Příloha č. 1

Návrhový a evidenční list nemateriálního statku tradiční lidové kultury
k zápisu do Seznamu nemateriálních statků
tradiční lidové kultury České republiky
A. IDENTIFIKACE NAVRHOVANÉHO STATKU
1. Název

statku

navrhovaného k zápisu do Seznamu:
Maximálně 200 znaků

Betlémská cesta v Třešti
2. Periodicita projevu
Maximálně 250 slov

statku:

Každoročně, vždy v období od 26. prosince (svátek sv. Štěpána) do 2. února (svátek Hromnic).

3. Stručný popis statku:1
Maximálně 500 slov

Město Třešť patří vedle Jihlavy a Třebíče k významným střediskům betlemářství nejen na
Vysočině, ale i v celé České republice. Již více než dvě století se zde udržuje stále živá tradice
– vyřezávání betlémů, jejich stavění, ale také jejich specifické zpřístupnění široké veřejnosti
v autentickém prostředí – v betlemářských rodinách, tzv. Betlémská cesta v Třešti.
V Jihlavě, kde se tato tradice stavění betlémů v rodinách objevila na přelomu 18.–19. století, byla
po 2. světové válce v souvislosti s odsunem německého obyvatelstva uzavřena. V blízké Třebíči,
která proslula především malovanými papírovými betlémy, se tato tradice do současnosti
zachovala v menším rozsahu – návštěvy spojené s prohlídkou betlémů se udržují spíše jen v rámci
rodiny a mezi přáteli a známými, samotné betlémy nejsou zpravidla zpřístupněny veřejnosti.
V Třešti začali místní lidoví tvůrci od 1. poloviny 19. století vyrábět nejprve malované papírové
betlémy pod vlivem Třebíče, později jejich zájem přešel k dřevěným vyřezávaným figurkám.
Tradice se pak v rodinách předávala z generace na generaci. Jde nejen o stavění betlémů, ale
v několika rodinách i o řezbářskou produkci, a následné zpřístupnění postavených betlémů
veřejnosti. V životě betlemářů představuje Betlémská cesta vyvrcholení jejich celoroční přípravy
a práce, kdy se mohou se svým dílem prezentovat nejen mezi ostatními členy spolku, ale i široké
veřejnosti. Zájem projevují místní obyvatelé, ale i nahodilí návštěvníci, často zájezdy turistů z celé
republiky i ze zahraničí. Každoročně v termínu od 26. prosince až do 2. února následujícího roku
se rodinné betlémy zpřístupňují dalším zájemcům.ve 20 až 30 domácnostech (počet je proměnlivý
v závislosti na každoroční situaci).
Od roku 2005 se prohlídky betlémů v třešťských domácnostech oficiálně organizují pod názvem
Betlémská cesta – k tomuto účelu jsou tištěny propagační materiály a mapky, které jsou
k dispozici v informačním centru atd. Jedná se o prezentaci historických třešťských betlémů
z 19. a 20. století, ale také o zpřístupnění tvorby současných betlémářů – řezbářů, kteří aktivně
pokračují v rodinné tradici. V současnosti je v Třešti aktivních přibližně 20 řezbářů. Aktivní je
také řezbářský kroužek při Domě dětí a mládeže pod vedením předsedy Spolku přátel betlémů
Pavla Brychty, který vznikl jako betlemářský již v roce 1990, každoročně je do něj přihlášeno
kolem 15 zájemců nejen z Třeště, ale také Kostelce u Jihlavy či Telče. Spolek přátel betlémů
1

Stručný popis statku obsahuje vlastní popis statku, stupeň autenticity, historický přehled vývoje statku, popis
jeho funkcí, užité materiály a technologie apod.
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v Třešti pod vedením členů Jana Bukvaje a Evžena Hamtáka vede také řezbářský kroužek, kde se
schází 5–10 zájemců i ze širšího okolí – z Pelhřimovska, Třebíčska a samozřejmě Jihlavska.
Vedle rodinných betlémů v jednotlivých domácnostech bývá v tomto vánočním období hojně
navštěvována i sbírka betlémů nositele statku Spolku přátel betlémů v Třešti, který zahájil svoji
činnost v roce 1997 a který má svou stálou expozici v Schumpeterově domě. Zpřístupněn je také
betlém v kostele sv. Kateřiny, zhotovený rovněž místními řezbáři. Celoročně je pak přístupná
expozice třešťského betlemářství v Muzeu Vysočiny Jihlava (pobočka Třešť).
Betlémská cesta v Třešti, která vychází ze silné řezbářské betlemářské tradice, byla díky své
unikátnosti zapsána na konci roku 2014 na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Kraje Vysočina pod pořadovým číslem 3/2014.

4. Zeměpisná lokalizace výskytu statku:2
Maximálně 250 slov

Město Třešť se nachází v západní části Českomoravské vrchoviny a bylo založeno kolonizací
v průběhu 13. století. V současnosti má cca 6 tisíc obyvatel a geograficky se nachází v Kraji
Vysočina (bývalý okres Jihlava).
Podle etnografického zařazení spadá do oblasti moravského Horácka, v těsné blízkosti bývalého
Jihlavského německého jazykového ostrova (Iglauer Sprachinsel), který prakticky zanikl
s odsunem německého obyvatelstva po 2. sv. válce. Z východní strany pak Třešť sousedí
s etnografickým regionem odděleným bývalou zemskou hranicí – českým Horáckem.
Fenomén obcházení betlémů v domácnostech – Betlémská cesta – probíhá v autentickém
prostředí, domovské Třešti, kde každoročně 20–30 rodin řezbářů a betlemářů zpřístupní své
betlémy instalované ve svých domácnostech.
Mimoto se v posledních letech (od roku 2008) prezentuje třešťská betlemářská tradice také ve
formě vánoční výstavy v Praze v Jindřišské věži (ve spolupráci s místní stavební firmou Podzimek
a synové s.r.o.).
Již v předchozích letech se třešťské betlémy velice často prezentovaly zejména ve vánočním
období na žádost různých subjektů (institucí, kulturních zařízení, bank apod.), a to i v zahraničí
– např. v Rakousku (Hollabrunn, Lilienfeld), Německu, Slovensku, Itálii (Řím) a na řadě míst
České republiky. Nejdále se dostal betlém Evžena Hamtáka, a to do Sydney v Austrálii. Četné
jsou i přímé ukázky řezbářské práce třešťských řezbářů v blízkých i vzdálenějších místech
republiky.

5. Identifikace nositele statku:
a) je-li jím fyzická osoba:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Korespondenční adresa:
Telefon:
E-mail:
Souhlas nositele statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o nositeli statku:3
2

Kraj (kraje), okres (okresy), obec (obce), část obce. Pokud se statek vyskytuje na území více států, je třeba je
výslovně uvést.
3
Osobním údajem je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů myšlena jakákoliv informace
týkající se určeného nebo určitého subjektu údajů. Zpracováním osobních údajů pak jakákoliv operace nebo
soustava operací, které správce nebo zpracovatel údajů systematicky provádějí s osobními údaji, a to
automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování,
ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání,
šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. Citlivým údajem je
pak takový osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích,
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Nositel statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a
zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby
zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků
zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby dokumentace a
redokumentace statku,
b) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a
zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku
v souvislosti se Seznamem.
Datum a podpis:
b) je-li jím právnická osoba:
Jméno/název: Spolek přátel betlémů v Třešti
Sídlo (adresa): Luční 1061, 589 01 Třešť
Identifikační číslo:
Statutární orgán: Pavel Brychta, předseda spolku
Kontaktní telefon: +420 567 224 537
Kontaktní e-mail: spb@email.cz
Webová adresa: http://betlemy-trest.cz/
6. Souhlas nositele/nositelů statku s periodickou redokumentací:
Nositel/nositelé statku souhlasí s periodickou redokumentací statku prováděnou Národním
ústavem lidové kultury zpravidla jednou za sedm let. Svým podpisem se zavazuje/zavazují,
že pokud dojde k jakýmkoliv změnám v identifikačních údajích uvedených v bodě 5,
neprodleně tuto skutečnost ohlásí Ministerstvu kultury.
Datum a podpis:
7. Autor statku, je-li znám:

AUTOR STATKU NENÍ ZNÁM

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Korespondenční adresa:
Telefon:
E-mail:
Souhlas autora statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o autorovi statku:4
Autor statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a
zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby
zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků
zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby dokumentace a
redokumentace statku,
b) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a
zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku
v souvislosti se Seznamem.
Datum a podpis:

členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin,
zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů.
4
Viz poznámka č. 11.

3

8. Souhlas autora statku s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho zveřejnění:
Autor statku souhlasí s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho zveřejnění.
Datum a podpis:
AUTOR STATKU NENÍ ZNÁM
9. Časové zařazení statku:
Maximálně 250 slov

V širším kontextu spadá časové zařazení navrhovaného statku do počátku vzniku tradice tvorby
a stavění třešťských betlémů v první polovině 19. století. Jde o předávání této betlemářské tradice
v rámci rodin z generace na generaci až do současnosti, kdy je tato tvorba – stavění betlémů
a jejich zpřístupnění veřejnosti (Betlémská cesta v Třešti) vnímána jako prestižní záležitost nejen
samotných rodin, ale i města Třeště. Ve snaze udržet tradici stále živou se tato zvyklost přibližně
od roku 2005 prezentuje oficiální cestou – vydávají se propagační materiály s mapkami
a informacemi pro širokou veřejnost, které jsou dostupné i na webových stránkách města či na
stránkách nositele statku Spolku přátel betlémů v Třešti, založeného v roce 1997.
V užším pojetí jde o časové zařazení realizace a průběhu každoročně ve vánočním období. Vlastní
prezentace statku se uskutečňuje, ne jak je obvyklé zahájením adventního období, ale až po
každoroční náročné stavbě betlému, která probíhá počátkem prosince (nutná předchozí příprava
konstrukce, sběr mechů a přírodnin, vlastní stavba betlému apod.) a teprve po vystavení betlému
v rámci vlastní rodiny na Štědrý den a Boží hod vánoční. Pro veřejnost jsou tak betlémy
v domácnostech zpřístupněny od 26. prosince na svátek sv. Štěpána, do 2. února, svátku Hromnic,
následujícího roku, kdy se opět rozebírají a sklízejí. Betlémy mají tak každoročně novou podobu,
která je neopakovatelná.

10. Taxonomické zařazení statku:
Maximálně 500 slov

Navrhovaný statek Betlémská cesta v Třešti, a s tím spojené třešťské betlemářství, je
reprezentantem živého autentického projevu lidové tvorby, patřící do kategorie kulturního
dědictví. V podmínkách nelehkého získávání obživy v hornaté části Českomoravské vrchoviny
(moravského Horácka) s nepříliš úrodnou půdou byl a je projevem lidských vlastností,
charakterizujících zdejší obyvatelstvo. Preciznost, trpělivost, smysl pro krásu i estetičnost se
odráží i ve zdejších betlémech. V těchto malých uměleckých dílech lidového charakteru lze nalézt
hrdost, ale také přirozenou soutěživost mezi autory i osobitost tvůrců a stavitelů. Tento druh
lidového umění zde nebyl nikdy provozován za účelem získání výdělku a nepodlehl komerci,
sériové výrobě nebo modernismu a zůstává stále živý ve svém původním autentickém prostředí.
Třešť patří do významné oblasti betlemářství v České republice a svou produkcí je zcela
souměřitelná s jinými betlemářskými centry. I když časově zde započala výroba betlémů později
než v sousední, tehdy německé Jihlavě, záhy vtiskli zdejší betlemáři do své tvorby vlastní
specifika. Ve vedlejší Jihlavě a ani v nedaleké Třebíči se bohužel díky odlišným podmínkám
betlemářství v takové intenzitě a autenticitě dodnes nedochovalo. I v dnešní době je ctí každého
obyvatele Třeště, že se město může pochlubit touto dlouholetou tradicí. Počet nových řezbářů
z mladé generace každoročně potvrzuje, že je o tento druh umění stále zájem a že krása, vtisknutá
do dřeva, má nenahraditelnou hodnotu. Zvláštností a neopakovatelností třešťského betlemářství je
navrhovaný statek – Betlémská cesta v Třešti – možnost prohlídky betlémů v autentickém
prostředí jejich tvůrců – přímo v rodinách betlemářů, spojená s příležitostí pohovořit přímo s jejich
tvůrci nebo alespoň majiteli a staviteli zdejších betlémů. Tato tradice nemá co do rozsahu
v současnosti v naší republice obdoby.
Nositel statku – Spolek přátel betlémů v Třešti vznikl v roce 1997 za účelem zachování
betlemářské tradice ve městě, podpory umělecké tvořivosti a výchovy další generace řezbářů.
Od roku 2005 se každoročně začaly pořizovat propagační materiály se soupisem rodin, včetně
mapky města, s vyznačenou trasou a pořadovým číslem té které rodiny. Počet rodin se neustále
zvětšoval, takže v roce 1988 jich bylo 23 a v roce 1990 již kolem 30, v letech 1992–1994 celkem
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39 rodin. V dalších letech počet mírně kolísal. Spolek betlemářům pomáhá s obnovou historických
betlémů, zajišťuje kontakty s jinými betlemáři v republice i v zahraničí, zprostředkovává výměnné
výstavy a organizuje naučné zájezdy s danou tématikou. Kromě těchto aktivit prezentuje zdejší
betlémy pomocí propagačních materiálů, pohlednic, publikací nebo DVD. Již po mnoho let se
pravidelně v předvánoční době v Třešti natáčí různé programy s betlemářskou tématikou – např.
dokument „Cesta za příběhem, putování za betlémskou hvězdou“ (2007) či dokument Rudolfa
Adlera z roku 2013 „Cesty víry – Betlemáři. O řezbářích z Třešti a narození Ježíše Krista“.
Členové spolku vystupují se svými příspěvky na odborných (často i mezinárodních) konferencích
– např. v Třebechovicích pod Orebem (2011), či v Moravských Budějovicích (2011).

11. Objektivní faktory ohrožující statek, pokud existují:
Maximálně 500 slov

I když v současné době vzhledem k rozsáhlosti a pojetí tohoto nemateriálního statku bezprostřední
rizika zániku nehrozí, přece lze ojediněle narazit na některé nečekané komplikace. Jednou z nich
může být např. úmrtí majitele betlému, kdy v rodině není pokračovatel, a betlém proto zůstává na
určitou dobu uložen a není veřejnosti zpřístupňován. I když se jedná o prestižní záležitost,
ojediněle se může objevit situace, kdy se další členové rodiny rozhodnou betlém prodat (někdy
bohužel i do zahraničí). Vzhledem k existenci Spolku přátel betlémů v Třešti, kteří jsou v těsné
spolupráci s betlemáři a Městským úřadem v Třešti, je však situace většinou zdárně vyřešena.
Nehrozí proto, že by tento projev tradiční lidové kultury v dohledné době zcela zanikl. Navíc je
řezbářská tradice v Třešti velmi živá. Každoročně se pořádá dvoudenní řezbářský seminář
Dřevořezání, řezbářské kurzy pro zájemce jsou pak organizovány i v průběhu roku. Aktivní jsou
také 2 řezbářské kroužky pro betlemáře: při Domě dětí a mládeže v Třešti funguje od roku 1990
a při Spolku přátel betlémů v Třešti od roku 2013 (zejména pro dospělé zájemce). Tradice je tedy
aktivně předávána dalším zájemců i nejmladší generaci.

12. Záchranná opatření na eliminaci rizik zániku statku, existují-li tato rizika:
Maximálně 1000 slov

Opatření k zachování nominovaného statku se jeví v rovině:
I. na úrovni nositele statku Spolku přátel betlémů v Třešti (dále jen SPB):
V případě, kdy se objeví výše zmíněná problematická situace, existuje několik náhradních variant
jak ji řešit. Jednou z nich je odkoupení daného betlému z rodiny SPB a jeho umístění do stálé
expozice spolku v Schumpeterově domě.
Další možností je odprodej jiné rodině s tím, že daný betlém zůstane nadále ve stejném místě,
tj. v Třešti. Další variantou je tzv. depozitární uložení v prostorách spolku nebo ve vybrané cizí
rodině, která je po určitou dobu ochotna zmíněný betlém stavět ve své domácnosti, dodržet tradici
a zpřístupnit ho široké veřejnosti.
Rozhodně je cílem a záměrem zamezit odlivu betlémů z místa jejich vzniku, a přestože se
každoročně počet rodin, které se do Betlémské cesty zapojují, může měnit (nemoc, rodinné
těžkosti, nedostatek času apod.), ve většině případů se situace vyřeší v krátkém období a tradice
tak není přerušena.
Žádoucí je též těsná spolupráce spolku s Městským úřadem v Třešti, který má ve svém zájmu
zachovat dlouhodobě tuto místní tradici a přispívá a nadále by měl přispívat nejen finančně,
propagačně, ale i odborným přístupem k rozvoji a udržení třešťského betlemářství jako živoucí
tradice i v letech následujících.
II. na úrovni odborných institucí – Muzea Vysočiny Jihlava a Muzea Vysočiny Třebíč:
Potřebná je spolupráce s odbornými institucemi, mimo jiné např. s Muzeem Vysočiny Jihlava
(pobočka Třešť), které má ve svých sbírkách rovněž početné zastoupení třešťských papírových
i dřevěných betlémů. Zde je možné nabýt zkušenosti v podobě evidence, správy a odborné
konzervace daného spolkového fondu. Naopak muzeum přivítá spolupráci a odbornou konzultaci
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s třešťskými betlemáři při údržbě muzejních expozic betlémů.
Dále s Muzeem Vysočiny Třebíč, zvláště s regionálním pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu v
Kraji Vysočina. Toto pracoviště je i správcem Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové
kultury Kraje Vysočina, na který byl statek Betlémská cesta v Třešti zapsán na konci roku 2014
v pořadí jako třetí statek v tomto kraji (3/2014). Pracoviště bude nadále provádět jednou za 5 let
pravidelnou redokumentaci životnosti tohoto statku. Výsledky dokumentace budou archivovány
v této instituci i u nositele statku SPB a v případě potřeby budou poskytnuty odborné i laické
veřejnosti.
III. Na úrovni Kraje Vysočina:
Kraj Vysočina bude přispívat svojí všestrannou podporou k rozvoji této regionální tradice a bude
využívat tento nemateriální statek k prezentaci zdejšího regionu nejen v rámci republiky, ale také
v zahraničí, a to v Evropě i na jiných kontinentech.

13. Prameny, literatura a odkazy na dokumentační materiál, který není přímou přílohou
tohoto listu:
Bez omezení

BÍLÝ, Jiří: Dřevěná krása betlémů z Třeště, Jihlava 1984, Jiskra 56/1984.
BUKVAJ, František, ed. a BÍLÝ, Jiří. Lidé z kraje pod Špičákem: významné osobnosti Třeště
a okolí. Vyd. 1. Třešť: F. Bukvaj, 2006. 235 s. ISBN 80-239-7685-0.
BUKVAJ, František a kol. Třešť 1349–2001. 1. vyd. Třešť: Město Třešť, 2001. 214 s., [34] s. obr.
příl. ISBN 80-239-3997-1.
NOVOTNÝ, Jan. Třešťské betlemářství. V Třešti: Okresní osvětový sbor, 1940. 19.
PROCHÁZKA, Karel. O betlemech: kulturně historická studie se zvláštním zřetelem k zemím
koruny sv.-Václavské a uherskému Slovensku. v Praze: Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustava
Francla, 1908. 156 s.
ROHÁČEK, Antonín, KESSLER, Jan a BRÁZDA, Karel. Třešťské betlémy. Třešť: Zlatý dvůr,
1994. 65 s.
VACLÍK, Vladimír. České betlémy. Praha: Integra, 1994. 127 s. ISBN 80-901819-0-2.
VACLÍK, Vladimír. Lidové betlémy v Čechách a na Moravě. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1987.
125 s.
VELIKÁ, Alena. Třešťské betlémy. Vyd. 1. Třešť: Město Třešť, 2009. 160 s. ISBN 978-80-2544234-0.
VELIKÁ, Alena. Třešťské betlémy. In: Je betlemářství živé?: česko-rakouský odborný seminář:
Moravské Budějovice (CZ), 12. až 14. prosince 2011. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny
Havlíčkův Brod, 2012, s. 127-153. ISBN 978-80-87302-12-5.
Výroční zprávy činnosti Spolku přátel třešťských betlémů 2004 – 2013.
Film:
Cesty víry – Betlemáři. O řezbářích z Třešti a narození Ježíše Krista. Režie Rudolf Adler (2013).
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/212562215500012betlemari/
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B. ZDŮVODNĚNÍ KANDIDATURY
Hlavní podmínky pro zapsání statku do Seznamu, jejichž splnění musí být popsáno pro
každou z těchto podmínek zvlášť, jsou mimo jiné:
Statek je
a) dosud živý a má i v současnosti svou sociální a kulturní funkci a
b) je součástí nemateriálního kulturního dědictví tak, jak je definováno v bodě 2
tohoto Metodického pokynu a
c) je vysoce autentický a
d) je předáván z generace na generaci
e) je unikátní z hlediska ojedinělosti svědectví, které statek nese, a to zejména
z pohledu historie, etnologie, kulturní antropologie aj. příbuzných společenských
věd, a to v rámci souboru jevů (viz taxonomické zařazení statku v oddíle A tohoto
dokumentu), k němuž statek náleží, a
f) je vysoce reprezentativní pro soubor jevů (viz taxonomické zařazení statku v oddíle
A tohoto dokumentu) , k nimž náleží, v rámci regionu, nebo v celém státě, pokud je
tento soubor jevů rozšířen po celém jeho území.
Dále statek:
g) je vysoce reprezentativní ve vztahu ke společenstvím nebo jiným nositelům statku,
zejména z hlediska jejich historické, sociální a kulturní identity a
h) je navržen k zápisu na Seznam na základě účasti společenství nebo jiných skupin,
popřípadě dotčených osob nebo jiných nositelů daného statku a s jejich
svobodným, předběžným a poučeným souhlasem, který musí být doložen.
Maximálně 1200 slov

Navrhovaný statek Betlémská cesta v Třešti je významný projev tradiční lidové kultury
moravského Horácka, který v takovémto rozsahu nemá zastoupení nejen v rámci Kraje Vysočina,
ale ani v celé České republice. Třešťské betlemářství je autentický projev lidového umění
– řezbářství, udržovaný v tomto místě bez přerušení po více než dvě století a Betlémská cesta je
specifický způsob prezentace práce a celoročního snažení místních betlemářů v autentickém
prostředí po dobu více než jednoho měsíce v roce. Návštěvník se tak má možnost setkat s autorem,
tvůrcem betlému v jeho domovském prostředí, pohovořit s ním a betlém si prohlédnout
s patřičným komentářem, či vidět betlemáře přímo při práci. Při absolvování celé trasy (20-30
domácností) má pak příležitost porovnat jednotlivé betlémy, způsoby prezentace a přístupy
různých autorů. Návštěvy ostatních betlemářů mezi sebou jsou inspirativní a stimulující, přispívají
k dobrým sousedským vztahům.
Řezbářská tradice v Třešti je v současnosti velmi živá, aktivních řezbářů je kolem dvaceti.
Prakticky všichni se zapojují do Betlémské cesty a pomáhají tak udržet tuto tradici. Stejně tak je
vychovávána i nová generace v rámci řezbářského kroužku při Domě dětí a mládeže, kde funguje
už od roku 1990 jako betlemářský kroužek. Děti také každoročně pomáhají místnímu faráři se
stavbou betlému v kostele sv. Kateřiny, zapojují se do stavby betlému v rámci své rodiny, od
dětství se tak učí nepsaná pravidla struktury betlémů a jeho stavby. Tato tradice je v Třešti živena
i pořádáním třešťského Dřevořezání - tradičního dvoudenního červencového setkání řezbářů,
kterého se účastní místní, ale i návštěvníci z celé republiky či zahraničí. Výsledkem této akce je
mimo jiné společný betlém vystavený ve stálé expozici Spolku přátel betlémů v Třešti, který
v současnosti čítá více než 800 figurek a který je také součásti obchůzky v rámci vánoční
Betlémské cesty. Od roku 2007 je také postupně rozšiřován poutač "Třešť - město betlémů"
z dřevěných vyřezávaných figur v životní velikosti umístěný celoročně na louce u potoka při
příjezdu z Jihlavy. Pro dospělé zájemce o řezbářství pořádá v posledních dvou letech také
každotýdenní setkání Spolek přátel betlémů v Třešti
Betlémská cesta v Třešti je živou místní tradicí s významným kulturním a společenským dosahem.
Je prezentací nejen města Třešť, ale v rámci vzájemné spolupráce se spolky obdobného zaměření
i celé betlemářské tradice České republiky v cizině. Tento statek zahrnující vlastní řezbářství,
stavbu rodinných nebo spolkových betlémů a zejména jejich zpřístupnění široké veřejnosti, je
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podporován a koordinován činností Spolku přátel betlémů v Třešti od roku 1997 a je předáván
z generace na generaci.
Statek je unikátním reprezentantem rovněž z hlediska srovnávacího materiálu místní produkce
v porovnání s ostatními centry řezbářství na Vysočině - v Jihlavě a Třebíči. Zachoval si své
odlišnosti dané specifikou prostředí a autenticitou jednotlivých řezbářů a stavitelů. Zatímco
v Jihlavě tradice upadla po 2. světové válce v souvislosti s odchodem německého obyvatelstva,
měla tradice v Třebíči jiný osud. V třebíčských domácnostech se staví zejména tradiční papírové
malované betlémy po předcích, aktivní tvůrci betlemáři se už prakticky nevyskytují. Také
obchůzky po betlémech, které zde probíhaly ještě na začátku 20. století, jsou více méně minulostí.
Lidé si zvykli navštěvovat stálou expozici betlémů třebíčského muzea, která je od otevření nových
expozic v roce 2013 suplována krátkodobými výstavy betlémů v konírně třebíčského zámku.
Jedná se o výborný srovnávací materiál také z hlediska jiných betlemářských center v republice
(Příbramsko, Jindřichohradecko, Krkonošsko, Kralicko, Ústeckoorlicko apod.). Statek umožňuje
navazování profesní spolupráce nejen s veřejnými, ale i vědeckými institucemi typu muzeí,
akademií věd, jiných betlemářských spolků v rámci republiky i v zahraničí, ale i s různými
sdělovacími prostředky – rozhlas, televize, noviny nebo filmová studia. O třešťských betlémech
byla natočena a vydána řada populárně naučné literatury a pořadů.
V neposlední řadě nelze nevzpomenout kulturní a historicky zcela nevyčíslitelnou hodnotu
celkové kolekce třešťských betlémů, ať už jde o betlémy v rodinách nebo ve spolkovém majetku.
Navrhovaný statek je svědkem lidského umu a zároveň tvůrčího citu, a to v takové míře, která
nemá v širokém okolí konkurenci. Tím spíše, že zde šlo od počátku především o zápal pro věc
a nezměrné nadšení řezbářů a stavitelů betlémů. Nikdy se v tomto regionu nejednalo o výdělečnou
a existenční záležitost, tak jak tomu bylo v některých dalších oblastech republiky. Současné
třešťské setkávání řezbářů z celé republiky, včetně zahraničních hostů, je každoročním místem,
kde lze najít nejen přátelskou atmosféru, nové podněty, ale i možnosti k navázání profesních
kontaktů i osobních přátelství bez ohledu na vzdálenost a jazykové bariéry.
Navrhovaný statek Betlémská cesta v Třešti, jehož nositelem je Spolek přátel betlémů v Třešti, byl
v roce 2014 přijat na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina za
účasti a souhlasu prakticky všech účastnických rodin, kde se každoročně betlémy prezentují,
neboť téměř všechny zmiňované rodiny jsou členy místního spolku betlemářů a podílí se na jeho
činnosti.
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Čestné prohlášení navrhovatele:
Prohlašuji, že všechny údaje, které jsem výše uvedl, jsou pravdivé a úplné, a beru na vědomí,
že uvedení údajů nepravdivých anebo neúplných je důvodem k vyřazení statku ze Seznamu.
Zavazuji se, že v případě zápisu statku do Seznamu jsem povinen Národnímu ústavu lidové
kultury poskytnout veškerá nezbytná data a součinnost pro redokumentaci statku podle
čl. 5 a že jejich neposkytnutí může být důvodem k označení statku za ohrožený podle čl. 12,
případně za zaniklý podle čl.13.

Datum:
Jméno a příjmení statutního orgánu navrhovatele: Ing. Jaroslav Martínek, ředitel

podpis:
Otisk razítka:

Souhlas se zveřejněním údajů
Navrhovatel souhlasí se zveřejněním nominační dokumentace
včetně osobních údajů – s výjimkou osobních údajů
(nehodící se škrtněte)

Datum:

Podpis:
Otisk razítka:
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C. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Statek k zápisu do Seznamu navrhl:
Jméno či název navrhovatele a datum předložení návrhu:
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Zámek 1, 674 01 Třebíč
Zastoupené ředitelem Ing. Jaroslavem Martínkem
IČO: 00091766
Telefon: 568 408 890, email: muzeum@zamek-trebic.cz
Podpis:
Datum doručení návrhu na Ministerstvo kultury:
Číslo jednací:
Pořadové číslo návrhu:
Nominaci posoudili z odborného hlediska:
Jméno či název posuzovatele, text a datum zpracování posudku:
Doporučení posuzovatele:
Podpis:
Jméno či název posuzovatele, text a datum zpracování posudku:
Doporučení posuzovatele:
Podpis:
Jméno či název posuzovatele, text a datum zpracování posudku:
Doporučení posuzovatele:
Podpis:
Doporučení Národní rady pro tradiční lidovou kulturu k zápisu statku do Seznamu:
Doporučení Národní rady:
Datum a podpis předsedy:
Souhlas ministra kultury se zápisem:
Datum souhlasu ministra kultury se zápisem statku do Seznamu:
Číslo jednací:
Podpis ministra kultury:
Souhlasem ministra kultury je návrhový list považován za list evidenční.
Datum zápisu statku do Seznamu:
Pořadové číslo statku v Seznamu:
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D. REDOKUMENTACE STATKU
Údaje o periodické redokumentaci statku:
Datum:
Nález:
Návrh nápravných opatření:
Datum:
Nález:
Návrh nápravných opatření:
Datum:
Nález:
Návrh nápravných opatření:
Doporučení Národní rady pro tradiční lidovou kulturu s označením statku za ohrožený:
Datum posledního šetření (redokumentace) statku:
Nález:
Návrh nápravných opatření a datum nejbližší kontroly statku:
Stanovisko Národní rady k označení statku jako ohroženého:
Datum a podpis předsedy:
Souhlas ministra s označením statku za ohrožený:
Číslo jednací:
Datum a podpis ministra
Datum označení statku v Seznamu za ohrožený:
Doporučení Národní rady pro tradiční lidovou kulturu s výmazem označení statku za
ohrožený:
Datum posledního šetření (redokumentace) statku:
Nález:
Stanovisko Národní rady k výmazu označení statku za ohrožený:
Návrh dalších nápravných opatření, bude-li jich třeba:
Datum a podpis předsedy
Souhlas ministra s výmazem označení statku za ohrožený:
Číslo jednací:
Datum a podpis ministra
Datum výmazu označení statku v Seznamu za ohrožený:
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Doporučení Národní rady pro tradiční lidovou kulturu k označení statku za zaniklý:
Datum posledního šetření:
Nález:
Doporučení Národní rady:
Datum a podpis předsedy:
Souhlas ministra kultury s označením statku za zaniklý:
Číslo jednací:
Datum:
Podpis ministra kultury:
Datum označení statku v Seznamu za zaniklý:
E. ZMĚNA NOSITELE/NOSITELŮ STATKU
Změna nositele statku:
a) je-li jím fyzická osoba:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Korespondenční adresa:
Telefon:
E-mail:
Souhlas nového nositele/nových nositelů statku se zpracováním osobních, příp. citlivých
údajů o nositeli statku:5
Nositel statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a
zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby
zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků
zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby dokumentace a
redokumentace statku,
b) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a
zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku
v souvislosti se Seznamem.
Datum a podpis:
b) je-li jím právnická osoba:
Jméno/název:
Sídlo (adresa):
Identifikační číslo:
Statutární orgán:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
Souhlas nového nositele/nových nositelů statku s periodickou redokumentací:
Nositel/nositelé statku souhlasí s periodickou redokumentací statku prováděnou Národním
ústavem lidové kultury zpravidla jednou za sedm let. Svým podpisem se zavazuje/zavazují,
že pokud dojde k jakýmkoliv změnám v identifikačních údajích uvedených v bodě 5,
neprodleně tuto skutečnost ohlásí Ministerstvu kultury.
Datum a podpis:

5

Viz poznámka č. 12
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F. PŘÍLOHY K ČÁSTI A, B a D
Příloha č. 1 – dokumentace statku: podrobný popis, audiovizuální dokumentace, apod.
včetně udělení souhlasu se zveřejněním takovýchto textových nebo audiovizuálních materiálů
(prohlášení o vlastnictví licence).
Bez omezení rozsahu

Podrobný popis:
Stavba betlémů jako se objevuje v této oblasti Vysočiny pod vlivem ostatních evropských zemí již
v 17. století, a to především v církevním prostředí. Konkrétně v Jihlavě s příchodem jezuitského řádu
do města. Po vykázání betlémů z kostelů na základě zákazu císaře Josefa II. se tento zvyk přesunul
především do prostředí měšťanského a později lidového. Ve zdejším regionu byli nositelé této tradice
v Jihlavě především soukeníci s dostatečným majetkem i prostory, které umožňovaly pořizovat si
rozsáhlé betlémy. Betlemářskou tradici v této části Vysočiny založilo v 18. století město Jihlava, kdy
jihlavští soukeníci a obchodníci při svých cestách za obchodem do okolních zemí přiváželi první
betlémové figurky, převážně alpského typu. Tak jako v Jihlavě, tak i v sousední Třešti se brzy našli
zruční řezbáři a malíři betlémů, kteří vyráběli místní produkci. Jejich činnost byla částečně ovlivněna
i rozvojem dřevařského průmyslu místní firmy O. Knapp, která vyráběla nábytek a vyřezávané
hodinové skříně. V nedaleké Třebíči se betlemářství rovněž rozvíjelo, avšak se svojí specifikou
v podobě papírových malovaných betlémů. V Jihlavě tento druh lidového umění končí po 2. sv. válce
s odsunem německého obyvatelstva.
V Třebíči a Třešti se zpočátku rozšířily betlémy méně nákladné - papírové. V Třebíči tato tradice
setrvala, v Třešti se mísily betlémy papírové s novějšími vyřezávanými ze dřeva. Prvním třešťským
betlemářem se stal František Jabůrek a první malované figurky se začaly v Třešti vyrábět místními
umělci na přelomu 18. a 19. století. Vytvořená díla řady dalších autorů se pak dědila a rozšiřovala
z generace na generaci. Jeden z nejstarších třešťských betlémů z majetku paní Ludmily Pátkové
pochází z let 1850–1905 a je v současnosti vystaven v expozici Spolku přátel betlémů v Třešti
v Schumpeterově domě a měří cca 310 cm. V druhé polovině 19. století se pak začaly papírové
betlémy postupně nahrazovat figurkami dřevěnými. Jednalo se zprvu o figurky dovezené z ciziny,
pořízené od řezbářů jihlavských (Klaus, Quais apod.), rodiny Boudných z Brtnice, následně pak od
třešťských autorů. V průběhu dalších desetiletí působilo v Třešti přes 60 řezbářů a v současné době je
jich aktivních kolem dvaceti.
Za dané situace vznikla v roce 1996 myšlenka koordinovat činnost řezbářů a betlemářů v Třešti, kde
se objevovaly každoročně betlémy ve 20–30 rodinách, a založit spolek betlemářů. Stalo se tak 16. 5.
1997 a již při svém založení měl spolek 75 aktivních členů. Za svoji existenci se spolek několikrát
stěhoval. Nejprve sídlil v tzv. Mariannumu společně s pobočkou Muzea Vysočiny Jihlava, dále
v bývalé židovské synagoze, následně od roku 2003 do současnosti v Domě J. A. Schumpetera, kde
má vedle depozitárních prostor i svou stálou expozici třešťských betlémů. V budově sídlí společně
s pobočkou Muzea Vysočiny Jihlava a turistickým informačním centrem. Zde se kromě 7 vystavených
betlémů v majetku spolku pořádají i pravidelné vánoční a velikonoční výstavy, vždy s určitým
zaměřením. Např. Vánoce z krajek a papíru (2004), vánoční a zimní pohlednice (2006), lidové
Vánoce (2010), prasátka pro štěstí (2012), sněhuláci (2013) atd. Expozice betlémů je otevřena
celoročně, a proto je jednou z hlavních činností členů spolku péče o její údržbu. V těchto prostorách
se také každý týden už dva roky schází zájemci o řezbářství z řad dospělých, které vedou členové
spolku.
Specifikem třešťských betlémů je to, že jsou komponovány jako dioráma, v němž se krajina vytvářená
z pařezů, mechů a jiných přírodnin stupňovitě zvedá a přechází v krajinu malovanou, tzv. „lončoft“.
Tyto přírodní materiály sbírají betlemáři během celého roku, kdy je suší, dobarvují, či jinak
uzpůsobují, aby zapadly do jejich betlému. Každoročně používají nový mech, nejčastěji rokyt
cypřišový, ale v některých z nich se setkáme až s 13ti dalšími druhy. Krajina není členěna jen
terasovitě, ale je prostoupena i příčnými údolími, stržemi, propastmi, příkrými srázy a skalnatými
hřbety. Značná členitost a především hloubka je to, co je pro třešťské betlémy typické. Betlémy bývají
až přes dva metry široké a krajina, hluboká sama o sobě, bývá ještě prodloužena soustavou zrcadel na
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konci tmavých roklí či krápníkových jeskyní. V třešťských betlémech je možné vidět vedle stěžejního
biblického motivu narození Ježíška s průvodem darovníků, nebo tříkrálového průvodu, i velkou řadu
různých profesí a řemesel a množství motivů z běžného života. Třešťské betlémy se výrazně člení do
tří částí: terasovité město, zbořeniště, nad ním se až k horizontu táhnou pastviny a divoká skalnatá
krajina s lesy a křovinami, s venkovskými staveními a pastouškami. Zvláštním specifikem jsou časté
motivy a napodobeniny místních staveb (kostel, zámek, domy ap.), ale i svérázných postav žijících
v Třešti, které betlémy ještě více zasazují do zdejšího kontextu. Ústředním motivem je zbořeniště,
místo narození Jezulátka, které nahrazuje chlév či jeskyni typickou v jiných oblastech. Nejčastěji mívá
podobu romantické zříceniny s polorozbořenými chodbami, schodišti a sklepeními. Jiným častými
typem je zbořeniště z pařezů a kůry, která svou strukturou imituje kamenní zdivo. Domy se vyrábějí
z lepenky nebo častěji ze dřeva. Figurky se rozestavují podle určitých pravidel, na pastvinách se
instalují ovce s pasáčky, po okraji betléma i po cestách z města i pastoušek se rozběhnou proudy
darovníků, směřujících ke zbořeništi. Jako poslední figurku postaví betlemář do betléma Jezulátko
s jesličkami, ale to až na Štědrý večer. Okraj betléma se na závěr obroubí zábradlím a zavěsí se na něj
tzv. froňk - látkový nebo papírový malovaný závěs. Betlémy se staví každý rok znovu, zhruba dva
týdny před Vánocemi, proto je jejich podoba každoročně jedinečná a originální. Řada betlémů je
i nadále rozšiřována díky živé řezbářské tradici. "Chodit po betlémech" se začíná po prvním svátku
vánočním a Betlémská cesta je tak otevřena až do svátku Hromnic 2. února. Před svátkem Tří králů se
však betlémy přestavují, místo anděla se na betlémem vznáší hvězda, ze zbořeniště zmizí jesličky
a stojící Pannu Marii nahradí sedící Madona s Jezulátkem na klíně. Místo darovníků se objeví
nádherný tříkrálový průvod.
Do Betlémské cesty je zapojeno kolem 20-30 vystavených betlémů. Naprostá většina z nich je
v domácnostech betlemářů. Najdeme mezi nimi ale i betlém Města Třeště vystavovaný od roku 2010
v Zámeckém hotelu v Třešti, či betlém stavební firmy Podzimek a synové s.r.o. zpřístupněný od roku
2004 ve vstupním vestibulu firmy. Celoročně i během Betlémské cesty je pak otevřena stálá expozice
betlémů v Muzeu Vysočiny Jihlava - pobočka Třešť a stálá expozice Spolku přátel betlémů v Třešti ve
stejné budově - Schumpeterově domě. Stálá expozice spolku obsahuje mimo jiné nejstarší papírový
betlém z let 1850-1905 z majetku členky spolku Ludmily Pátkové, či dřevěný vyřezávaný betlém
Karla Brožka rozprostřený na 29 m2, stejně jako společný betlém sestavovaný od roku 2002 z figurek
řezbářů účastnících se tradičního Dřevořezání. Muzejní expozice zahrnuje 4 velké stavěcí betlémy,
mezi nimi i stolní betlém Petromily Krechlerové, švadleny, jediné známé betlemářky z 1. poloviny 20.
století. Betlémská cesta vede i do kostela sv. Kateřiny, kde betlém Karla Brázdy staví od roku 1988
místní farář za pomoci dětí z betlemářského kroužku při DDM. Od roku 2008 je pak každý advent
prezentováno třešťské betlemářství v Jindřišské věži v Praze. Betlémy v rodinách jsou často
poděděné, či zakoupené, postupně rozšiřované vlastní činností - nejčastěji dřevěné vyřezávané,
najdeme mezi nimi i mechanické pohyblivé. Naprostá většina je kolorována, někteří betlemáři
nepoužívají povrchovou úpravu (detailní popis jednotlivých betlémů v rámci Betlémské cesty viz
brožura v elektronické podobě na přiloženém CD).
Další dílčí akcí Spolku přátel betlémů je dvoudenní setkání řezbářů – třešťské Dřevořezání,
vycházející z tradice betlemářství v Třešti, které se koná pravidelně od roku 2002 každoročně vždy
v termínu kolem svátku Cyrila a Metoděje (5. –6. července). Prvotním počinem byl v roce 1999
Betlemářský seminář při příležitosti 650. výročí první zmínky o Třešti, kterého se zúčastnili vedle
místních i řezbáři ze Slovenska a Rakouska. Akce byla velice dobře hodnocena a v roce 2002 se
uskutečnil první ročník třešťského Dřevořezání. Na jeho základě byla položena tradice pravidelného
setkávání betlemářů místních, republikových i zahraničních. Součástí této betlemářské akce byly
i odborné semináře na různá témata např. barvení a konzervace figurek, ostření nástrojů, elektrické
rozvody v betlémech apod. Kromě přátelského setkání a výměny zkušeností vznikl podnět vytvářet
společný betlém z výtvorů, které byly v době akce zhotoveny. V roce 2009 měl společný betlém již
kolem 480 figurek, v roce 2013 celkem 808 a jejich počet neustále narůstá. Při průměrné roční
návštěvnosti 30–50 účastníků je každoroční nárůst nových figurek a betlémových součástí kolem 50
kusů. Betlém je umístěn ve stálé expozici spolku v Schumpeterově domě. Neméně zajímavým
podnětem bylo od roku 2003 vyrábění společného poutače třešťského betlemářství, umístěného
u Třešťského potoka při příjezdu z Jihlavy ze soch v nadživotní velikosti. Ke Svaté rodině přibylo již
několik dalších soch a velikost tohoto betlému nadále narůstá. V roce 2011 byly třešťské betlémy
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a akce Dřevořezání nominovány na krajské ocenění v rámci projektu „Zlatá jeřabina“ a následně i do
podobné nominace, kterou pořádal partnerský region v Dolním Rakousku. V následujícím roce 2012
obdrželi zástupci třešťských betlemářů v rakouském Hornu 1. místo v příhraniční soutěži MAG 21
v kategorii nad 1000 obyvatel. Dalším počinem je navazování a udržování kontaktů s odbornými
institucemi v ČR a v zahraničí – Rakousku, Německu, Slovensku a Švýcarsku. Tradiční je dlouholetá
spolupráce s betlemáři z rakouského města Hollabrunn, kde byly třešťské betlémy několikrát
vystaveny. Rakouští betlemáři se pak zúčastnili třešťského Dřevořezání v roce 2009 a obohatili
expozici betlémů o své výtvory.
V Třešti se tato tradice předává aktivně i mladší generaci prostřednictvím řezbářských kroužků. První
z nich vznikl při Domě dětí a mládeže v Třešti již ve školním roce 1990/1991 jako betlemářský
z iniciativy paní Vokřínkové. Ta zvala do kroužku starší betlemáře (Brázdu, Kesslera, Bílého atp.),
hojné byly také návštěvy dětí u betlemářů doma. V současnosti kroužek vede předseda Spolku přátel
betlémů v Třešti Pavel Brychta. V letošním školním roce je přihlášeno 13 zájemců, pravidelná účast je
kolem 7 dětí, což odpovídá stavu posledních let, který však může kolísat. V některých letech byl
zájem tak velký, že kroužek probíhal dvakrát týdně, naopak v jiných letech bylo jen 5 zájemců, takže
se zvažovalo ukončení, ke kterému však naštěstí nedošlo. Kroužek probíhá vždy ve čtvrtek mezi
16.a 18. hodinou. Jezdí na něj děti z okolí Třeště – např. z Telče či Kostelce u Jihlavy. Druhý
neformální řezbářský kroužek pro začínající betlemáře funguje od září 2013 při Spolku přátel betlémů
v Třešti. Vede ho Jan Bukvaj a Evžen Hamták, pravidelně se schází 5–10 řezbářů. Spolek poskytuje
zázemí, instruktory a materiál pro vyřezávání, neplatí se žádný poplatek a nevyplňuje se ani přihláška.
Zájemci dojíždí i z větších vzdáleností – od Jihlavy, Pelhřimova či z Třebíče. Tradice třešťského
betlemářství, jejímž každoročním vyvrcholením je Betlémské cesta, je stále velmi živá a vychovává si
své pokračovatele z řad dětí, ale i dospělých, kteří propadli kouzlu práce se dřevem a stavění betlémů.
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- majitel Karel Brožek, 2008.
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13. Detail z rodinného betlému v rámci Betlémské cesty v Třešti
- majitelé manželé Roháčkovi, 2008.

14. Detail z rodinného betlému v rámci Betlémské cesty v Třešti
- majitel Josef Bílý, 2009.
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15. Betlém v kostele sv. Kateřiny Sienské v rámci Betlémské cesty v Třešti, 2009.

16. Současné sídlo Spolku přátel betlémů v Třešti se stálou expozicí betlémů
v domě Josefa Aloise Schumpetera, kde sídlí od roku 2003, 2014.
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17. Papírový betlém z let 1850–1905 patří mezi nejstarší dochované v Třešti
a je součástí expozice Spolku přátel betlémů v Třešti - majitel Ludmila Pátková, 2014.

18. Papírový betlém Ludmily Pátkové je v expozici prezentován tak,
jak býval běžnou součástí domácnosti ve vánoční době, 2014.
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19. Betlém Karla Brožka ve stálé expozici Spolku přátel betlémů v Třešti
patří mezi největší exponáty zabírající plochu 29 m2, 2013.

20. Betlém vytvářený z nebarvených figurek vyřezaných účastníky každoroční
červencové akce Dřevořezání v současnosti zahrnuje cca 800 figurek a staveb
(v roce 2014 se konal 13. ročník této akce).
V expozici Spolku přátel betlémů v Třešti je prezentován
způsob stavění betlémů nad postelemi, 2013.
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21. Nové přírůstky do společného betléma z prací účastníků posledního Dřevořezání,
expozice Spolku přátel betlémů v Třešti, 2014.

22. Přestavba betlému před Vánoci, expozice Spolku přátel betlémů v Třešti, 2012.
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23. Jindřišská věž v Praze - místo pravidelné vánoční expozice třešťského betlemářství od roku 2008.

24. Expozice třešťského betlemářství v jednom patře Jindřišské věži v Praze, 2011.
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25. Zahájení vánoční výstavy třešťských betlémů v Jindřišské věži v Praze
za účasti členů spolku, 2011.

26. Zahájení vánoční výstavy třešťských betlémů v Jindřišské věži v Praze
za účasti hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka, 2011.
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27. Dřevořezání 2012 v Třešti na náměstí - tradiční setkání řezbářů 5. a 6. července.
Nultý ročník se konal v roce 2000, kdy bylo zorganizováno řezbářské sympózium.
Od roku 2002 proběhlo celkem 13 ročníků.

28. Jeden z ročníků Dřevořezání na náměstí v Třešti, 2012.
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29. Práce mladých řezbářů na Dřevořezání v Třešti, 2013.
Děti pracují se dřevem v řezbářském kroužku
založeném v roce 1990 při Domě dětí a mládeže v Třešti.

30. Zájemci z řad veřejnosti si mohou na Dřevořezání vyzkoušet svou zručnost, 2013.
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31. Řezbáři z rakouského betlemářského spolku z Hollabrunnu
na Dřevořezání v Třešti, 2009.

32. Práce na velkých sochách pro poutač na Dřevořezání v Třešti, 2010.
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33. Práce na velkých sochách pro poutač na Dřevořezání v Třešti, 2010.

34. Instalace poutače "Třešť - město betlémů" při příjezdu z Jihlavy, 2007.
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35. Nová podoba poutače "Třešť - město betlémů",
Svatá rodina byla v roce 2013 doplněna o Tři krále a darovníky, 2014.

36. Další rozpracované sochy pro poutač "Třešť - město betlémů",
dvůr Schumpeterova domu, 2014.
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37. Příprava výstavy třešťských betlémů v prostorách Senátu ČR v Praze, 2012.

38. Setkání betlemářů se zástupci třešťské radnice v Zámeckém hotelu v Třešti,
poděkování za propagaci města, koná se každoročně od roku 2010.
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39. Výbor Spolku přátel betlémů v Třešti v roce 2013.
Zleva Marie Roháčková (jednatelka), Jan Bukvaj, Karel Brožek (zemřel v prosinci 2014),
Evžen Hamták, Václav Dvořák (členové výboru),
Pavel Brychta (předseda spolku), Eva Požárová (pokladník).

Příloha č. 40:
Souhlas se zveřejněním textových nebo audiovizuálních materiálů
Spolek přátel betlémů v Třešti, zastoupený jeho předsedou Pavlem Brychtou, dává souhlas se
zveřejněním textových i audiovizuálních materiálů, které jsou součástí této žádosti.

V Třešti dne

.....................................................
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Příloha č. 2 – mapa, do níž je zakresleno místo či oblast, kde se statek vyskytuje.
Bez omezení rozsahu

Mapa Kraje Vysočina s vyznačenou lokalitou
výskytu statku Betlémská cesta v Třešti.

Příloha č. 3 - svobodný, předem daný a poučený souhlas nositelů statku se zápisem
Bez omezení rozsahu

Spolek přátel betlémů v Třešti, zastoupený panem Pavlem Brychtou, dává souhlas se zápisem do
Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

V Třešti dne

.........................................................

38

