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Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení při České národopisné společnosti, z. s., Praha 

Národní ústav lidové kultury, Strážnice 

Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 

 

Vás zvou na odbornou konferenci 

 

Muzea v přírodě  

a jejich role při záchraně 

  lidové architektury 

konanou u příležitosti  

100 let od narození architektů Otakara Máčela a Jaroslava Vajdiše 

40. výročí otevření Muzea vesnice jihovýchodní Moravy  

ve dnech 12. – 13. května 2021 

 

 

 



Místo konání: 

• Národní ústav lidové kultury – vstupní budova Muzea vesnice jihovýchodní Moravy,  

   Bzenecká 1510, 696 62 Strážnice  

 

Témata a cíl konference 

Na základě jednotlivých referátů a formou odborné diskuze:  

• zhodnotit historii a výsledky snah o záchranu venkovských staveb ohrožených zánikem na jejich 

původních místech, přemístěním do areálů muzeí v přírodě;  

• připomenout činnost architektů Otakara Máčela a Jaroslava Vajdiše a jejich roli při záchraně        

a dokumentaci památek venkovského stavitelství; 

Ing. arch. Otakar Máčel se vedle doc. Václava Frolce a PhDr. Jana Součka podílel na vzniku projektu a na 

realizaci Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici. Naproti tomu architekt Jaroslav Vajdiš jako 

vedoucí pracovník SÚRPMO přispěl projekční činností k záchraně souborů lidových staveb in situ (Krátká, 

Rymice). 

• závěrečný blok bude věnovaný budování Muzea vesnice jihovýchodní Moravy; 

Především půjde o přístupy v otázce stavby kopií objektů v muzeu, posun přístupu k této problematice v čase 

a aktualizace koncepce rozvoje této instituce.  

I když v r. 2019 byla k otázce muzeí v přírodě vydána kolektivní publikace Muzea v přírodě. 

Jedinečná cesta muzejnictví a v r. 2020 certifikovaná metodika Muzea v přírodě v České republice. 

Teoretická a metodická východiska, nelze skanzenologickou problematiku v České republice 

považovat za uzavřenou a bezproblémovou, a to jak z hlediska koncepčního, tak i prognostického.  

 

Organizační záležitosti 

• konferenční poplatek pro účastníky – 300 Kč (senioři nad 65 let zdarma);  

• časový prostor pro prezentaci jednoho příspěvku je v rozmezí 25 minut (včetně 5 minut 

diskuse);  

• součástí konference bude společenský večer a odborná exkurze v Muzeu vesnice jihovýchodní 

Moravy; 

• program a další podrobné informace obdrží přihlášení účastníci po uzávěrce přihlášek 

v polovině dubna 2021; 

• vybrané konferenční referáty, které projdou recenzním řízením, budou publikovány 

v Národopisném věstníku nebo ve Zpravodaji Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení 

(2022), autorům vybraných příspěvků budou včas zaslány pokyny pro dodání rukopisu;  



• ubytování si účastníci konference zajišťují sami:  

Autokemping Strážnice (https://www.camp-straznice.cz/) 

Hotel Strážnice (https://hotelstraznice.cz/) 

Interstudent Strážnice (http://m.straznice-mesto.cz/interstudent-straznice/os-1149) 

Hotel Pod věží (https://www.restaurace-podvezi.cz/) 

Penzion Ludor (https://penzion.ludor.cz/) 

• informace k místu konání – PhDr. Martin Novotný, PhD. (martin.novotny@nulk.cz;                

tel. 518 306 613); 

• přihlášky na konferenci (s krátkou anotací k referátu) zasílejte do 31. března 2021               

na e-mail: r.tykal@seznam.cz 

 

Organizační výbor:  

Roman Tykal, Česká národopisná společnost, Praha 

PhDr. Martin Novotný, PhD., Národní ústav lidové kultury, Strážnice 

Doc. PhDr. Miroslav Válka, PhD., Ústav evropské etnologie FF MU, Brno 
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