Vacenovic.
Radujme se, veselme se…. (1. - 6. 12. 2012),
autorka Markéta Lukešová
Pořad byl věnován 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 figurek a hraček ze dřeva, předení na
kolovratu, výrobu vánočních ozdob ze šustí a slámy, tkaní na stavu, zdobení
perníků, pečení vánočních oplatek. Návštěvníci měli možnost vyzkoušet některé
tradiční činnosti spojené s tímto obdobím (loupání fazole a kukuřice, 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. Koledování zajistily členky dívčího sboru Zpěvule
ze Strážnice, členové souboru Omladina z Vacenovic, členové dětského souboru
Nivnička z Nivnice a gajdošské muziky Gajdoši z Kopanic. Pořad byl v sobotu a
neděli určen veřejnosti, v ostatní dny školním výpravám, 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 20. 5. 2012 spolupracoval na přípravě prezentačního pořadu
Slovácký verbuňk - mistrovské dílo UNESCO v Kunovicích.
- S Domem dětí a mládeže ve Strážnici NÚLK spolupracoval na přípravě akcí,
které byly realizovány v areálu parku (Den Země - 22. 4. 2012, Červená
Karkulka - 16. 9. 2012, Slavnost padajícího listí - 14. 10. 2012).
- NÚLK se dále organizačně podílel na přípravě a realizaci XVII. Jihočeského
folklorního festivalu „Kovářov“ (25. - 27. 5. 2012), X. Jihočeské lidové slavnosti
2012 v Českých Budějovicích (4. 8. 2012) a Jihočeského zpěváčku ve
Zvíkovském Podhradí (31. 3. 2012).
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- Ve spolupráci s NIPOS a Folklorním sdružením ČR je NÚLK hlavním
pořadatelem akreditovaného rekvalifikačního kurzu „Lektor“ v rámci projektu
Škola folklorních tradic (viz kapitola V/1).
- Kulturní dům Strážnice – provoz letního kina 16. 7. - 18. 8. 2012.
VII/4 Jiné akce realizované v areálech
- Město Strážnice pořádalo na Ostrůvku dne 7. 7. 2012 Country večer a 28. 7.
2012 zábavní rockový večer.
- V amfiteátru Zámek se dne 9. 6. 2012 uskutečnil koncert skupiny Čechomor, ve
dnech 13. - 14. 7. 2012 „Festival Slunce“ a dne 25. 8. 2012 koncert J. Nohavici.
- Dne 1. 7. 2012 v amfiteátru Zahrada uvedlo Divadlo Zlín představení Sluha
dvou pánů.
- V areálu Muzea vesnice se uskutečnilo dne 6. 7. 2012 vystoupení dechové
hudby z Nizozemí, v termínu 12. 9. 2012 natáčení Šlágr TV.
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VIII. PÉČE O SBÍRKY A VÝSTAVNÍ ČINNOST
VIII/1 Sbírkové fondy, jejich evidence a uložení
- Jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost NÚLK proběhlo 27. 6.
2012 a 8. 11. 2012. Většina nabízených předmětů byla navržena k zařazení do
Sbírky NÚLK. Jednalo se zejména o doklady lidového oděvu, krojové součástky,
textil, pálenice, nábytek, drobné předměty z vybavení domu, vybavení
kadeřnictví, liturgická roucha a jiné liturgické předměty, učební pomůcky ze
základní školy, parní lokomobila Umrath Praga Bubny. Sbírkové předměty
schválené k zakoupení byly zapsány do přírůstkové knihy a následně do PC
přírůstkové knihy Bach. Nově získané sbírkové předměty byly zapsány do
sbírkové evidence pod čísly 1/2012 – 581/2012 v Podsbírce etnografické.
Stávající zápisy jsou v závislosti na probíhajících revizích sbírkových předmětů
doplňovány o aktuální informace o předmětech, jejich uložení a
fotodokumentaci. Aktualizace se týkala 1978 ks zakoupených i stávajících
sbírkových předmětů v Podsbírce etnografické, 56 ks předmětů od výrobců
oceněných titulem Nositel tradice zapsaných v Podsbírce další a několika desítek
předmětů kolekce zámeckého nádobí v Podsbírce historické.
V databázi Bach (Inventární kniha) byl dokončen navigační strom, zahrnující
všechny významné funkční skupiny předmětů – archeologické nálezy, lidové
umění, výtvarné umění, nábytek, keramika, domácnost, hospodářství, religiozita,
volný čas, dětské hračky, škola, hudební nástroje, oděv, textil, zemědělství,
transport, pohon, stavitelství, živnosti, písemnosti, ikonografické prameny,
historické knihy, korespondence, kuřácké potřeby, zvykoslovné předměty.
Jednotlivé další položky jsou dále členěny na drobnější skupiny. Současně byl
proveden převod většiny předmětů z pomocného fondu do hlavní sbírky.
V souladu s plánem investičních aktivit proběhlo výběrové řízení na dodávku
pojezdového systému v depozitáři H4 v Muzeu vesnice. V souvislosti s jeho
realizací byla vyklizena polovina depozitáře H4 a provedena demontáž
stávajících regálů. V nových pojezdových regálech budou uloženy fondy
Živnosti a Domácnost. Ve vyklizeném prostoru depozitáře G11 byl postaven
policový systém a do něj uloženy sbírkové předměty z fondu Nábytek (truhly,
stoly a židle), pro nábytek je využitý i depozitář G12. V průběhu stěhování
v rámci depozitáře G byla doplňována fotografická dokumentace předmětů.
Pokračovala revize sbírkového fondu, v roce 2012 byla zaměřena na část
fondu živnosti: kolářská, stolařská, bednářská dílna, tesařství uložené
v depozitáři G12, G11 a H4. Na základě odborné literatury a ve spolupráci
s kolářským mistrem A. Krystyníkem byla provedena identifikace nástrojů a
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v databázi opraveno jejich pojmenování. Vybrané předměty byly přestěhovány
do komory v objektu H12, kde je připravována expozice kolářské dílny.
V průběhu roku byly evidovány výpůjčky pro výstavní účely, zápůjčky
sbírkových předmětů muzeím a galeriím a poskytnutí licenčních práv
k publikování fotografií.

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, C7, 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 2012
ošetřeno 1 747 předmětů (864 ks textilu, 883 ks ostatních předmětů), po ošetření
byly předměty uloženy do depozitních prostor. Konzervační dílna provedla
rozsáhlou rekonstrukci zařízení obchodu (regál se šuplíky, pult a truhly na
mouku). Zařízení bylo instalováno v prostoru komory v objektu C6. Byly
ošetřeny olejomalby: Portrét hraběnky von Götzen (1696-1760) s laňkou, Portrét
šlechtice lovce se psem a laní, Johann Franc von Götzen (1695-1735) a
Rozbouřené moře s lodí a rackem (1864). Odbornou firmou byla provedena
oprava stabilních motorů zn. Lorenz 3HP a Lorenz 5-6HP.
V depozitářích A1, A2 a A5 proběhlo v jarních měsících plynování, na
podzim bylo provedeno plynování v depozitářích dřeva G11, G12, G13, G14
a opakovaně textilu A1, A2, A5.
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IX. PÉČE O PAMÁTKY A ÚDRŽBA AREÁLŮ
Významnou součástí činnosti NÚLK je každoročně 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)
V celém areálu byla provedena běžná údržba objektů, zeleně, sadů, vinice.
Část údržby zeleně byla realizována dodavatelem (intenzivní sečení na rozloze
4700m2), ostatní plochy byly sečeny vlastními pracovníky. Ve vinohradnickém
areálu a v areálu Horňácka probíhala průběžně po celé vegetační období údržba
výsadby keřových záhonů, ovocných stromů a krycí zeleně, uhynulé rostliny
byly dosazeny dle projektu. Ošetřena a doplněna byla také zeleň podél plotu
směrem od tenisových kurtů. V průběhu roku byly vysázeny a obdělávány
květinové předzahrádky C14, C6, H13, H14; zeleninová předzahrádka B9;
zeleninová a bylinková předzahrádka u H12a. Expoziční políčka (obilí,
brambory, kukuřice, dýně, řepa, lucerka) a ukázky sklizňových prací byly
součástí kulturně výchovných programů (Dožínky a Podzim na dědině).
Před zahájením návštěvnické sezóny byly provedeny malířské a natěračské
práce na vybraných objektech v celém areálu. Byla provedena oprava zatékání
střešní krytiny na vstupním objektu č. p. 671, v jarních měsících byla provedena
oprava havárie elektroinstalace v budově a oprava havárie venkovní kanalizace.
V areálu byly opravovány střešní krytiny objektů. Na objektu E15 byla
vyměněna došková krytina v celém rozsahu, u objektu D4 severní strana a
opravy na dalších objektech v rozsahu 30 m2. Rozšířen byl plot u letní zahrádky
budovy č. 671, zhotoven nový dřevěný plot mezi H13 - H14, vyplétaný plot mezi
stodolou C2 - C3 a oprava plotu u objektu H14.
Byl zpracován projekt umělého vodního toku v prostoru návsi v areálu staveb
z Horňácka a bylo zahájeno stavební řízení.
V rámci projektu NAKI DF11P01OWW015 „Technologie tradičního
hliněného stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti středního
Podunají“ byl v roce 2011 postaven experimentální objekt hliněného stavitelství
v areálu H, který slouží především k prezentaci projektu. V roce 2012 zde
postupně proběhlo nanášení několika druhů vnějších a vnitřních hliněných
omítek. Souběžně probíhaly experimentální práce, jejichž cílem bylo
prohloubení znalostí s technikou nabíjeného zdiva. Oproti předchozímu roku,
kdy byl do směsi hlíny přidáván organický materiál, byl v roce 2012 použit
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štěrkopísek. Zároveň probíhala výroba nepálených cihel za použití různých
přísad, které byly podrobeny tlakovým zkouškám.
Po schválení stavebního řízení byla zahájena výstavba objektu H11. Proběhla
přeložka panelové cesty, terénní úpravy a dle projektové dokumentace
dodavatelem betonáž základových pásů. První etapa výstavby zahrnuje stavbu
světnice a komory, zde byly na hliněnou maltu vyzděny kamenné základy a na
ně pomocí technologie nabíjeného zdiva i vlastní stěny. Potřebný kámen pro
výstavbu tohoto objektu byl zajištěn ze sanace stodoly v Petrově. Do podzimu
proběhla výstavba stěn do výšky cca 100 cm, byly založeny rámy oken a dveří.
Před příchodem zimy byla stavba zazimována a zajištěna proti dešti.
IX/2 Činnost poradního sboru pro MVJVM
V roce 2012 pokračovala činnost Poradního sboru pro Muzeum vesnice
jihovýchodní Moravy. Členové se při jednání ve dnech 17. – 18. 5. 2012
zabývali zejména střednědobým plánem výstavby MVJVM, systematickou
činností při výstavbě (doporučení zaměřit se na dostavbu luhačovického Zálesí a
areálu vodních staveb, pro finanční pobídku projektově zpracovat malé, střední a
velké objekty), úpravami návsi v areálu Horňácka a výstavbou objektu H11.

IX/3 Areál zámeckého parku
V areálu památkově chráněného zámeckého parku byla prováděna průběžná
údržba dalších objektů, údržba zeleně - trávníků, keřového patra, stromů, prořez
uschlých větví, likvidace uschlých dřevin, údržba břehů rybníků a vyčištění
nánosů přítokových žlabů. V části C projektu „Obnova zámeckého parku“ bylo
v rámci údržby nahrazeno opakovaně celkem 68 ks různých dřevin (keře,
stromy) za uhynulé a zcizené rostliny. Provedena byla běžná údržba objektů
(nezbytné malby šaten a opravy venkovních fasád, nátěry), opraveny poškozené
lavičky, část pódia v amfiteátru Bludník a Zahrada, zabezpečena technická
příprava areálu k programům MFF. V závěru roku byla provedena v konzervační
dílně stavební úprava vstupu do objektu ze dvora.
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.
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IX/4 Budova Zámek
V objektu zámku byla průběžně prováděna běžná údržba a drobné opravy
maleb v nádvoří zámku a vstupní dvoraně. Na jaře byla zahájena realizace
investiční akce „Zámek Strážnice - Vestavba výtahu a obnova vybraných
místností“ z dotace Ministerstva kultury ve výši 7,7 mil. Kč. Akce probíhala dle
schváleného investičního záměru, projektové dokumentace včetně schválených
změn. Dokončením prací byl zajištěn bezbariérový přístup do hlavní budovy
zámku, bylo navráceno plné funkční využití dvou místností v přízemí zámku,
jsou opraveny prostory průjezdu, včetně položení kanalizace v opravených
prostorách. Obnoveny jsou cenné historické prostory, které byly před
rekonstrukcí budovy v dezolátním stavu, dále byly rehabilitovány nedochované
původní prostory tak, že vznikl provozně dokonalý soubor s jednoduchou a
přehlednou strukturou. V místě původního historického výtahu po úpravě
prostoru byl instalován výtah s potřebnými technickými parametry pro přepravu
vozíčkářů a vestavěno sociální zařízení pro vozíčkáře. V dotčených prostorách
byly opraveny nové povrchy a podlahy, provedeny instalace inženýrských sítí,
vyrobeny repliky původních oken a dveří. Ze zadní strany zámku byla provedena
rekonstrukce prostoru loubí včetně jeho zasklení. Tím vznikl nový reprezentační
nástupní prostor pro návštěvníky zámku. V nádvoří zámku byla položena
kanalizace a provedena úprava povrchů před hlavním vstupem do zámku.
Stavební práce byly dokončeny k 30. 11. 2012 a předány k užívání po kolaudaci
stavby v lednu 2013.
V posledním čtvrtletí 2012 byla provedena rekonstrukce elektroinstalace a
výmalba ve 3.NP (výstavní prostory - galerie) pro potřeby plánované výstavy.
Na konci prosince byla opravena havárie topení ve výstavních prostorách 4.NP
(hudební nástroje) a zabudováno nové elektronické zařízení věžních hodin.
Ve druhém pololetí byla zahájena příprava akce „Obnova fasády severní části
budovy zámku“, po ukončení schvalovacích řízení a výběru zhotovitele byla
v podzimním období zrealizována část prací v hodnotě 400 tis. Kč. Vzhledem
k nástupu mrazů musely být práce na fasádě zastaveny a budou pokračovat
v jarním období 2013.
V podzimních měsících byl vypracován investiční záměr oprav zámku pro
žádost o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na další opravy
zámku a jeho okolí. Na základě těchto materiálů proběhla úspěšná registrace akcí
a pro rok 2013 – 2014 byly přiděleny ze státního rozpočtu finanční prostředky
na:
a) NÚLK – SZ Strážnice – obnova fasády zámku, id. č. SMVS 134V112000121.
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b) NÚLK – SZ Strážnice – odvlhčení a odkanalizování zámku, snížení terénu a
úprava povrchů, id. č. SMVS 134V112000120.
c) NÚLK – SZ Strážnice – Obnova opěrné zdi a kamenného schodiště u zámku,
id. č. SMVS 134V112000122.
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X. SPRÁVA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
Správa počítačové sítě zahrnuje všechny činnosti spojené s fungováním
informačních systémů, uložením a ochranou dat. V rámci dlouhodobého zajištění
ochrany a ukládání dat byl zajišťován provoz Centrálního úložiště dat NÚLK a
dalších datových systémů. V průběhu roku 2012 byla v rámci zajištění integrity a
neporušenosti dat v centrálním úložišti dále prodloužena garanční smlouva,
provoz systému byl bez výpadků. Probíhala komunikace se zřizovatelem a
zapojení zástupce NÚLK v činnosti poradní skupiny MK pro informatiku.
Průběžně byl zajišťován provoz informačních systémů včetně elektronického
archivu a spisové služby, k přerušení došlo v souvislosti s úpravami datových
rozvodů při rekonstrukci šachty výtahu v budově zámku. V koordinaci se
zhotovitelem stavby bylo zajišťováno operativní řešení přeložení části
kabelových tras ohrožených v průběhu rekonstrukčních prací.
Podle plánu probíhala průběžná obměna pracovních stanic, upgrady běžných
programových balíků a systémů, kontrola stavu licencí k užívání jednotlivých
softwarových prostředků, zajištěn byl servis audiovizuálního vybavení.
Ve spolupráci s externím smluvním dodavatelem byl zajišťován provoz
webových a emailových služeb NÚLK včetně provozu webových stránek
NÚLK.
V souvislosti s rozsáhlými změnami systému veřejných zakázek, zejména
zakázek malého rozsahu, byl zajišťován provoz a komunikace s elektronickým
tržištěm Tendermarket včetně technické podpory a zajištění samotných
poptávek, obdobně i u registru veřejných zakázek e-Gordion.
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B I.

VÝZKUMNÁ ČINNOST

V rámci podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace
byly v roce 2012 řešeny aktivity:
Tematický česko-anglický slovník pojmů specifických pro českou etnologii;
Virtuální badatelna sbírkových fondů NÚLK – mužské oděvní součástky;
Způsob prezentace hliněných staveb v muzeích v přírodě; Mužské soukenné
kabáty v západních Karpatech; Prezentace tradiční lidové kultury v muzeích
v přírodě, speciální programy pro školní mládež; Lidová řemesla – výzkum
výrobců lidových hudebních nástrojů a technologie výroby; Lidová řemesla a
umělecká výroba – V. Drobné umění, 4. část výroba textilních květin; Výzkum a
dokumentace výskytu slováckého verbuňku mimo území Slovácka.
Další terénní a archivní výzkum (podrobnosti uvedeny v kap. I. v úkolu
Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v ČR) byl zaměřen především
na výrobce lidových hudebních nástrojů, na zvukové záznamy tradiční lidové
hudby a folkloru v 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 do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního
dědictví lidstva. Rozšířena byla elektronická knihovna NÚLK, pokračovala
spolupráce s Národním filmovým archivem a do edice historických pramenů ke
studiu sociálních a ekonomických struktur v raném novověku byly zpracovány
domovní a sirotčí knihy obce Lužice a Urbář panství Hodonín.
V programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity –
NAKI – řešil NÚLK v roce 2012 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.
Naplnění cíle v roce 2012 - výstupy
Plán výzkumných aktivit pro rok 2012 navázal na ukončené výzkumné záměry
NÚLK a dlouhodobou koncepci rozvoje výzkumu a vývoje. V roce 2012 řešil
NÚLK z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj naplnění níže
uvedených cílů:
1. Tematický česko-anglický slovník etnologických pojmů
Řešitelka projektu: Mgr. Eva Románková
V roce 2012 byl zahájen nový několikaletý projekt Tematický česko-anglický
slovník pojmů specifických pro českou etnologii. V prvním pololetí byly
shromažďovány podklady a vytvořen první návrh struktury slovníku, který byl
připomínkován odbornými pracovníky z Ústavu evropské etnologie Masarykovy
univerzity a Etnologického ústavu Akademie věd, pracoviště Brno. Byla
navázána spolupráce s Katedrou anglistiky a amerikanistiky, jejíž pracovníci
rovněž připomínkovali původní návrh a dodali metodickou podporu z oblasti
lingvistiky, především jejího aplikovaného odvětví – lexikografie. Oslovení
zaměstnanci katedry – Jarmila Fictumová, Jiří Rambousek a Jeffrey Alan
Vanderziel přislíbili spolupráci i do budoucnosti. Ve druhém pololetí byl
vytvořen soubor prvních 150 hesel, na nichž kromě Evy Románkové pracovali
také Petr Janeček (Národní muzeum, Praha) a Irena Přibylová (Pedagogická
fakulta Masarykovy univerzity). Byla navázána spolupráce s Fakultou
informatiky Masarykovy univerzity, která vytvořila webové rozhraní pro slovník
a připravila aplikaci, ve které bude slovník zpracováván. V posledním čísle
Národopisné revue byla publikována studie s názvem „K otázce etnologické
terminologie a metodice tvorby dvojjazyčného etnologického slovníku“, jenž se
zabývá identifikací východisek k vytvoření slovníku, seznamuje čtenáře se
zamýšlenou koncepcí a navrhuje strukturu, podle které by měl být slovník
zpracován. Dokončení slovníku se plánuje na rok 2018, kdy by měla být práce
uzavřena knižní publikací.
Výstup: odborná studie v recenzovaném časopise, návrh struktury slovníku.
J - článek v odborném periodiku:
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Románková, E.: K otázce etnologické terminologie a metodice tvorby
dvojjazyčného etnologického slovníku. Národopisná revue 22, č. 4. Strážnice
2012, s. 264-274. ISSN 0862-8351
2. Virtuální badatelna sbírkových fondů NÚLK – I. mužské oděvní
součástky
Řešitelé: Mgr. Martin Šimša, Mgr. Lenka Havlíková
Cílem projektu bylo zpřístupnění vybraných oděvních součástek sbírkového
fondu NÚLK v prostředí internetové Virtuální badatelny.
U vytypované skupiny oděvních součástek - mužské vlněné oděvní součástky
- byla provedena revize sbírkového fondu, do něhož patří podskupiny kalhoty,
vesty, kabátky a kabáty a základní čištění. Sbírkové předměty, u nichž se ukázala
potřeba oprav, byly převezeny na konzervační dílnu, kde byly podrobeny
restaurování. Na fotografické práce bylo vyhlášeno výběrové řízení, s jehož
vítězem byl prodiskutován postup při fotodokumentaci a 3D počítačové
modelaci. Z každé oděvní součástky byla pořízena sada fotografií dokumentující
čelní a zadní pohled v líci i rubu, případně další foto vybraných detailů. Součástí
snímku byla identifikační tabulka, barevná škála a měřítko. Za účelem vytvoření
3D modelace byla na otočné figuríně pořízena série 36 ks sekvenčních snímků,
z nichž byl následně vytvořen rotující model oděvní součástky. Vlastní
fotodokumentace pak probíhala po několik měsíců, bylo vytvořeno 2000 ks
běžných snímků a 590 ks 3D modelací. Získaný materiál byl umístěn do modulu
ETNOGRAFIE v databázi BACH systems a následně vyexportován do
intranetového prohlížeče VADEMECUM, kde probíhal zkušební provoz. Na
jeho základě byla karta ETNOGRAFIE VADEMECUM upravena podle našich
potřeb a připravena ke zveřejnění na internetu. Současně bylo projednáno
zpřístupnění těchto výstupů na webu e-sbirky, který provozuje Národní muzeum
a umístění výstupů do projektu EUROPEANA, zahrnující evropské muzejní
sbírky.
Výstup: Vytvoření elektronického badatelského prostředí a studie v odborném
recenzovaném časopise, která byla předána do redakce a vyjde v roce 2013
s vročením 2012.
J - článek v odborném periodiku:
Havlíková, L.: Mužské vlněné oděvní součástky ve sbírkovém fondu NÚLK.
Slovácko, 2012 (vyjde v roce 2013 s vročením 2012)
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3. Způsob prezentace hliněných staveb v muzeích v přírodě
Řešitel: Mgr. Martin Novotný
Cílem projektu bylo získání poznatků o způsobu prezentace hliněných staveb
v muzeích v přírodě v oblastech karpatské kotliny. Důraz byl kladen na řešení
stavební otázky, zejména na použitý materiál a konstrukce. Za tímto účelem byla
vykonána zahraniční služební cesta do Maďarska, jejímž cílem byla návštěva
vybraných institucí prezentujících tradiční hliněné stavitelství: Nyíregyháza –
Sostófürdö (Sostój Falumuseum), Szentendre (Szabadtéri Néprajzi Múzeum),
Szombathely (Vasi múzeumfalu). Během výzkumu byly zjištěny velmi zajímavé
poznatky. Při provádění kopií původních hliněných staveb (dnes muzejních
exponátů) zde byla dodržována původní technologie i materiál, což je praxe,
která se diametrálně liší od dosavadních zkušeností v ČR.
Výstup:
Při výzkumu byla pořízena fotodokumentace, která je zavedena do elektronické
databáze vědeckých informací NÚLK. Rovněž byla sestavena základní
anotovaná bibliografie k problematice hliněného stavitelství na území Maďarska.
Do redakce časopisu Zprávy památkové péče byla dodána studie „Způsob
prezentace hliněných staveb v muzeích v přírodě“ (vydání pravděpodobně v roce
2013 s vročením 2012).
4. Mužské soukenné kabáty v západních Karpatech
Řešitel: Mgr. Martin Šimša
Cíl projektu: získání poznatků o rozšíření, původu a vzniku mužských
soukenných kabátů v prostoru západních Karpat (Česka, Slovenska a Polska). Na
základě provedení excerpce informací z odborné literatury, zabývající se
zmíněnou problematikou na zkoumaném území – Česko, Slovensko, Polsko a
Maďarsko, byl vytvořen jednak přehled typů a variant zkoumaných oděvních
součástek v terénu, jednak přehled dosavadních teorií o jejich vzniku a vývoji.
Ty zasahují celé spektrum názorů od autochtonního vývoje na sledovaném území
až po vnos z cizího kulturního prostředí a následné zdomácnění. Souběžně
probíhal i průzkum oděvních součástek uložených v muzejních depozitářích –
NÚLK, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně, Etnografický ústav Moravského zemského muzea v Brně, Valašské
muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a Etnografické muzeum v Krakově. Pro identifikaci sbírkového materiálu byla použita již dříve vytvořená
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Systematika třídění mužských oděvních součástek – KABÁTY, podle níž bylo
možné materiály jednotně popsat, vzájemně porovnávat a výsledky umístit do
GIS mapy. Intenzivní práce se sbírkovým materiálem se zpětně odrazila
v úpravách a zpřesnění již existující systematiky.
Výsledky:
Odborná studie – na základě získaného materiálu a jeho srovnání s materiálem
na ostatním sledovaném území byly formulovány postuláty o typech, územním
rozšíření, předpokládaném vzniku a vývoji, a také vztahu k slohovým oděvním
součástkám obdobných typů, které jsou v současné době zpracovány do odborné
studie, která bude v roce 2013 publikována v odborném neimpaktovaném
časopise (EEC).
Nmap - Specializovaná mapa s odborným obsahem - Mužské soukenné kabáty na
Moravě; http://81.0.212.109/odevy/default.aspx
GIS mapa – si klade za cíl především zpřístupnit získané informace badatelům.
Za tímto účelem byly získané informace o výskytu konstrukcí soukenných
kabátů a to ať z muzejních sbírek, archivního materiálu, odborných studií či
literatury zpracovány na základě Systematiky třídění mužských oděvních
součástek – KABÁTY – do podoby identifikačního číselného klíče a zavedena
do databáze ARC Data. Z ní je možné generovat GIS mapy a prostřednictvím
serverového rozhraní je prezentovat na speciálním mapovém webu. Defaultní
data umístěná na tomto webu mají charakter množiny prvků vzniklé průnikem tří
charakteristických znaků oděvní součástky, každý z prvků má pak svoji
charakteristickou barvu. Z desítky vlastností byly jako charakteristické znaky
vybrány délka, tvar přednice a tvar zadního dílu, jako doplňková vlastnost pak
tvar límce. Pro jednotlivé kombinace znaků charakterizující specifické typy
soukenných kabátů byly vytvořeny piktogramy, které budou jejich charakter
prezentovat na mapě. Samotný server pak umožňuje na mapě rychlou
identifikaci lokalit, zobrazení identifikačního popisu součástky a také filtrování
dat podle série hodnot. Byl zahájen testovací provoz mapy.
5. Způsoby prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě
Řešitelky: Mgr. Markéta Lukešová, Eva Rýpalová
V roce 2012 řešitelky projektu pokračovaly v naplňování cíle projektu
především v oblasti dokumentace a analýzy způsobů prezentace tradiční lidové
kultury v muzeích v přírodě.
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Realizace projektu pokračovala plánovanými studijními cestami za účelem
získání zkušeností. Ve dnech 11. – 14. 6. 2012 řešitelky navštívily tři maďarská
muzea v přírodě - Nyiregyháza, Szentendre a Szombathely. Tato muzea mají
expozice pro handicapované spoluobčany a dětské návštěvníky. Studijní cesta
dne 20. 6. 2012 do Rymic u Holešova a Vlastivědného muzea v Olomouci byla
zaměřena také na chod muzeí, prodej vstupenek a suvenýrů, přístup průvodců,
vybavení objektů, značení, propagace, pracovní listy, audio programy, ale i
bezbariérové přístupy a další služby. V dnech 27. – 29. 6. 2012 proběhla třídenní
studijní cesta autorek projektu spolu s průvodci do Čech. Vzhledem k záměru
projektu, věnovat se v tomto období práci s handicapovanými osobami, navštívili
Neviditelnou výstavu v Praze. Dále pokračovala exkurze Polabským
národopisným muzeem v Přerově nad Labem, Souborem lidové architektury
v Zubrnicích, zámkem Velké Březno a cestou zpět také Hornickým muzeum
v Příbrami – skanzen Vysoký Chlumec.
Ve dnech 22. – 27. 7. 2012 se řešitelky projektu zúčastnily mezinárodní
konference „Etnopedagogika“ v polském městě Nowy Sᶏcz. Konference byla
součástí mezinárodního dětského festivalu CIOFF Dzeci gór. Na konferenci byl
představen projekt NÚLK „Způsoby prezentace tradiční lidové kultury
v muzeích v přírodě“. Součástí pobytu byla prohlídka místního muzea v přírodě.
Začátkem roku 2012 byla navázána spolupráce s organizací SONS Kyjov
(Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých). Se členy této organizace
proběhl dne 29. srpna 2012 společný, předem připravený workshop v prostorách
MVJVM. V rámci přípravy tohoto workshopu byla navržena podoba prohlídky
pro nevidomé a slabozraké, jejíž průběh byl konzultován s odborníky z uvedené
organizace. V rámci přípravy na specializovanou prohlídku pro nevidomé a
slabozraké bylo vyhotoveno hned několik interaktivních pomůcek (konkrétní
haptické pomůcky, reprezentující používané materiály v lidovém prostředí na
přelomu 19. a 20. století), které byly nainstalovány do vybraného objektu
v MVJVM. Další dvě součásti workshopu probíhaly na teoretické i praktické
bázi – obeznámení s obecnými pravidly, překonání bariér v komunikaci
s handicapovanými osobami, upozornění na nejčastější chyby, procházka
areálem se zatemněnýma očima se slepeckými holemi, zjištění nedostatků a
překážek v terénu muzea.
Dne 14. 9. 2012 se uskutečnil ve Strážnici workshop průvodců „Křížem
krážem“. Program zahrnoval komunikační minimum při jednání s návštěvníkem,
praktickou část o handicapovaných v muzeu (zaměření na rozdílnost prohlídek
pro handicapované).
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Haptická expozice pro nevidomé a slabozraké
Po navázání spolupráce s organizací SONS Kyjov byla zřízena stálá haptická
expozice pro nevidomé a slabozraké. Expozice nabízí handicapovaným
návštěvníkům možnost hmatem poznávat tradiční prvky lidové architektury a
předměty běžné denní potřeby, které se používaly na přelomu 19. a 20. století.
Architektonické prvky jsou zastoupeny vzorky typů zdiva (vzorek nabíjeného
zdiva z nepálené hlíny, vzorek zdi z nepálených cihel, vzorek zdiva z pálených
cihel, vzorek dřevěné konstrukce a vzorek kamenného zdiva), vzorky typů
používaných střešních krytin (vzorek doškové střechy z žitné – režné slámy,
vzorek střechy z pálených tašek – bobrovek, vzorek střechy z dřevěných šindelů
a vzorek střechy pokrytý břidlicí). Všechny uvedené architektonické prvky může
běžný návštěvník během prohlídky vidět, úkolem uvedených haptických
pomůcek je poskytnutí možnosti bližšího poznání nevidomému návštěvníkovi.
Do expozice byly umístěny také předměty běžné denní potřeby z různých
materiálů, které se vyskytují v objektech. Jedná se o předměty ze dřeva
(solnička, zouvák), z textilního materiálu (krojové součástky, výšivky),
z keramiky (kútňák, čepák), ze slámy (povříslo, ošatka), z kovu (podkova,
hmoždíř). Součástí expozice jsou nádoby s různými druhy luštěnin a obilovin.
Všechny uvedené předměty jsou opatřeny popisem v braillově písmu a opatřeny
snímatelným kódem, který lze přečíst za pomocí speciální čtečky. Čtečky, které
je možné zapůjčit v pokladně muzea, po přiblížení se k místu s kódem, zvukově
reprodukují, o jaký předmět se jedná a k čemu slouží. Čtečky je možné využít
nejen v haptické expozici, ale lze jimi obohatit i popisy na domech (objektech),
informační tabule s popisy oblastí, stromy atd. Expozice je přizpůsobena nejen
nevidomým, ale i zrakově postiženým, kterým zůstaly zbytky zraku. Místnost je
dostatečně osvětlena, popisy napsány velkými tučnými písmeny a co
nejjednodušším fondem.
Návštěvy tuzemských i zahraničních muzeí byly významné jak pro tvorbu
interaktivních programů, tak i pro vytváření a instalaci expozic. Plnění
uvedeného projektu může posloužit jako vodítko pro jiná muzea v přírodě, která
se věnují podobným záměrům jako naše instituce.
Článek o projektu byl publikován v recenzovaném časopise Národopisná
revue 1/2012. Pořadatelé konference ve městě Nowy Sᶏcz vydají sborník
(ETNOPEDAGOGIKA A WSPÓŁCZESNA EDUKACJA DZIECI, Małopolskie
Centrum Kultury SOKÓŁ, Nowy Sącz 2012), ve kterém bude obsažen také
uvedený příspěvek. Hlavním výstupem projektu je elektronická publikace
autorek Markéty Lukešové a Evy Rýpalové „Způsoby prezentace tradiční lidové
kultury v muzeích v přírodě“, která podrobně seznamuje s empiricky ověřenými
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principy a závěry projektu. Publikace je dostupná v elektronické knihovně na
webových stránkách NÚLK. Z workshopů byla pořízena fotodokumentace.
Výstupy: fotodokumentace, haptická expozice pro nevidomé a slabozraké
v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy.
O - článek v odborném periodiku (zpráva)
Lukešová, M.: Způsoby prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě.
Národopisná revue 22, č. 1. Strážnice 2012, s. 78-79. ISSN 0862-8351
O - odborná publikace (elektronická publikace)
Lukešová, M., Rýpalová, E.: Způsoby prezentace tradiční lidové kultury
v muzeích v přírodě (elektronická publikace
http://www.nulk.cz/Informace.aspx?sid=726), Strážnice 2012, 55 s. ISBN 97880-87261-82-8.
W - uspořádání workshopu
Workshop pro průvodce 29. 8. 2012, Strážnice MVJVM – účast 2 autorky, 4
zástupci SONS, 16 průvodců
W - uspořádání workshopu
Workshop pro průvodce 14. 9. 2012, Strážnice MVJVM – účast 2 autorky, 17
průvodců
6. Lidová řemesla – výzkum výrobců lidových hudebních nástrojů a
technologie výroby
Řešitel: Mgr. Jiří Höhn
Záměrem výzkumu je připravit půdu pro budoucí dokumentaci hudebního
instrumentáře etnokulturní tradice v České republice – jeho stav, vývoj a stavbu
jednotlivých hudebních nástrojů. Ověřit možnosti audiovizuální dokumentace a
připravit podklady pro metodické zpracování této problematiky.
V roce 2012 byla provedena podrobná organologická analýza smyčcových
nástrojů lidového houslaře Štěpána Šopíka z Vyškovce. Výsledky byly
publikovány ve studii v Národopisné revui. Bylo zde provedeno určité porovnání
s lidovým houslařem Martinem Kučou ze Strážnice (zpracován v roce 2011).
Druhou fází byla videodokumentace rekonstrukce stavby ochlebek – lidového
chordofonu s dlabaným korpusem. Rekonstrukci provedl výrobce hudebních
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nástrojů Vít Kašpařík z Velkých Karlovic. Natáčení realizovalo ve dnech 13. –
15. 11. 2012 Studio 106 na základě výběrového řízení ze dne 4. 5. 2012. Během
dokumentace byly postaveny dva kompletní nástroje (jeden v rozebraném stavu),
lukový smyčec a střevové struny, které byly převzaty do sbírek NÚLK. Vzniklé
záznamy jsou zařazeny v archivu NÚLK pro studijní potřeby a s jejich využitím
se počítá v rámci realizace dílu edice Lidových řemesel. Materiál je ve formátu
DVD, DVCAM a XGCAM (ve vysokém rozlišení). Během práce byly odkryty
problémy týkající se terminologické nejednotnosti v oblasti hudební organologie,
které bude potřeba s pokračující prací postupně řešit. Provedené natáčení
potvrdilo reálnost tohoto projektu, současně však také odhalilo časovou
náročnost dokumentace této specifické oblasti lidové kultury.
Výstupy: odborná studie v recenzovaném časopise, fotodokumentace a videodokumentace rekonstrukce stavby ochlebek v archivu NÚLK.
J - článek v odborném periodiku
Höhn, J.: Smyčcové nástroje Štěpána Šopíka ve sbírkách Národního ústavu
lidové kultury ve Strážnici, Národopisná revue 22, č. 3. Strážnice 2012, s. 206 –
213. ISSN 0862-8351
7. Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v ČR – V. Drobné umění, 5.
část, výroba textilních květin
Garant projektu Mgr. Martin Šimša
Řešitelé: Mgr. Martin Šimša, PhDr. Romana Habartová
Cíl projektu – odborný popis, rozbor a zhodnocení řemeslné výroby zaměřené
na výrobu textilních květin a hotovení obřadních pokrývek hlavy - drúžení,
svatební věnec, vonička, svatební pérko. Filmová dokumentace výroby.
Na základě dostupné literatury k tématu, která byla publikována většinou ve
Francii a Německu, byl vytvořen obecný rámec výzkumu, historický úvod a dílčí
témata. Následně proběhl průzkum archivních a muzejních fondů, v nichž byl
zajištěn materiál vztahující se k dílnám na výrobu textilních květin, jejich
vybavení, výrobků a vzorníků. Na základě tohoto materiálu byla zpracována
studie o rozsahu a členění výroby v našich zemích. V dílně poslední žijící
výrobkyně byla provedena filmová dokumentace výroby textilních květin a
výrobků z těchto květin – vonic a vínků. Materiál byl zpracován do podoby
textového a filmového dokumentu. Odborná publikace vydaná v tištěné podobě
s přílohou DVD, zaměřená na dokumentaci výroby textilních květin. Zachycen je
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historický vývoj v podobě výroby módních doplňků ženských oděvů, především
pak klobouků. Dokumentováno je také uplatnění v lidovém prostředí, především
při výrobě vonic, věnců a dívčího drúžení. Následující části jsou věnovány
historii řemesla, specifickým pracovním technikám, nástrojům a materiálu.
Závěrečnou část pak tvoří komentář k filmovému dokumentu natočenému v dílně
Marie Skrežinové ve Zlechově.
Výstupy: ze získaného materiálu byla vytvořena odborná publikace a filmový
dokument na DVD, fotodokumentace.
B – odborná publikace
Habartová, R.: V. Drobné umění, 5. část, výroba textilních květin, vonic a vínků.
Strážnice: NÚLK, 2012, 159 s., příloha DVD, ISBN 978-80-87261-81-1.
8. Výzkum a dokumentace výskytu slováckého verbuňku mimo území
Slovácka
Řešitelka: Mgr. Jarmila Teturová (Vrtalová)
V roce 2012 pokračoval terénní výzkum fenoménu slováckého verbuňku,
který se vyskytuje v posledních desetiletích také mimo území Slovácka. Výzkum
byl zaměřen na obec Žatčany na jižním Brněnsku. Cílem výzkumu bylo
zaznamenání vývojových tendencí taneční kultury v dané lokalitě, popis
postavení verbuňku v rámci tanečního pořádku a jeho zasazení do etnokulturní
tradice. Výsledky výzkumu byly publikovány ve studii nazvané „Verbuňk
v Žatčanech na Brněnsku v současném kulturně-společenském kontextu“, která
byla vydána v recenzovaném časopise Národopisná revue 4/2012. Autorkou
studie je Jarmila Teturová. V průběhu výzkumu byla prováděna
fotodokumentace, uskutečnila se také videodokumentace hodové zábavy
v Žatčanech, na níž se verbuňk tancoval v přirozeném prostředí.
Výstupy: odborná studie v recenzovaném
videodokumentace v archivu NÚLK.

časopise,

fotodokumentace,

J - článek v odborném periodiku
Teturová, J.: Verbuňk v Žatčanech na Brněnsku v současném kulturněspolečenském kontextu. Národopisná revue 22, č. 4. Strážnice 2012, s. 275-279.
ISSN 0862-8351
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Personální zajištění výzkumných aktivit
Seznam zaměstnanců, kteří se podíleli na dlouhodobém koncepčním rozvoji
výzkumné organizace Národního ústavu lidové kultury v r. 2012:
Romana Krejčová
úvazek 1,0 /březen – prosinec 2012/
Mgr. Lenka Havlíková
úvazek 1,0 /březen – prosinec 2012/
Na plnění plánových úkolů se v rámci spoluúčasti NÚLK na koncepčním rozvoji
výzkumné organizace podíleli zaměstnanci, jejichž úvazek není v nákladech
uveden (řešitelé: Mgr. Jarmila Teturová (Vrtalová), Mgr. Martin Šimša, Mgr.
Martin Novotný, Mgr. Markéta Lukešová, Eva Rýpalová, Mgr. Jiří Höhn, Mgr.
Eva Románková).

Financování aktivit
Institucionální podpora celkem
1 514 tis. Kč
z toho osobní náklady
689 tis. Kč
další provozní náklady
825 tis. Kč
NÚLK pravidelně předával poskytovateli čtvrtletní vyúčtování nákladů, celkové
vyúčtování je předkládáno samostatně v požadovaném termínu.
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B I/2 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, které byly podrobeny mineralogicko-petrografickým a fyzikálněchemickým analýzám. V roce 2012 bylo zahájeno detailní studium omítek a
tradičních pigmentů používaných u hliněných staveb a technologií jejich výroby.
Vzorky experimentálně připravených cihel s přídavky různého ostřiva byly
podrobeny fyzikálně-mechanickým zkouškám.
Rešerše
Problematika hliněných staveb se během 20. století stala předmětem zájmu
odborníků několika vědních oborů (zejména etnografů a architektů).
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Systematický popis jednotlivých stavebních technik používaných ve sledované
oblasti nebyl žádným z níže uvedených autorů zatím učiněn a publikované údaje
byly většinou součástí většího celku. Realizací tohoto projektu se mají vyplnit
bílá místa, která dosud zůstávají ve zkoumání dané problematiky v jednotlivých
etnografických oblastech Moravy.
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
materiálu. Aplikovaný výzkum, experimentální část, 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, jednotlivým variantám konstrukcí a estetickým
prvkům uplatňovaným v tradičním hliněném stavitelství a jejich širší kontext.
Snahou je mimo jiné přispět k objasnění vzájemných souvislostí stavebních
technik i k 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.
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V roce 2012 pokračovaly analýzy vzorků předpokládaných surovin pro
použití při experimentálních pracích a materiálu z pozůstatků historických
hliněných budov. Kromě materiálu stěn a omítek byl výzkum zaměřen i na
pigmenty. Na základě podrobné analýzy barviv použitých na výzdobu hliněných
staveb byla studována jejich provenience a pravděpodobná technologie výroby.
V některých případech bylo stanoveno i maximální možné stáří pigmentů.
Všechny studované vzorky byly analyzovány rtg-difraktometrií. Ze vzorků
hliněných materiálů byly zhotoveny výbrusové preparáty, které byly
analyzovány pomocí mikroskopických metod. Vedle studia a fotodokumentace
minerálních a horninových složek hlín byla pozornost zaměřena i na studium
organického materiálu přidávaného do hlíny jako ostřivo i v hlíně původně
přítomného. Byla zdokonalována technologie přípravy výbrusových preparátů
z hliněných materiálů pomocí fluorescenčního barviva za účelem stanovení
porozity analýzou obrazu. Vybrané vzorky hlín byly podrobeny termogravimetrické a diferenční termické analýze (TG/DTA). Vyhodnocena byla
analýza vzorku hlíny z cihelny v Modřicích (příloha F3), výsledky ostatních
měření budou zpracovány až v roce 2013.
U vzorků experimentálně připravených nepálených cihel s různým ostřivem
byly provedeny zkoušky pevnosti v tlaku. Výsledky byly srovnány s literárními
údaji a s vlastnostmi běžných pálených cihel. U vzorku z nosné zdi ze Strážnice,
Růžová ulice, č.p. 10 byl proveden sítový rozbor za účelem stanovení
granulometrie použité suroviny.
Základní výzkum
V roce 2012 byl základní výzkum primárně zaměřen na stavební tradice
v oblasti jižní a jihovýchodní Moravy a nadále i na střední Moravu. V rámci
terénních výzkumů byly sledovány lidové stavby ve vytipovaných lokalitách na
Hodonínsku, Kyjovsku, Znojemsku, Vyškovsku, Prostějovsku a Přerovsku
(celkem 45 obcí). Provedena byla fotografická dokumentace a odebírání vzorků
z historických konstrukcí. Souběžně s terénním výzkumem probíhalo studium
archiválií (písemných i ikonografických pramenů) a literatury. V průběhu II.
etapy pokračovalo sestavování bibliografie 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 rozkreslení variant
bednění používaných u nabíjeného zdiva. Výsledkem jsou tři zprávy z terénního
výzkumu, kresebná dokumentace, analýza hliněného materiálu a pigmentů.
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Aplikovaný výzkum
V roce 2012 pokračovaly na experimentálním pracovišti v areálu Muzea
vesnice jihovýchodní Moravy stavební experimenty se záměrem ověřit funkčnost
tradičních hliněných konstrukcí, které by korespondovaly s předpokládanými cíli
projektu, totiž praktickém zvládnutí pracovních postupů používaných u venkovských staveb.
Stavební materiál, který byl dovezen z cihelny v Kunovicích, našel při
experimentálních pracích široké uplatnění. Po patřičné úpravě lze tuto hlínu
použít na všechny typy konstrukcí. Pozornost byla zaměřena na konstrukci tzv.
nabíjeného zdiva i na ruční výrobu nepálených cihel. Dále bylo prováděno zdění
kamenů na hliněnou maltu a na experimentální stavbě z roku 2011 se zkoušely
různě namíchané jádrové hliněné omítky. Formy na ruční výrobu nepálených
cihel byly zhotoveny podle předloh uložených ve sbírkách NÚLK. Vyráběly se
postupně tři varianty tohoto staviva s příměsí řezané slámy, písku a jejich
kombinací. Vzorky pak byly podrobeny zkouškám v tlaku a srovnány
s obdobnými výsledky, které dosahují plné pálené cihly.
Na provizorním kamenném základě byly vyvedeny dočasné hliněné stěny
provedené tzv. nabíjením hlinité masy do dřevěného bednění. Oproti roku 2011
bylo jako příměsi použito anorganického materiálu (štěrkopísek). Při terénních
výzkumech bylo zjištěno, že u recentních staveb provedených touto technikou
obsahovaly některé stěny velké množství kamenitých částí. Proto bylo
rozhodnuto použít na stavbu tento materiál.
V rámci aplikovaného výzkumu byla analyzována experimentální jednoprostorová hliněná stavba zbudovaná v loňském roce. Objekt byl postaven na
holé zemi bez základů. Na stavbě se ve středu každé stěny objevily svislé trhliny.
Na základě odborných konzultací, byly stanoveny příčiny jejich vzniku.
Způsobeny byly absencí výztuže (proložení např. větvemi) ve středu stěn. Po
sednutí zdiva byly trhliny vyplněny a celá stavba již dále nepracuje.
Další zajímavé poznatky byly získány při nanášení hliněných omítek na
nabíjené stěny. K jejich výrobě bylo použito hlíny z Kunovic a jako příměsi byly
voleny řezaná sláma, plevy, písek a kombinace těchto látek. Omítky byly
aplikovány na navlhčené zdivo bez mechanické opory. Lepší vlastnosti měly
omítky s větším obsahem řezané slámy.
Výsledky výzkumu
Dosavadní práce na projektu jsou v souladu s plánovanými tematickými
prioritami programu NAKI.
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Nemovité kulturní dědictví – a) dokumentace hliněných staveb in situ –
fotografické a kresebné zachycení nenávratně mizejících hliněných staveb na
moravském venkově; b) experimentální práce uplatňující původní materiál a
technologie mají být podkladem pro budování objektů v muzeích v přírodě a
zajištěním co největší míry autenticity hliněných staveb.
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.
Regionálně geologické a historické zmapování zdrojů hlíny a pokračování analýz
přírodovědnými a technickými metodami v roce 2012 je z materiálového
hlediska podstatou projektu.
Provedené analýzy proběhly s drobnými odchylkami od plánu projektu:
náklady na rtg-difraktometrická měření byly vyšší než bylo zamýšleno, ve
srovnání s původním plánem byly v roce 2012 navíc provedeny zkoušky
pevnosti v tlaku.
Výstupy projektu:
Publikované výstupy; kresebná dokumentace, zprávy z terénního výzkumu;
konstrukce nabíjeného zdiva – podklad pro stanovení jednoho konstrukčního
řešení hliněných stěn; hliněné omítky (používající v naprosté většině případů
jako příměsi materiál organického původu); výroba nepálených cihel a provedení
tlakových zkoušek (zjištění vhodnosti pro použití u nosného zdiva); výsledky
analýzy vzorků stavebního materiálu; tvorba webových stránek sloužících
k prezentaci projektu (www.hlinatradicne.cz).
Výsledky zařazené do RIV13:
J (výsl. publikační)
2012
Novotný, Martin
“Hlína jako stavební materiál (na příkladu středomoravské Hané)“
DF11P01OVV015
0862-8351; Národopisná revue, roč. 22, č. 2, s. 124 – 131; 8
Strážnice, Národní ústav lidové kultury
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D (výsl. publikační)
2012
Všianský Dalibor; Novotný, Martin
“Projekt NAKI – technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a
vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají“
DF11P01OVV015
978-80-87397-11-4; 16. mezinárodní konference. Ekologie a nové stavební
hmoty a výrobky. Telč 2012, s. 160 – 165; 6
Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot (VUSTAH)
J (výsl. publikační)
2012
Novotný, Martin
“Hliněné stavitelství v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy“
DF11P01OVV015
0139-5475; Zborník Slovenského národného múzea v Martine: Etnografia, roč.
CVI, 53, s. 89 – 96; 8
Martin (Slovenská republika), Slovenské národné múzeum
J (výsl. publikační)
2012
Válka, Miroslav
“Estetické prvky na hliněných stavbách a jejich proměna“
DF11P01OVV015
0862-1209; Folia ethnographica 46/2: Supplementum ad Acta Musei Moraviae,
Scientiae sociales XCVII, s. 171 – 182; 12
Brno, Moravské zemské muzeum
Financování
Čerpání osobních nákladů a výdajů probíhalo v rámci schváleného plánu
projektu a schválených změn.
Rozdělení nákladů v r. 2012:
NÚLK
1,053 tis. Kč
PF MU Brno
404 tis. Kč
Podrobná zpráva za plnění projektu v roce 2012 byla předána Odboru výzkumu a
vývoje MK dne 14. 11. 2012.
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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.
V druhém roce řešení projektu se podařilo úspěšně dokončit celou řadu úkolů
I. etapy výzkumu věnované vlněným oděvním součástkám a současně zahájit II.
etapu výzkumu věnovanou lněným, konopným a bavlněným 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 totiž výzkumu střihových konstrukcí oděvních součástek věnována mnohem
větší pozornost, než tomu bylo v naší vědě. Vznikala souborná díla mapující
konstrukci oděvních součástek v jednotlivých etnografických regionech.
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I. Etapa – Vlněné oděvní součástky tradičního lidového oděvu
a) Cíl etapy:
- 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.
II. Etapa – Lněné, konopné a bavlněné oděvní součástky tradičního lidového
oděvu
a) Cíl etapy
- identifikace, rozšíření a vývoj lněných, konopných a bavlněných oděvních
součástek – rukávce, sukně, košile, kalhoty atd.,
- metodika technologického rozboru materiálu a střihu, konzervace a uložení
v depozitářích,
- zpřístupnění těchto informací veřejnosti.
A. 1.) Identifikace a analýza vlněných oděvních součástek a textilií lidového
oděvu na Moravě z období 1850–1950
Za účelem řešení cílů projektu byl vytvořen pracovní tým řešitele –
koordinátora složený z odborníků zaměřených na výzkum střihových konstrukcí
lidového oděvu, materiálů, z nějž byl zhotoven, 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. Členové řešitelského týmu:
Mgr. Martin Šimša – koordinace konsorcia řešitelů projektu NÚLK a MU
Brno, administrace projektu, vypracování návrhu systematiky třídění oděvních
součástek, identifikace oděvních součástek ve sbírkových fondech NÚLK,
MJVM ve Zlíně, Městského muzea ve Ždánicích, Masarykova muzea
v Hodoníně – pobočka Kyjov, pobočka Veselí nad Moravou, Slovenského
národního muzea v Martině – Etnografické muzeum.
Doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. – konzultace a oponování navržené
systematiky třídění oděvních součástek. Spoluautorka publikace Lidový oděv na
Moravě a ve Slezsku I., ikonografické prameny do roku 1850.
PhDr. Lenka Nováková – oponování navržené systematiky třídění oděvních
součástek, identifikace oděvních součástek ve sbírkovém fondu Etnografického
ústavu Moravského zemského muzea v Brně.

80

Mgr. Marta Kondrová a PhDr. Romana Habartová – oponování navržené
systematiky třídění oděvních součástek, identifikace oděvních součástek ve
sbírkovém fondu Slováckého muzea v Uh. Hradišti.
Mgr. Lenka Drápalová – oponování navržené systematiky třídění oděvních
součástek, identifikace oděvních součástek ve sbírkovém fondu Valašského
muzea v Rožnově pod Radhoštěm a Městského muzea ve Valašských
Kloboukách.
Mgr. Veronika Hrbáčková – oponování navržené systematiky třídění oděvních
součástek, identifikace oděvních součástek ve sbírkovém fondu Vlastivědného
muzea v Olomouci.
Mgr. Eva Tomášová – oponování navržené systematiky třídění oděvních
součástek, identifikace oděvních součástek ve sbírkovém fondu Muzea Vysočiny
v Třebíči.
Mgr. Petra Hrbáčová – vytvoření kresebného doprovodu jednotlivých oddílů
systematiky třídění součástek lidového oděvu.
Martina Zezulová – administrativní práce na projektu, dokumentace vědeckých
výzkumů v programu BACH Systems, zpracování podkladových tabulek
v programu EXCEL pro kartografické znázornění územního rozšíření střihových
konstrukcí v programu ESRI.
Marie Bakalíková – vytvoření střihových konstrukcí vybraných sbírkových
předmětů – kalhoty, vesty, kabátky a kabáty.
Žaneta Kubingerová – vytvoření kresebné dokumentace vybraných sbírkových
předmětů – kalhoty, vesty, kabátky a kabáty.
David Rájecký – technik IT technologií, zpracování kartografického znázornění
územního rozšíření střihových konstrukcí v GIS programu ARCDATA 10.
PhDr. Petra Mertová, Ph.D. – vedení skupiny zkoumající vlněné materiály,
vypracování systematiky popisu, identifikace a třídění vlněných tkanin,
dokumentace vzorníků vlněných tkanin ze sbírek Technického muzea v Brně.
Ing. Alena Samohýlová – dokumentace barev a barviv na vlněných materiálech,
zpracování kontrolní barevné škály přírodních barviv.
Ing. Ludvík Holcner – sestavení metodiky odborného popisu vlněných textilií
ze vzorníků vlněných materiálů a vytipovaných oděvních součástek z muzejních
sbírek.
Schůzky řešitelského týmu se uskutečňovaly pravidelně v průběhu celého roku.
Cílem jednání bylo oponování vznikající Systematiky třídění oděvních součástek
a identifikace sbírkových předmětů v muzejních fondech a konzultace
připravovaných výstupů.
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21. – 22. 3. 2012, 26. Strážnické sympozium – Mužský lidový oděv, setkání
řešitelského týmu a přednesení referátů s tématy a oblastmi řešenými v roce
2011.
13. 4. 2012 – zahájení práce řešitelského týmu v roce 2012, schůzka v prostorách
Technického muzea v Brně – úvodní seznámení s obsahem a členěním projektu
v roce 2012, rozdělení sítě regionálních muzeí, v nichž bude provedena
identifikace oděvních součástek.
20. 6. 2012 jednání řešitelského týmu ve Vlastivědném muzeu v Olomouci –
seznámení s návrhem Systematiky třídění ženských oděvních součástek –
živůtky a vesty.
6. 8. 2012 jednání řešitelského týmu v Technickém muzeu v Brně, konfrontace
systematiky s praktickými zjištěními při identifikaci oděvních součástek
v muzejních sbírkách.
8. 10. 2012 jednání řešitelského týmu v Etnografickém ústavu Moravského
zemského muzea v Brně – interní oponentura systematiky třídění ženských
oděvních součástek – kabátky.
6. 11. 2012 jednání řešitelského týmu ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti
– interní oponentura uzavřených kapitol systematiky a jejich kresebné
dokumentace.
B. 1.) Tradiční lidový oděv na Moravě z období 1850–1950
B. 1. 1.) Systematika, identifikace a analýza tradičního oděvu
Systematika třídění mužských oděvních součástek vytvořená a interně
oponovaná v roce 2011 byla ověřena při popisu sbírkových předmětů ve fondech
velkých centrálních muzeí, jejichž sběry pokrývají podstatnou část území
Moravy. V roce 2012 byly práce zaměřeny na doplnění detailů výskytu
v regionálních muzeích, stejně tomu bylo i v případě ženských soukenných
oděvních součástek, jejichž identifikace v roce 2012 proběhla v Etnografickém
ústavu Moravského zemského muzea, Vlastivědném muzeu v Olomouci,
Slováckém muzeu v Uherském Hradišti a Národním ústavu lidové kultury ve
Strážnici.
Identifikace sbírkového materiálu byla provedena v těchto institucích:
- Národopisné muzeum Národního muzea, Praha
- Moravské zemské muzeum - Palác šlechtičen, Brno
- Österreichisches museum für Volkskunde, Wien (ÖMV)
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- Masarykovo muzeum Hodonín, pobočka Kyjov a Veselí nad Moravou
- Městské muzeum Klobouky u Brna
- Muzeum Vyškovska, Vyškov
- Muzeum Prostějovska, Prostějov
- Muzeum Šumperska, Šumperk
- Komenského muzeum v Přerově
- Muzeum Novojičínska, pobočka Frenštát pod Radhoštěm
- Městské muzeum ve Valašských Kloboukách
- Muzeum Kroměřížska
- Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín
- Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod
- Muzeum Brněnska, Podhorácké muzeum
- Západomoravské muzeum Třebíč
Provedená identifikace sbírkových předmětů byla zaznamenána na identifikační
protokoly z jednotlivých institucí, obsahující lokalizaci, číselný kód oděvní
součástky zpracovaný podle systematiky třídění a dataci. Identifikační protokoly
jsou uloženy v sídle NÚLK a slouží k dalšímu zpracování, především analýze a
vytváření GIS map s odborným obsahem.
B. 1.1.1.) Systematika, identifikace a analýza vlněných oděvních součástek
V druhém roce existence projektu byla činnost řešitelského týmu zaměřena na
dokončení systematiky identifikace oděvních součástek započaté v roce 2011. Na
základě identifikace oděvních součástek v muzejních sbírkách byla systematika
upravena a rozšířena o některé detaily, které se v případě mužských vest a
kabátků týkaly tvarů límců, umístění kapes a tvarů zakončení rozparků zádových
švů. Na základě takto uzavřené systematiky byla pro jednotlivé identifikační
prvky a jejich varianty vytvořena kresebná dokumentace, usnadňující orientaci a
identifikaci.
B. 1.1.1.1.) Systematika, identifikace a analýza mužských kalhot
Kalhoty soukenné dlouhé – hlavní identifikační prvky jsou vedení švů na
nohavicích, připojení sedla v zadní části kalhot a počet rozparků. Oproti starším
tvrzením zahrnujícím dlouhé soukenné kalhoty pod jediný typ s možnými
variantami, jejichž výskyt souvisí výhradně s karpatskou oděvní kulturou, bylo
rozborem sbírkového materiálu prokázáno, že se na našem území vyskytují dva
odlišné základní typy, vycházející z různé historické tradice.
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B. 1.1.1.2.) Systematika, identifikace a analýza mužských vest
Hlavní identifikační prvek: délka, tvar přednice, tvar zádového dílu,
zakončení a tvar rozparků zádového dílu. Výskyt na celém území Moravy.
Rozborem sbírkového materiálu bylo zjištěno, že téměř veškeré vesty uložené
v našich muzeích mají shodné identifikační znaky, jako vesty vyskytující se ve
slohovém oděvu, a to počínaje polovinou 18. až koncem 19. století, z nichž
zřejmě braly své vzory. S ohledem na tuto vazbu jsme mohli zdokumentovat
celou řadu typů vest, počínaje dlouhými na boky sahajícími vestami, přes vesty
dosahující pasu až po zkrácené dvouřadové vesty sahající do výšky pupku. Ve
srovnání s dosavadním tvrzením, které předpokládá, že vývoj probíhal přímo ve
venkovském prostředí, a to postupným zkracováním původně dlouhých
rokokových vest, se kloníme k názoru, že jednotlivé typy vest pronikaly na
venkov jako více méně uzavřené typy.
B. 1.1.1.3.) Systematika, identifikace a analýza mužských kabátků
Hlavní identifikační prvek: délka, tvar přednice, tvar zádového dílu,
zakončení a tvar rozparků zádového dílu, druhotně pak střih rukávu. Výskyt na
celém území Moravy. Rozborem sbírkového materiálu bylo zjištěno, že téměř
veškeré kabátky uložené v našich muzeích mají shodné identifikační znaky, jako
kabátky vyskytující se ve slohovém oděvu, a to počínaje polovinou 18. až první
polovinou 19. století, z nichž zřejmě braly své vzory. Kabát s kabátkem/vestou
tvoří základ moderního slohového mužského svrchního oděvu, který se začal
formovat v poslední třetině 17. století a svoji vyhraněnou podobu získal
v polovině 18. století.
B. 1.1.1.4.) Systematika, identifikace a analýza mužských kabátů
Situace u kabátů je mnohem komplikovanější, o kabátových součástkách
z pozdního středověku jsou jen kusé informace, více informací lze najít u kabátů
navazujících na slohové vzory západoevropského oděvního okruhu, které se
uplatňovaly minimálně od poloviny 18. století. Do výzkumu byly zahrnuty i
kabáty východoevropského, karpatského a panonského oděvního okruhu. Při
výběru identifikačních prvků byl položen větší důraz na konstrukci trupu kabátu
a jeho zad. Systematika třídění mužských kabátů proto musela projít zásadní
změnou a zohlednit všechny dané skutečnosti (jednořadové kabáty s princesově
prostřiženými zády a rozšířenými šosy, kabáty s rovnými dovnitř zkosenými
zády a rozšiřujícími klíny na bocích, kabáty využívající systému příčného ponča
– huňa, kabáty využívají systému podélného ponča s charakteristickým dlouhým
obdélným límcem). Volba vhodných identifikátorů umožnila popsat a
identifikovat většinu sbírkového materiálu uloženého ve sbírkách našich muzeí,
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takže je bylo možné zařadit do jednotlivých oděvních okruhů. V případě kabátů
východoevropského oděvního okruhu, které dosavadní literatura vnímala jako
jediný tzv. župicový typ kabátu, dokonce umožnila rozlišení mezi jeho
jednotlivými vývojovými fázemi. Vedle toho se podařilo identifikovat i několik
lokálních oděvních typů.
B. 1.1.1.5.) Systematika, identifikace a analýza ženských vest/živůtků
Základní identifikační prvky, v první fázi navržené pro ženské oděvní
součástky - živůtky a vesty, měly obdobnou strukturu jako u jejich mužských
protějšků. Byly to především délky, tvar přednice, tvar zad, zakončení a tvar
zádových rozparků. Po konfrontaci se sbírkovým materiálem bylo nutné toto
prvotní členění zcela přepracovat a přidat některé nové identifikační prvky, např.
samostatně sledovat tvar přednice a tvar předního výstřihu, přidat samostatnou
kategorii pro zadní výstřih, sledovat podpásovou část součástky. Vzhledem ke
značné různorodosti tvarů a forem vest/živůtků obsahuje každé identifikační pole
celou řadu tvarových variant. Použitím navržené systematiky na sbírkový
materiál uložený v muzeích bylo definováno několik základních skupin živůtků.
B. 1.1.1.6.) Systematika, identifikace a analýza ženských kabátků
Kabátky - většinu zjištění zformulovaných a ověřených při identifikaci
ženských vest a živůtků bylo využito při vytvoření systematiky pro ženské
kabátky. Identifikační pole pak byla doplněna o tvar a zakončení rukávů.
B. 1.1.1.7.) Systematika, identifikace a analýza ženských sukní
Sukně - tvoří mezi ženskými oděvními součástkami nepříliš diferencovanou
skupinu, která na území Moravy vykazuje pouze minimum variant.
B. 1.1.2.) Systematika, identifikace a analýza lněných, konopných a bavlněných
oděvních součástek
Mužské plátěné kalhoty a košile - v rámci zahájení řešení II. fáze projektu byl
sestaven návrh Systematiky třídění mužských lněných, konopných a bavlněných
oděvních součástek, mezi něž lze zařadit především mužské plátěné kalhoty a
mužské plátěné košile. Zatímco pro třídění mužských plátěných kalhot lze
s úspěchem použít obecnou systematiku třídění kalhot, pro košile bylo třeba
navrhnout zcela nový systém třídění. Základním identifikačním znakem je
konstrukce trupové části košile, která může nabývat hned několik různých forem
– příčné pončo, zavinovací, raglánový, samostatné díly, které ovlivňují další
jednotlivosti, jako je utváření rukávů a způsob spínání u krku.
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B. 1.1.3.) 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
a střihové rozkreslení. V roce 2012 pokračovala kresebná dokumentace vest a
dále byly kresebně zdokumentovány některé typy kabátků a kalhot.
B. 1. 2.) Geoinformační systém (GIS) prezentace map s odborným obsahem
- oděvní součástky
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. Pro potřebu projektu byly využity
datové podklady z Digitální geografické databáze ČR – ARC ČR 500 od firmy
ARC DATA, Praha. V roce 2011 byly na souboru dat vytvořených pro oděvní
součástku mužská vesta vyzkoušeny možnosti zadávání dat a vytváření různých
typů vizuální prezentace informací zjištěných při identifikaci sbírkového
materiálu. Získané mapy byly vhodným podkladem pro jednání s firmou VARS
BRNO a.s., která byla v roce 2012 oslovena díky navýšení investičních
prostředků projektu NAKI na vytvoření webové aplikace umožňující prezentaci
GIS map s odborným obsahem, za pilotní skupinu byly zvoleny opět mužské
vesty. Pro prezentaci dat v nově vytvořeném webovém prostředí byly dohodnuty
hlavní zásady tvorby a užívání.
Testovací verze je na adrese http://81.0.212.109/odevy/default.aspx.
B. 1. 3.) Identifikace a analýza textilií tradičního lidového oděvu
B. 1.3.1.) Metodika identifikace textilií tradičního lidového oděvu
V průběhu roku 2012 bylo zahájeno sestavování struktury Metodiky
průzkumu historického textilu, jeho identifikací a hodnocením. Její součástí bude
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postup pro konstrukčně technologický rozbor tkanin. První etapa je zaměřena na
hledání odlišností v přístupu k rozboru nových či novodobých komerčních
tkanin, druhá na možnost vzniku databáze srovnávacího materiálu, který bude
možné považovat za důvěryhodný, bude časově určen a lokalizován. Jeden ze
zdrojů podkladů tvoří sbírkový fond NÚLK a dalších muzejních institucí.
B. 1.3.2.) Identifikace vlněných textilií na oděvních součástkách
Ve sbírce NÚLK byl proveden výběr vhodného materiálu, který by mohl
posloužit jako srovnávací materiál v plánované Metodice průzkumu historického
textilu, jeho identifikace a hodnocení. Získána byla data pro mužské oděvní
součástky zhotovené z vlny a provedena jejich fotodokumentace. Studijní
materiál byl dokumentován po stránce konstrukčně-technologického rozboru a
získaná data zanesena do srovnávací tabulky. Fotodokumentace i získaná data
jsou připravována pro využití v Metodice i na webovém portálu Atlas tkanin.
B. 1.3.3.) Identifikace vlněných textilií v továrních vzornících
Dosud zpracováno 30 kusů textilních vzorníků z produkce průmyslových
firem. Většinou se jedná o vzorníky brněnských firem, které jsou také časově
určeny a identifikovány nápisy uvnitř vzorníků. Tyto vzorky jsou vybírány
z depozitáře cíleně vzhledem k tomu, že jsou přesně časově zařazeny a určeny.
Ze vzorků je jasné, co dané firmy nabízely (z jakých přízí, v jaké kvalitě,
v jakém vzorování a barevnosti).
B. 1.3.4.) Webová prezentace Atlas tkanin
Započala práce na tvorbě webových stránek Atlas tkanin. Vše je ve fázi
programování stránek a sestavování podkladů pro náplň stránek.
B. 1. 4.) Identifikace přírodních a syntetických barviv textilií
B. 1.4.1.) Identifikace přírodních a syntetických barviv vlněných textilií
Na základě studia barvířských receptářů z období let 1850 - 1950 byla
praktická část činnosti soustředěna na receptury s užitím přírodních barviv, které
až do začátku 20. století byly hlavním zdrojem barviv v lidovém prostředí.
Materiálově byl zájem soustředěn na receptury pro vlnu a sukno. Zkoumány byly
barvy červená, modrá a zelená. Získaná vybarvení budou sloužit jako standardy
pro analýzu barviv, provedené světlostálostní zkoušky budou sloužit jako
srovnávací materiál k vizuálnímu hodnocení barvy v líci a rubu tkaniny lidového
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oděvu. Další rozsáhlou část činnosti v oblasti barviv s sebou přineslo studium
starých receptur a jejich ověřování.
V uvedeném období se do Čech a na Moravu již dováželo surové indigo
v podobě prášku, získané a přečištěné z rostliny Indigovníku barvířského. Do
pozadí ustoupily všechny pokusy o pěstování a získávání tohoto barviva
z rostliny rostoucí u nás. Indigový prášek rozpuštěný v oleji nebo kyselině sírové
se pak používal v barvícím procesu jako přímé barvivo. Na vlně i hedvábí se
tímto postupem dosahovalo brilantních vybarvení, stálého na vlně, avšak
nestálého na hedvábí. Okolnosti barvicího postupu a vlastnosti vybarvených
materiálů jsou shrnuty v práci Indigokarmín – modré problémové vybarvení
hedvábí, prezentované na konferenci Textil v muzeu, konané ve dnech 13. a 14.
června 2012 v Technickém muzeu v Brně.

B. 1. 5.) Ikonografické doklady tradičního lidového oděvu na Moravě a ve
Slezsku
B. 1.5.1.) Odborná publikace Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku I.
Základním krokem při sestavování odborné publikace bylo shromáždění
dosavadní literatury věnované tématu historických vyobrazení lidového oděvu.
Byl sestaven seznam ikonografických dokladů a především citací jejich zdrojů.
Při excerpci materiálu byl zjištěn nekritický přístup badatelů k citacím původu a
zdrojů zveřejněných materiálů. Pomocí on-line přístupných informačních
databází vědeckých knihoven, archívů a internetových prohlížečů se podařilo
většinu zdrojů dohledat a vedle nich i objevit celou řadu dalších. Na základě
takto sestaveného seznamu proběhla řada badatelských návštěv v archivech,
knihovnách, zámcích, muzeích, galeriích i soukromých sbírkách. V závěru roku
byla připravena do tisku odborná publikace „Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku
I., Ikonografické prameny do roku 1850“, jazyková mutace ČJ/AJ. Publikace je
edicí nejstaršího vyobrazení moravských krojů v díle S. Mansfelda,
V. Kiningera, W. Horna a řady dalších méně známých autorů, které budou tímto
způsobem poprvé zpřístupněny široké veřejnosti. Publikace obsahuje úvodní
stať, kritické zhodnocení a komentář k jednotlivým vyobrazením, seznam
literatury. Publikované dílo bude prvním souborným vydáním ikonografických
pramenů ke studiu lidového kroje na Moravě a ve Slezsku, což má zásadní
význam pro jeho studium u nás i v zahraničí, kde jsou prameny z našeho území
prozatím nedostupné. Publikace obsahuje úvodní stať seznamující s dosavadním
ikonografickým bádáním, citace jednotlivých ikonografických pramenů,
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komentář k vyobrazením, medailony tvůrců vyobrazení, seznam literatury,
resumé.
Křížová, A., Šimša, M.: Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku I., Ikonografické
prameny do roku 1850, Strážnice 2012, 255 s., ISBN 978-80-87261-83-5
Financování projektu:
Rozdělení nákladů v r. 2012:
NÚLK
2,701 tis. Kč
PF MU Brno
692 tis. Kč
Podrobná zpráva za plnění projektu v roce 2012 byla předána OVV MK dne 14.
11. 2012.
Výsledky zařazené do RIV13
C (výsl. publikační)
2011
Šimša, Martin
Soukenné kalhoty v Beskydech a jejich podhůřích – konstrukční východiska,
střihy a jejich vývoj
DF11P01OVV017
978-80-210-5684-8; Archaické jevy tradiční kultury na Moravě, s. 112-142, 31,
Brno, Masarykova univerzita
C (výsl. publikační)
2011
Šimša, Martin
Boty nebo kalhoty – vývoj středověkého kalhotového oděvu v českých zemích
DF11P01OVV017
978-80-210-5766-1; Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury, s. 32-59,
28,
Brno, Masarykova univerzita
Jrec (výsl. publikační)
2012
Nováková, Lenka
“KABÁTEK – součást svátečního i všedního mužského oděvu ve sbírkách
Etnografického ústavu Moravského zemského muzea“
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DF11P01OVV017
0862-1209; Folia ethnographica 46/1: Supplementum ad Acta Musei Moraviae,
Scientiae sociales XCVII, s. 61-79; 19
Brno, Moravské zemské muzeum
Jrec (výsl. publikační)
2011
Habartová, Romana
LAJBL, MARÍNKA, KABÁT, HALENA…
Příspěvek k typologii mužských svrchních oděvních součástek na Slovácku
(na příkladu sbírek Slováckého muzea v Uherském Hradišti) – 1. část
DF11P01OVV017
0583-5569; Slovácko – společenskovědní sborník pro Moravsko-slovenské
pomezí, 53, s. 11-58; 48
Uherské Hradiště, Slovácké muzeum
Jrec (výsl. publikační)
2011
Kondrová, Marta
Mužské soukenné vesty – korduly ve sbírkách Slováckého muzea.
Příspěvek k typologii oděvních součástek na Slovácku.
DF11P01OVV017
0583-5569; Slovácko – společenskovědní sborník pro Moravsko-slovenské
pomezí, 53, s. 59-84; 26
Uherské Hradiště, Slovácké muzeum
Jrec (výsl. publikační)
2012
Drápalová, Lenka
Mužský brunclek na Rožnovsku – identifikace specifické varianty oděvní
součástky
DF11P01OVV017
0862-8351; Národopisná revue, 22, č. 2, s. 104-110; 7
Strážnice, Národní ústav lidové kultury
Jrec (výsl. publikační)
2012
Mertová, Petra
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Přehled druhů vlněných tkanin na mužském lidovém oděvu z prostředí Moravy
z let 1850 až 1950
DF11P01OVV017
0862-8351; Národopisná revue, 22, č. 2, s. 83-92; 10
Strážnice, Národní ústav lidové kultury
J (výsl. publikační)
2012
Šimša, Martin
Návrh systematiky třídění mužských oděvních součástek
DF11P01OVV017
1804-1752; Textil v muzeu, s. 55-60; 6
Brno, Technické muzeum
J (výsl. publikační)
2012
Hrbáčková, Veronika
Zpráva o mužském lidovém kroji a obru Drásalovi jako raritě ve sbírkách
Vlastivědného muzea v Olomouci
DF11P01OVV017
1804-1752; Textil v muzeu, s. 69-76; 8
Brno, Technické muzeum
J (výsl. publikační)
2012
Tomášová, Eva
Tradiční lidový oděv – mužské vesty, kabátky a kabáty v muzeích na Horácku a
Podhorácku
DF11P01OVV017
1804-1752; Textil v muzeu, s. 77-86; 10
Brno, Technické muzeum
J (výsl. publikační)
2012
Samohýlová, Alena
Indigokarmín – modré problémové vybarvení hedvábí
DF11P01OVV017
1804-1752; Textil v muzeu, s. 32-36; 5
Brno, Technické muzeum
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C. PŘÍLOHY
C/1 Přehled prací odborných pracovníků NÚLK za rok 2012
Drápalová, L.: Mužský brunclek na Rožnovsku – identifikace specifické varianty
oděvní součástky, Národopisná revue, 22, č. 2, Strážnice 2012, s. 104-110,
ISSN 0862-8351
Habartová, R.: V. Drobné umění, 5. část, výroba textilních květin, vonic a vínků.
Strážnice 2012, 159 s., příloha DVD, ISBN 978-80-87261-81-1.
Havlík, M.: Urbář panství Hodonín z roku 1600 I., Strážnice 2012, 258 s.,
ISBN 978-80-87261-79-8
Havlík, M.: Domovní a sirotčí kniha obce Lužice, Strážnice 2012, elektronická
publikace, www.nulk.cz
Havlíková, L.: Mužské vlněné oděvní součástky ve sbírkovém fondu NÚLK.
Slovácko, 2012 (vyjde v roce 2013 s vročením 2012)
Höhn, J.: Smyčcové nástroje Štěpána Šopíka ve sbírkách Národního ústavu
lidové kultury ve Strážnici, Národopisná revue 22, č. 3, Strážnice 2012, s. 206 –
213, ISSN 0862-8351
Hrbáčková, V.: Zpráva o mužském lidovém kroji a obru Drásalovi jako raritě ve
sbírkách Vlastivědného muzea v Olomouci, Textil v muzeu, Brno 2012, s. 69-76,
ISSN 1804-1752
Lukešová, M.: Způsoby prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě.
Národopisná revue 22, č. 1, Strážnice 2012, s. 78-79, ISSN 0862-8351
Lukešová, M., Rýpalová, E.: Způsoby prezentace tradiční lidové kultury
v muzeích v přírodě (elektronická publikace),
http://www.nulk.cz/Informace.aspx?sid=726), Strážnice 2012, 55 s., ISBN 97880-87261-82-8.
Lukešová, M., Rýpalová, E.: Workshop pro průvodce 29. 8. 2012, Strážnice
MVJVM – účast 2 autorky, 4 zástupci SONS, 16 průvodců
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Lukešová, M., Rýpalová, E.: Workshop pro průvodce 14. 9. 2012, Strážnice
MVJVM – účast 2 autorky, 17 průvodců
Mertová, P.: Přehled druhů vlněných tkanin na mužském lidovém oděvu
z prostředí Moravy z let 1850 až 1950, Národopisná revue, 22, č. 2, Strážnice
2012, s. 83-92, ISSN 0862-8351
Nováková, L: KABÁTEK – součást svátečního i všedního mužského oděvu ve
sbírkách Etnografického ústavu Moravského zemského muzea, Folia
ethnographica 46/1: Supplementum ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales
XCVII, Brno 2012, s. 61-79, ISSN 0862-1209
Novotný, M.: Hlína jako stavební materiál (na příkladu středomoravské Hané),
Národopisná revue, roč. 22, č. 2, Strážnice 2012, s. 124 – 131; ISSN 0862-83518
Novotný, M.: Hliněné stavitelství v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy,
Martin (Slovenská republika) 2012, Zborník Slovenského národného múzea
v Martine, Etnografia, roč. CVI, 53, s. 89 – 96; ISSN 0139-5475
Všianský D., Novotný, M.: Projekt NAKI – technologie tradičního hliněného
stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají. 16.
mezinárodní konference. Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč 2012,
s. 160 – 165; ISBN 978-80-87397-11-4
Románková, E.: K otázce etnologické terminologie a metodice tvorby
dvojjazyčného etnologického slovníku. Národopisná revue 22, č. 4, Strážnice
2012, s. 264-274, ISSN 0862-8351
Samohýlová, A.: Indigokarmín – modré problémové vybarvení hedvábí, Textil
v muzeu, Brno 2012, s. 32-36, ISSN 1804-1752
Šimša, M.: Nositelé tradice lidových řemesel 2012. Strážnice 2012, 30 s.
Šimša, M.: Nositelé tradice 2012. Národopisná revue 22, č. 4, Strážnice 2012,
s. 303-305, ISSN 0862-8351
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Šimša, M.: Nositelé tradice 2012 - výstava výrobců oceněných titulem Nositel
tradice lidového řemesla, 7. 9. – 30. 9. 2012, Galerie středočeského kraje
v Kutné Hoře
Šimša, M.: Nmap - Specializovaná mapa s odborným obsahem - Mužské soukenné
kabáty na Moravě; http://81.0.212.109/odevy/default.aspx, Strážnice 2012
Šimša, M.: Návrh systematiky třídění mužských oděvních součástek, Textil
v muzeu, Brno 2012, s. 55-60, ISSN 1804-1752
Křížová, A., Šimša, M.: Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku I., Ikonografické
prameny do roku 1850, Strážnice 2012, 255 s., ISBN 978-80-87261-83-5
Teturová, J., Blahůšek, J.: Jízda králů na jihovýchodě České republiky,
Strážnice 2012, 143 s., ISBN 978-80-87261-78-1
Teturová, J.: Verbuňk v Žatčanech na Brněnsku v současném kulturně-společenském kontextu, Národopisná revue 22, č. 4, Strážnice 2012, s. 275-279, ISSN
0862-8351
Tomášová, E.: Tradiční lidový oděv – mužské vesty, kabátky a kabáty v muzeích
na Horácku a Podhorácku, Textil v muzeu, Brno 2012, s. 77-86, ISSN 1804-1752
Válka, M.: Estetické prvky na hliněných stavbách a jejich proměna, Brno 2012,
Folia ethnographica 46/2: Supplementum ad Acta Musei Moraviae, Scientiae
sociales XCVII, s. 171 – 182, ISSN 0862-1209
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C/2 Personální obsazení útvarů v roce 2012
Ředitel
kurátor sbírkových a mobiliár. fondů, zást. řed.
bezpečnostní referent – technik prevence
interní auditor

1,0
1,0
0,1
0,1

PhDr. Jan Krist
PhDr. Vlasta Ondrušová
Rostislav Můčka
Ing. Přemysl Erben

Útvar ředitele
pracovník tech.ekon. rozvoje, ved. útvaru
technický pracovník 0,8, řidič 0,1
vrátný
vrátný
vrátný
vrátný
vrátná
vrátná
vrátná
uklízečka
uklízečka
uklízečka

1,0
0,9
0,5
0,5
0,5
0,5
0.35
0,35
0,35
1,0
1,0
1,0

Marie Čadílková
Rostislav Můčka
Jan Baňař
Josef Brožovič
Jan Vajčner
Bohuslav Hořák
Ludmila Krausová
Jana Sasínová
Lenka Kundratová
Irena Příkazká
Marie Zatloukalová
Hana Šimoníková

1,0
1,0

Mgr. Martin Šimša
Mgr. Martin Novotný

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Anna Vajčnerová
Eva Rýpalová
Marie Bakalíková
Bc. Pavel Žák
Vít Vavřiník, DiS.

1,0
1,0
1,0

Mgr. Jarmila Teturová
RD
Mgr. Petr Horehleď

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Bc. Zdeněk Bobčík
Mgr. Markéta Lukešová
Bc.Vítězslav Jaroš
Dominika Kalichová
Mgr. Eva Románková
neobsazeno

Centrum hmotného kulturního dědictví
kurátor sbír. a mobil. fondů, ved.útvaru
kurátor sbír.a mobil. fondů
zástup za Mgr. Petru Hrbáčovou (RD):
dokumentátor, průvodce
dokumentátor, průvodce
konzervátor
konzervátor
konzervátor
Centrum lidových tradic
kurátor sbírk. a mobil. fondů, ved. útvaru
dokumentátor Mgr. Magdalena Maňáková
tajemník uměl. provozu, produkční, program.
a kulturně výchovný pracovník, dokumentátor
dokumentátor, propagační pracovník
výzkumný a vývojový pracovník
informační technik
dokumentátor
výzkumný a vývojový pracovník
dokumentátor, PR
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Centrum vědeckých informací
kurátor sbírk. a mobil. fondů, ved. útvaru
výzkumný a vývojový pracovník
dokumentátor
dokumentátor
dokumentátor, správce operačních inf.
a komunikačních technologií

1,0
1,0
1,0
0,9

Mgr. Michal Škopík
Mgr. Jiří Höhn
Mgr. Věra Chalupová
Anna Grombířová

1,0

David Rájecký

Ekonomický útvar
pracovník tech.ekon. rozvoje, ved. útvaru
1,0
účetní
1,0
mzdová účetní
1,0
(Jarmila Můčková, zástup po dobu dlouhodobé nemoci)
účetní
1,0
pokladní
0,35
pokladní
0,35
pokladní
0,35
Útvar správy areálů
investiční a technický pracovník, ved. útvaru
správce památkových objektů
technický pracovník
zedník, údržbář
zahradník, údržbář
zahradník, údržbář
zahradník, údržbář
zahradník, údržbář
tesař, údržbář
traktorista, údržbář
traktorista, údržbář
provozní elektrikář, údržbář
provozní elektrikář, údržbář
instalatér, údržbář

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Ing. Alena Zezulová
neobsazeno
Marie Špirudová
Jana Štípská
Ludmila Krausová
Jana Sasínová
Lenka Kundratová
Marie Hudečková
Josef Vajčner
Tomáš Křižan
Luděk Baňař
Petr Stanislav
Pavel Tomšej
neobsazeno
Marie Blatová
Radek Andrýsek
Jan Zezula
František Čech
Pavol Pecha
neobsazeno
Jiří Můčka

Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace:
Romana Krejčová
Mgr. Lenka Havlíková

1,0 /březen – prosinec 2012/
1,0 /březen – prosinec 2012/

NAKI
Ing. Martina Zezulová
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1,0 /leden – prosinec 2012/

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., Uherské Hradiště
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
Ing. Jindřich Ondruš, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov p. Radhoštěm
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
Doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D., Ústav evropské etnologie, FF MU Brno
67. ročník Mezinárodního folklorního festivalu „Strážnice 2012“ a 30. ročníku
„Dětská Strážnice 2012“
Výbor MFF
PhDr. Jan Krist, ředitel NÚLK a prezident festivalu
Mgr. Petr Horehleď, tajemník festivalu
Ludmila Horehleďová, předsedkyně Dramaturgicko-produkční rady
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, organizačně technické zajištění areálů a programů MFF
Dramaturgicko-produkční rada MFF
Ludmila Horehleďová, předsedkyně, Strážnice
Mgr. Petr Horehleď, NÚLK, Strážnice
PhDr. Ivo Frolec, Uherské Hradiště
PhDr. Jan Krist, NÚLK, Strážnice
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Magdalena Múčková, Hroznová Lhota
PhDr. Vlasta Ondrušová, NÚLK, Strážnice
PhDr. Karel Pavlištík, CSc., Zlín
Mgr. Zdeněk Tofel, Ostrava
PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D., Brno
Programová rada MFF
PhDr. Ivo Frolec, předseda, Uherské Hradiště
PhDr. Vlasta Ondrušová, místopředsedkyně, NÚLK, Strážnice
PhDr. Karel Pavlištík, CSc., místopředseda, Zlín
Mgr. Petr Horehleď, tajemník, NÚLK
PhDr. Danuše Adamcová, Strážnice
MgA. Kateřina Černíčková, Praha
Dr. Vlastimil Fabišik, Brno
Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc., Bratislava, Slovenská republika
Čestmír Komárek, Brno
PhDr. Jan Krist, NÚLK, Strážnice
Mgr. 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:
Irena Blablová, Frýdek-Místek
PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D., Uherský Brod
Mgr. Zuzana Bošelová, Bratislava, Slovenská republika
Ing. Miloslav Brtník ml., Luka nad Jihlavou
Mgr. Petr Číhal, Staré Město
Vojtěch Ducháček, Dolní Bojanovice
PhDr. Romana Habartová, Kunovice
Jan Hořák, Strážnice
František Hrňa, Buchlovice
PaedDr. Jiří Jilík, Uherské Hradiště
Marie Knitlová, Radějov

98

Mgr. Markéta Lukešová, NÚLK Strážnice
Anna Maděričová, Uherské Hradiště
Mgr. Magdalena Maňáková, NÚLK, Strážnice
Mgr. Jitka Matuszková, Dr., Brno
Ing. Tatiana Pálenská, Strážnice
Jiří Pavlica, Staré Město
Mgr. David Pavlíček, Kunovice
Mgr. Markéta Pavlištíková, Zlín
PhDr. Blanka Petráková, Luhačovice
PhDr. Jarmila Procházková, Ph.D., Brno
Jan Rokyta ml., Frýdlant nad Ostravicí
Petr Ryšavý, Brno
PhDr. Alena Schauerová, Brno
PhDr. Jan Souček, Brno
Ing. Ladislav Šimeček, Kyjov
Mgr. Martin Šimša, NÚLK, Strážnice
Mgr. Michal Škopík, NÚLK, Strážnice
Mgr. Jarmila Teturová (Vrtalová), NÚLK Strážnice
Ing. Rudolf Tuček, Lednice
PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D., Rokycany
Mgr. Miloš Vršecký, Plzeň
Ing. Roman Zemánek, Strážnice
Přizvaní:
Bc. Zdeněk Bobčík, NÚLK, Strážnice
Mgr. Viera Feriancová, Myjava, Slovenská republika
Marie Hudečková, NÚLK, Strážnice
Kateřina Kovaříková, Hrušovany u Brna
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
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PhDr. Jan Krist, NÚLK Strážnice
Jaromír Nečas, Brno
PhDr. Vlasta Ondrušová, NÚLK Strážnice
PhDr. Eva Rejšková, Praha
(†) Jan Rokyta, Ostrava
Mgr. Boleslav Slováček, Český Těšín
Cyril Zálešák, Bratislava, Slovenská republika
Dana Ždímalová, Praha
Redakční rada časopisu Národopisná revue
PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., Brno
PhDr. Hana Dvořáková, Brno
Doc. Mgr. Juraj Hamar, Ph.D., Bratislava, Slovenská republika
PhDr. Eva Krekovičová, CSc., 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
Doc. 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)
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost
PhDr. Ludmila Tarcalová, předsedkyně, Uherské Hradiště
PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., Brno
Mgr. Tatiana Martonová, Hodonín
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PhDr. Blanka Petráková, Zlín
PhDr. Vlasta Ondrušová, NÚLK, Strážnice
Redakční rada elektronické publikační činnosti
PhDr. Jan Krist, NÚLK, Strážnice
David Rájecký, NÚLK, Strážnice
Mgr. Martin Šimša, NÚLK, Strážnice
Mgr. Michal Škopík, NÚLK, Strážnice
Mgr. Jarmila Teturová, 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. Jarmila Teturová (Vrtalová), tajemnice NÚLK Strážnice
PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D., Uherský Brod
Zdenek Duroň, Ždánice
Erik Feldvabel, Staré Město
Jan Gajda, Strážnice
PhDr. Romana Habartová, Uherské Hradiště
Ing. Štěpán Hubačka, Lužice
Ladislav Jagoš, Lipov
Mgr. Martin Jelínek, Kyjov
Martin Kaňa, Dolní Bojanovice
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
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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
Marie Hudečková, NÚLK Strážnice
PhDr. Jan Krist, NÚLK Strážnice
PhDr. Jiří Langer, CSc., 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
Doc. 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,
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)
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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. XXII. 1 - 4/2012 + příloha bibliografie Čeňka Zíbrta.
Jediný odborný 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
Josef Jančář
Josef Tomeš
Miroslava Ludvíková
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8,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
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
Čeněk Zíbrt – příloha XXII. roč. NR 2012
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. Soubor obsahuje publikaci
s popisy technologií, fotografiemi, kresbami a videokazetu (DVD). Cílem
projektu je přispět k udržení a rozšíření kvalitní řemeslné práce v regionech a
k výuce pro zájemce o různé obory tradičních řemesel s využitím materiálů
z trvale obnovitelných zdrojů.
Cena VHS nebo DVD včetně doprovodné publikace je 350,- Kč
I. Lidová keramika - VHS - 1 hod. 4 min., publikace 60 s.,
glazovaná hrnčina, zakuřovaná hrnčina, majolika
I. Lidová keramika - VHS - 2. část - 54 min., publikace 72 s.,
výroba kamnových kachlů, stavba kachlových kamen
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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
IV. Textilní techniky - 5. část - DVD - 54 min., publikace 48 s.,
současné technologie výroby vlněné látky – Strmilov, kanafas – Postřekov
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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
V. Drobné umění - 5. část - DVD, publikace 159 s.
výroba textilních květin, vonic a vínků
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
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.
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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. Publikace s notovým
materiálem, popisy tanců, studií o nich a cizojazyčnými resumé jsou doplněny
videokazetou (DVD).
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.;
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
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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

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.
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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)
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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