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

Skřipácká muzika na Jihlavsku
2. Periodicita projevu
Maximálně 250 slov

statku:

Průběžně, každoročně při vybraných vystoupeních folklorního souboru Pramínek Jihlava.

3. Stručný popis statku:1
Maximálně 500 slov

Část území Kraje Vysočina – bývalý okres Jihlava a Havlíčkův Brod – mají specifikum, a to
existenci bývalého německého jazykového ostrova (Iglauer Sprachinsel). Německé obyvatelstvo
sem přišlo ve 12. století s rozvojem těžby stříbra na Jihlavsku. Kromě Jihlavy zahrnoval ostrov
okolo 70 dalších obcí obou okresů (viz mapa v příloze č. 1) především s německým obyvatelstvem
a několik dalších obcí smíšených.
Německé obyvatelstvo pocházelo především z Bavorska (odtud pojem „pajerský“ z německého
„Bayern“) a přineslo si s sebou určité zvláštnosti. Vedle kroje, jazyka, nářečí, specifických zvyků
a obyčejů to byl i neobyčejný projev lidové zábavy tzv. „skřipácká muzika“. Provozovala se na
nástroje podobné houslím, zvané německy „Fideln“ – skřipky, dyndy, skřipce, prkýnka, třísky,
husle či fidlovačky. Pevně dané složení skřipácké kapely se skládalo ze 4 hudebníků – dvoje tzv.
malé husle, jedny tzv. velké husle a skřipácká basa. Podomácku vyráběné nástroje z jednoho kusu
javorového dřeva se smrkovou deskou a zvláštní konstrukcí strun dávala nástrojům specifický
drnčivý až skřípající tón. Velmi důležitá vždy byla správná technika hry na skřipky, které jsou na
rozdíl od houslí hrubší a masivnější, a proto vyžadují větší tlak smyčce, což je poměrně fyzicky
náročné (podrobný popis techniky hry viz část F str. 12).
V původní podobě se skřipácké kapely vyskytovaly v této oblasti např. ve Velkém Beranově,
Kozlově, Stonařově, Jihlavě, Vyskytné, Štokách atd. Nesměly chybět na žádné společenské akci, a
to nejen na svatbách a pohřbech, ale i o posvíceních, bálech, masopustech apod. Občas docházeli
hudebníci i do sousedních, často smíšených obcí. Skřipácké kapely k tomuto regionu patřily
prakticky až do konce 2. světové války, kdy došlo k nucenému odsunu německého obyvatelstva.
S ním odešly ve větší míře i dosavadní německé zvyklosti, k nimž patřila také skřipácká muzika.
Nejdéle se skřipácká kapela udržela v Kozlově – Zámkova kapela, a ve Velkém Beranově u
Jihlavy – Havrdova kapela, jejíž členové byli také Češi. Mezi ně patřil po válce Miloslav Brtník st.
(*1928), pozdější zakladatel a vedoucí folklorního souboru Vysočan. Po zániku autentické
skřipácké kapely přenesl Míla Brtník st. tuto muziku do souboru Vysočan, který vznikl v roce
1954 v Jihlavě. Vysočanská kapela hrála na skřipky technikou převzatou od původních nositelů
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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této tradice při svých četných vystoupeních až do konce druhého tisíciletí, kdy se rozpadla.
Již v 80. letech si ale členové souboru začali uvědomovat, že skřipácká kapela stárne a je potřeba
si vychovat následovníky. V roce 1986 vznikl při souboru Vysočan dětský soubor Pramínek, který
založil dětskou kapelu. Ta se postupně začala seznamovat se správnou technikou hry na skřipky
právě pod odborným dohledem Míly Brtníka st. Od roku 2013 nově obnovená skřipácká kapela
působí na veřejnosti, účastní se významných akcí a reprezentuje zdejší region doma i v zahraničí.
O výjimečnosti tohoto nemateriálního statku svědčí také fakt, že byl na konci roku 2014 zapsán na
Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina jako položka 2/2014.

4. Zeměpisná lokalizace výskytu statku:2
Maximálně 250 slov

Nositelem navrhovaného statku je obnovená skřipácká kapela folklorního souboru Pramínek
Jihlava, která působí především v domovském Kraji Vysočina (zejména v bývalém okrese
Jihlava). Zkoušky souboru probíhají v samotném krajském městě Jihlavě, někteří členové souboru,
včetně vedoucího souboru žijí na různých místech okresu. Vystoupení souboru Pramínek pak
zahrnují různá místa v České republice i v zahraničí.

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
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:
Folklorní soubor Pramínek Jihlava o. s.
Sídlo (adresa):
vedoucí souboru Ing. Miloslav Brtník ml.,
Nová 476, 588 22 Luka nad Jihlavou
Identifikační číslo: 28 555 449
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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,
členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin,
zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů.
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Statutární orgán:
Kontaktní telefon: +420 737 004 400
Kontaktní e-mail: brtnikovi@seznam.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:
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

Výskyt skřipáckých kapel v bývalém jihlavském jazykovém ostrově lze spojovat s příchodem
německého obyvatelstva na toto území od 12. století. První písemné záznamy o jihlavských
skřipkách pocházejí ze 14. století, další pak zejména z počátku 19. století, nejstarší ikonogram je z
roku 1836.
Ve 20. letech 19. století prošly skřipky bouřlivým vývojem. Kolem roku 1825 došlo ke změně
jejich stavby po vzoru lužicko-srbských houslí, což je práce německého stolaře J. Bernesche, který
kolem roku 1813 přesídlil z Horní Lužice do Mirošova na Jihlavsku. Vznikl tak typologicky starší
nástroj, který během následujících deseti let zcela vytlačil původní skřipky (do 21. století se
nezachovaly ani jediné původní skřipky předcházející tomuto období).
Největšího rozmachu dosáhla skřipácká muzika v průběhu 19. století na Dušejovsku, následně na
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Viz poznámka č. 11.
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celém Jihlavsku – hra na skřipky se provozovala v asi 70 převážně německých a 5 českých obcích.
Mezi lety 1850–1943 hrálo na skřipky přibližně 140 muzikantů (z toho asi 35 Čechů) ve 30
kapelách, nástroje vyrábělo nejméně 18 řemeslníků. Po roce 1940 zůstalo činných pouhých 5
kapel – mezi nimi kapela Josefa Havrdy z Velkého Beranova či Zámkova kapela v Kozlově.
Na tento odkaz navázal Míla Brtník st., který se učil technice hraní na skřipky v Havrdově kapele,
a jejich tradici přenesl do Horáckého souboru písní a tanců Vysočan v Jihlavě. Na něj navázal jeho
syn Míla Brtník ml. v rámci folklorního souboru Pramínek, který vznikl v roce 1986 a je nositelem
tohoto nemateriálního statku do současnosti.

10. Taxonomické zařazení statku:
Maximálně 500 slov

Jihlavsko se řadí k regionům se specifickým hudebním projevem. Vedle oblastí, které se
proslavily např. dudáckými nebo cimbálovými kapelami, je území bývalého jihlavského
jazykového ostrova (Iglauer Sprachinsel) díky skřipácké muzice další lokalitou
s neopakovatelným lidovým hudebním projevem. Zmíněný druh hudby přichází do této části
Horácka z německy hovořících oblastí Bavorska kolem 12. století a jeho nositeli byli původně
němečtí sedláci.
Skřipky jsou podomácku vyráběný nástroj, podobný houslím. Vyráběli je především koláři a
truhláři. Jsou vyřezané a vydlabané z jednoho kusu javorového dřeva překryté smrkovou deskou,
povrch hmatníku a kolíky jsou z třešňového dřeva, struny byly používány střevové, nebo se u
vysoko znějících strun používal přešponovaný drát.
Skřipácká kapela hrávala většinou ve složení dvoje malé husle (nahrazovaly klasické housle) a
byly čtyřstrunné, jedny velké husle, které byly o něco větší, jen třístrunné a nahrazovaly violu, a
skřipácký bas. To byla podomácku vyrobená basa menších rozměrů než klasická basa, nebyla
klížená, ale zadrátovaná a pod struníkem měla nalepené tzv. sklíčko, kterého se dotýkal hrot
šroubu procházejícího skrz struník. To způsobovalo zvláštní drnčivý zvuk basy. Na skřipky se
hrálo jinak než na housle – těžkou rukou – smyčec se neovládal především zápěstím, ale celou
rukou, a hodně se na něj tlačilo, takže celý hudební projev měl velmi pronikavý zvuk.
Skřipácké kapely působily ve Velkém Beranově, Kozlově, Stonařově, Jihlavě, Vyskytné, Štokách
atd. K ukončení jejich činnosti pak došlo především po 2. světové válce v souvislosti s
nuceným odsunem německého obyvatelstva z této oblasti. Nejdéle se skřipácká Zámkova kapela
udržela v Kozlově a dále ve Velkém Beranově u Jihlavy – poslední skřipácká Havrdova kapela
(její členové byli Češi). Vedle muzikantů Josefa Havrdy, J. Prokeše, Františka Kocha a později
Česlava Nováka, byl členem Havrdovy kapely jako primáš i Miloslav Brtník st., pozdější vedoucí
folklorního souboru Vysočan. Po zániku Havrdovy kapely přenesl Míla Brtník st. tuto hudbu do
nově vzniklého folklorního souboru Vysočan, v rámci kterého v roce 1954 založil novou
skřipáckou kapelu. Složení skřipácké kapely se časem měnilo, ale dlouhou dobu hrála ve složení
František Krédl, Jan Pech, Míla Brtník st. a několik po sobě hrajících basistů – František Koch
(hrál také v Havrdově skřipácké kapele), Vítězslav Ruschka, Jan Brtník. Vysočanská kapela
hrající na skřipky působila až do konce tisíciletí, kdy se rozpadla (samotný folklorní soubor
Vysočan působí nadále). Kapela hrála na originální skřipky a basu, získané v terénu, a používala
též zapůjčené nástroje ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava.
V současnosti se kromě Jihlavska a Bavorska na tyto hudební nástroje již nehraje. Některá
hudební sdružení u nás se pokoušejí hru na skřipky napodobit. Např. folklorní soubor
Podjavořičan Telč, BROLN v Brně, Malá muzika I. Pospíšila v Praze, Draga Banda v Jihlavě
apod., žádná z nich však neovládá správnou techniku hry. Nositelem této tradice je v současnosti
pouze folklorní soubor Pramínek Jihlava, který vznikl v roce 1986 právě z iniciativy Míly Brtníka
st. Navazuje tak na hudební tradici, ovládající správnou techniku hry na skřipky, předávanou v
rámci skřipácké muziky folklorního souboru Vysočan.
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11. Objektivní faktory ohrožující statek, pokud existují:
Maximálně 500 slov

V současné době lze s povděkem konstatovat, že po určité časové proluce došlo k obnovení
jednoho z typických a charakteristických reprezentantů tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina –
skřipácké muziky na Jihlavsku. Nositelem tohoto statku je v současnosti mladá generace
muzikantů folklorního soubor Pramínek Jihlava. Nelze však do budoucna opomíjet i případná
rizika, která mohou nastat v životnosti tohoto nemateriálního statku. Jedním z nich je pokročilý
věk původních nositelů, kteří převzali správnou techniku hry na skřipky od původních nositelů ve
40. letech 20. století – Míly Brtníka st. (*1928), Jana Mišáka a dalších, kteří již nemohou být
aktivními zprostředkovateli tohoto druhu umění. Dalším z faktorů, které by mohly navrhovaný
statek do budoucna ohrozit, je malý počet hudebníků ovládajících tuto techniku hry, která se
celkem podstatně liší od citlivější hry na podobné hudební nástroje – housle a basu. Negativně
může do existence hubeného tělesa zasáhnout rozchod členů současné kapely po ukončení jejich
studií, případně pokračování v dalším studiu mimo krajské město, založení rodiny nebo odchod do
vzdálenějšího zaměstnání. Částečně může ovlivnit hodnotu činnosti současné skřipácké kapely
případný vznik dalších náhodně vznikajících hudebních seskupení, které se snaží napodobovat hru
na skřipky a spíše snižují a znehodnocují tento druh umění, a tím degradují místní tradici.
Ovládnutí správné techniky hry je pro školené muzikanty poměrně náročné, samotní členové
skřipácké muziky Pramínku se technice učili de facto 10 let.

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 folklorního sdružení Pramínek Jihlava
V zájmu co nejdelšího uchování této nově obnovené tradice a nemateriálního statku je zapotřebí
získat maximální znalosti a informace od dosud žijících členů původního složení skřipáckých
kapel. Ti zažili v minulosti autentickou atmosféru vystupování kapely přímo v terénu ve
vesnickém prostředí, a mohou proto své zkušenosti a způsob hry na tyto specifické nástroje předat
dalším pokračovatelům nejen ze strany současných hudebníků, ale i vedoucím souborů a
příslušníkům mladší generace.
Vytvořit a nadále prohlubovat podmínky pro výchovu nové generace hudebníků (věkové složení
kolem 20 let) mladších, než jsou ti současně hrající, aby v budoucnu mohli plynule nahradit své
předchůdce. Častými kulturními vystoupeními zdejší skřipácké kapely podněcovat zájem o tento
druh umění i v řadách široké veřejnosti a případně ji zapojit do dalšího šíření této místní tradice.
Žádoucí je i těsná spolupráce souboru s příslušnými nadřízenými orgány, mimo jiné i s
Magistrátem města Jihlavy, obecním úřadem v Lukách nad Jihlavou (příslušnost souboru podle
místa trvalého bydliště vedoucího souboru Ing. Miloslava Brtníka ml.) a dalšími, které mají zájem
na dlouhodobém zachování této obnovené tradice – jako takové by měly nadále přispívat nejen
finančně či propagačně, ale i odborným přístupem k rozvoji a udržení zdejšího folkloru, zvláště
skřipácké kapely jako živoucí tradice i v letech následujících.
II. na úrovni odborných institucí – Muzea Vysočiny Jihlava a Muzea Vysočina Třebíč
Potřebná je spolupráce s odbornými pracovišti konkrétně s Muzeem Vysočiny Jihlava, které má ve
svých sbírkách zastoupeny originální materiály, zachycující období živé tradice existence
navrhovaného statku – originální skřipky, fotografie skřipáckých kapel, modely hudebníků a
nástrojů, kroje a další dokumentaci až do roku 1945. Tyto předměty mohou rovněž napomoci
k dokonalé obnově současné skřipácké kapely.
Dále s Muzeem Vysočiny Třebíč – jeho regionálním etnografickým pracovištěm, pověřeným péčí
o tradiční lidovou kulturu pro Kraj Vysočina. Skřipácká muzika na Jihlavsku byla na konci roku
2014 zapsána na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina jako
položka 2/2014, jehož vedením je pověřeno právě toto pracoviště. Cílem této aktivity je kromě
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propagace zmíněného jevu také snaha o jeho zachování a podporu ve jeho autentické podobě.
Úkolem pracoviště bude nadále provádět jednou za 5 let pravidelnou redokumentaci životnosti
tohoto statku. Výsledky dokumentace budou archivovány v této instituci a v případě potřeby
budou poskytnuty odborné i laické veřejnosti.
III. Na úrovni Kraje Vysočina – který svou všestrannou podporou bude přispívat k uchování a
k rozvoji této regionální tradice, zapsané jako druhá položka na Seznam nemateriálních statků
tradiční lidové kultury Kraje Vysočina, a bude využívat tento nemateriální statek k prezentaci
zdejšího regionu nejen v rámci republiky, ale i v zahraničí.

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

Literatura:
Göth, I.: Die Instrumente Iglauer Bauernusik, Sudetendeutsche Zeitschrift für Folkskunde,
5,1932.
Dobrovolný, F.: Skřipky, Příspěvek ke studiu lidové hudby na Jihlavsku, Vlastivědný sborník
Vysočiny, oddíl VS, 1958.
Dobrovolný, F.: Lidová nástrojová hudba na Jihlavsku, Lidová tvořivost, 12, 1981.
Brtník, M.: Zpěvník horáckých písní po lidech sebraných, Jihlava 2004.
Götz, J.: Die Bauernfiedeln der Iglauer Sprachinsel, Haydn- für österreichische Volkskunde 6,
1900.
Kunz, L.: Die Bauernfiedler, Deutsches für Volkskunde 6,1960.
Kunz, L.: Skřipky. Acta Musei Moraviae 35, 1950, s. 356-366.
Kurfűrst, P.: Die Bauernfiedel. Streichinstrumente und Volksmusikanten in der Iglauer
Sprachinsel. Marburg 1996.
Lan, A.: Die Fiedel und Volksmusik in der Iglauer Sprachinsel. Musikblätter der
Sudetendeutschen 1, 1936, s. 76-79.
Lang, A.: Die alte Iglauer Bauernmusik, D. Heimat, 22, 1936.
Mátl, J.: Horáčtí dyndáci, Sborník prací Pedagogického institutu v Jihlavě, 1, 1962.
Mýtl, J.: Skřipácká hudba na Horácku jako pozůstatek hudby gotické, Sborník prací Pedagogické
fakulty UK, 1, 1966.
Pek, A.: Dyndácká hudba a skřipky z Jihlavska. NVČ 32, 1951, s. 347-362.
Audiozáznam:
LP Jihlavští skřipkaři, Ústav lidového umění ve Strážnici, Supraphon Praha 1984.
Radio Proglas – Folklorní okénko – rozhovor Kateřiny Kovaříkové s Mílou Brtníkem,
23. 1. 2013 v 16:55 (k 85. narozeninám M. Brtníka st.). Dostupné z:
http://www.proglas.cz/?cmd=shared.web.fulltext&query=m%C3%ADla+brtn%C3%ADk
Film:
TV Noe – U nás aneb od cimbálu (69. díl), 24. 1. 2013 ve 20:00, Magdaléna Mučková – Miloslav
Brtník st., Miloslav Brtník ml., muzika Pramínek, zpěvačky souboru Vysočan, soubor Pramínek
Jihlava. (Spolu s dalšími materiály viz přiložené CD.)
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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 Skřipácká muzika na Jihlavsku odpovídá požadované definici – jedná se o
mimořádně významný projev tradiční lidové kultury zdejšího regionu (bývalý německý jazykový
ostrov – Iglauer Sprachinsel), který v současné době nemá zastoupení nejen v nejbližším okolí, ale
ani v celé České republice. Jedná se o aktuálně znovu obnovený projev lidového hudebního
umění, vycházejícího ale z autentického základu, vytvořeného účastníky, kteří byli svědky
původní podoby tohoto statku. I když současní nositelé tohoto statku jsou věkově mladší účastníci,
jsou nositelé správné techniky hry na skřipky, která odpovídá dle instrukcí dřívější generace
původnímu pojetí.
Vedle současně hrající a na veřejnosti vystupující skřipácké kapely působící v rámci folklorního
souboru Pramínek Jihlava jsou činěny příslušné kroky k výchově další generace nástupců –
hudebníků, ovládajících tyto specifické nástroje.
Daný statek se vyskytuje na území Kraje Vysočina, v bývalém okrese Jihlava. V rámci řady
vystoupení ale dochází k prezentaci tohoto jevu i mimo hranice kraje v rámci České republiky, ale
také v zahraničí (např. v roce 2013 v Uzbekistánu, v roce 2014 v Mexiku).
Navrhovaný Statek je unikátním reprezentantem i z hlediska srovnávacího při porovnání
s ostatními folklorními soubory České republiky (festivaly ve Strážnici, Pardubicích a Hradci
Králové apod.), ale i zahraničními soubory – např. folklorní soubory české menšiny v Daruvaru
(Chorvatsko).
Statek umožňuje navazování profesní spolupráce nejen s veřejnými a vědeckými institucemi typu
muzeí, ale i s různými sdělovacími prostředky – rozhlas, televize, noviny atd. O jihlavských
skřipkách byly pořízeny, natočeny a vytištěny různé populárně naučné i odborné programy a
audionahrávky.
Navrhovaný statek je mimo jiné reprezentantem zdejšího folkloru, slovesného umění a hudebního
projevu. To se týká nejen vlastní skřipácké kapely, ale i celkového zaměření a repertoáru
folklorního souboru Pramínek Jihlava. Ten má ve svých komponovaných pořadech zapracovány
nejen zdejší písně, tance a hudební projevy, ale i zvyky a obyčeje, dokumentující konkrétní oblast
Vysočiny, ať už se jedná o bývalý německý jazykový ostrov nebo obě části moravského i českého
Horácka.
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Skřipácká muzika na Jihlavsku představuje ojedinělý fenomén tradiční lidové kultury v Kraji
Vysočina, o čemž svědčí její zapsání na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Kraje Vysočina, ke kterému došlo na konci roku 2014.
K zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky se hlásí
prostřednictvím pověřeného regionálního etnografického pracoviště při Muzeu Vysočiny Třebíč.
Nositelem tohoto statku je folklorní soubor Pramínek Jihlava o. s., který se souhlasem všech jeho
členů, vedoucího souboru i jednotlivých složek souboru včetně členů kapel usiluje o zapsání na
tento prestižní seznam.

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:
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Souhlasem ministra kultury je návrhový list považován za list evidenční.
Datum zápisu statku do Seznamu:
Pořadové číslo statku v Seznamu:

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:
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Číslo jednací:
Datum a podpis ministra
Datum výmazu označení statku v Seznamu za ohrožený:
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
5

Viz poznámka č. 12
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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:
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:
Skřipácká muzika se objevuje v tomto regionu zřejmě s příchodem německého obyvatelstva ve 12.
století v souvislosti s těžbou stříbra na Jihlavsku. Jihlavský jazykový ostrov (Iglauer Sprachinsel)
zaujímal území asi 70 obcí kolem Jihlavy s přesahem do bývalého okresu Havlíčkův Brod.
Kolonizátoři přicházeli převážně z Bavorska, kde je tento druh hudby rovněž doložitelný. Jejich
zcela specifickým projevem folkloru byla právě skřipácká hudba provozovaná na nástroje
podobné houslím zvané německy „Fideln“ – skřipky, dyndy, skřipce, prkýnka, třísky, husle či
fidlovačky. Jsou to podomácku zhotovované nástroje, podobné houslím, vyráběli je především
koláři a truhláři. Jsou vyřezané a vydlabané z jednoho kusu javorového dřeva překryté smrkovou
deskou, povrch hmatníku a kolíky jsou z třešňového dřeva, struny byly používány střevové, nebo
se u vysoko znějících strun používal přešponovaný drát.
Skřipácká kapela hrávala většinou ve složení dvoje malé husle (nahrazovaly klasické housle) a
byly čtyřstrunné, jedny velké husle – byly o něco větší, jen třístrunné, ty nahrazovaly violu, a
skřipácký bas. To byla podomácku vyrobená basa, menších rozměrů než klasická basa, nebyla
klížená, ale zadrátovaná a pod struníkem měla nalepené tzv. sklíčko, kterého se dotýkal hrot
šroubu, procházejícího skrz struník, což způsobovalo zvláštní drnčivý zvuk basy.
Skřipky jsou na rozdíl od houslí hrubší a masivnější a je daleko namáhavější z nich vyloudit
správný tón. Na struny skřipek se musí důkladně přitlačit smyčcem, aby se správně ozvaly.
Smyčec je masivnější a mírně prohnutý do luku, žíně jsou v něm uchyceny daleko pevněji než v
houslovém smyčci a musí mít při hře větší napětí. Smyčec se neovládá zápěstím, ale pohybem celé
ruky, a musí se s ním na struny pořádně přitlačit. Skřipky se při hře nedrží pod krkem jako housle,
mezi struníkem a hlavou krku jsou opatřeny řemínkem, který si muzikant několikrát omotá kolem
ruky, přes loket ho napne a skřipky si opře o rameno. Tím má usnadněno zpívání a skřipky mu v
ruce pevně drží, jsou také posazeny níže, dají se lehko naklonit, což usnadňuje hru celou rukou.
Díky hřebenové kobylce a dostatečnému tlaku na struny vydávají velké i malé husle skřípavý tón.
Hraní na ně je pro muzikanty (zejména ženy) proto velmi fyzicky náročné. Pan Havrda, primáš
poslední beranovské skřipácké kapely se novým houslistům vždy smál a říkal: „Jo skřipky, to není
nástroj pro konzervatoristu, ale pro dřevorubce.“Ještě více rozdílů je při hře na skřipácký bas. Je
menší než basa a hraje se na něj buď za chůze, nebo vsedě. Za tímto účelem je na něm podobně
jako na skřipkách upevněn řemen, za který se zavěsí při chůzi za rameno. Při hře vsedě leží bas
muzikantovi na kolenou, řemen má kolem těla, aby mu bas z klína nesklouzával. Smyčcem basista
takzvaně „řeže“ – tedy tahá vodorovně jako při řezání dřeva. Struny jsou umístěny proti normální
base poměrně vysoko a výška tónu se nemění přitisknutím struny, ale jejím „štípáním“ –
stisknutím struny mezi dva prsty. Skřipácký bas má velice drnčivý zvuk, což je způsobené tím, že
dolní deska není k lubům přiklížena, ale přidrátována, a také zvláštní úpravou struníku. Ten je
provrtán a skrz něj je veden šroub, který se špičkou dotýká vydutého plíšku přilepeného na vrchní
desce pod struníkem (tzv. „sklíčka“). Šroub musí být „vyladěn“ tak, že se dotýká sklíčka velmi
lehce, což způsobuje zvonivé drnčení skřipáckého basu.
Ve 20. letech 19. století prošly skřipky bouřlivým vývojem. Kolem roku 1825 došlo k změně
jejich stavby po vzoru lužicko-srbských houslí, což je práce německého stolaře J. Bernesche, který
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kolem roku 1813 přesídlil z Horní Lužice do Mirošova na Jihlavsku. Vznikl tak typologicky starší
nástroj, který během dalších deseti let zcela vytlačil původní skřipky (do 21. století nezachovaly
ani jediné původní skřipky). Původní kytarový tvar korpusu (natřený tmavou barvou) a šneková
violinová hlavice dvou až třístrunného nástroje byly změněny podle vzoru lužicko-srbských
„wulkych huslí“ a „kwasnych husliček“. Zůstaly společné zvukové otvory, zubatá kobylka a
vázací řemínek, stejně jako technika hry. Během dalších deseti let se Berneschovi podařilo úplně
vytlačit z celé jižní poloviny Jihlavska konkurenci původních skřipek. První ikonogram nové
verze nástroje pochází z roku 1836. Poslední nástroje staré konstrukce pocházející od muzikantů z
okolí Štoků byly zničeny v roce 1943.
Největšího rozmachu zaznamenaly skřipky tedy během 19. století, kdy v této lokalitě (oblast
Dušejovska, následně celé Jihlavsko) došlo i k masové výrobě těchto nástrojů. S tím souviselo i
větší rozšíření kapel v jednotlivých vesnicích. Hra na skřipky se provozovala v 70 převážně
německých a 5 českých vesnicích jihlavského ostrova. V letech 1850–1943 hrálo na skřipky
přibližně 140 muzikantů (z toho 35 Čechů) ve 30 kapelách. Nástroje v té době vyrábělo 18
lidových řemeslníků. Ještě v roce 1940 bylo 5 aktivních kapel, např. kapela Josefa Havrdy z
Velkého Beranova či Zámkova kapela v Kozlově. V masovém měřítku končí skřipácká hudba po
2. světové válce v roce 1945. O jak rozsáhlý jev šlo, dokládá počet 97 zachovalých původních
nástrojů a 52 smyčců, mnoho z nich bylo po 2. sv. válce úmyslně zničeno jako německý majetek.
Nastává další etapa posledních kapel, již s českými muzikanty, se zbytkem autenticity – Havrdova
kapela ve Velkém Beranově a Zámkova kapela v Kozlově. Od 50. let 20. století do konce 20.
století se tato hudba jako jediná na profesionální úrovni vyskytovala pouze v rámci Horáckého
souboru písní a tanců Vysočan, pod vedením Míly Brtníka st., který hrál spolu s basistou
Františkem Kochem v původní Havrdově kapele. Právě on měl příležitost naučit se ještě správné
technice hraní na skřipky přímo od posledních muzikantů autentických skřipáckých kapel.
V průběhu 80. Let, jak kapela stárla, bylo potřeba pomýšlet na její omlazení a výchovu nové
generace hudebníků. K tomu došlo po vzniku souboru Pramínek v roce 1986.
Na přelomu 20. –21. století až do konce roku 2012 přebírala techniku hry na skřipky a absolvovala
první veřejná vystoupení nově utvořená skřipácká kapela mládeže ve folklorním souboru
Pramínek pod vedením Ing. Míly Brtníka ml. Od roku 2013 tato skřipácká muzika reprezentovala
Jihlavsko a navázala na předešlou tradici na několika akcích v samotné Jihlavě, republikových
folklorních festivalech i v cizině.
Folklorní soubor Pramínek Jihlava je soubor, který byl původně členem Horáckého souboru písní
a tanců Vysočan v Jihlavě. Vznikl v roce 1986 z iniciativy vedoucího souboru Míly Brtníka st. ve
snaze vychovat si novou generaci pokračovatelů a nositelů zdejšího folkloru. V současnosti soubor
sdružuje děti a mládež ve třech věkových kategoriích. Vrabčátka – děti předškolního věku, Šípek –
děti ve věku 10–14 let, a Pramínek – mládež od 15 let. Současným vedoucím souboru Pramínek je
syn Míly Brtníka st. – Ing. Miloslav Brtník mladší. Ve svém repertoáru má soubor zdejší písně a
tance, typické pro západní Moravu a české a moravské Horácko. Rovněž ale i ty, které se zpívaly a
tancovaly v bývalém německém jazykovém ostrově. Soubor má z čeho čerpat, protože Míla Brtník
st. většinu svého života zasvětil folkloru a prováděl velice kvalitní sběry písní a tanců od 50. let
20. století přímo v terénu. Své sběry zúročil a vydal v několika publikacích. Soubor Pramínek
sestavil ovšem i několik tematicky zaměřených pásem, inspirovaných nejen zdejším folklorem, ale
také zdejšími zvyky a obyčeji, ať už se jedná o výroční rodinné obyčeje, nebo zvyky plynoucí
z hospodářského roku. Sdružení Pramínek se pravidelně účastní řady folklorních festivalů a
dalších kulturních a společenských akcí nejen v České republice, ale i v zahraničí. Soubor je
reprezentantem a nositelem místních folklorních tradic a zároveň poskytuje aktivní prožití volného
času současné mladé generaci. Od roku 2008, kdy došlo k oddělení od souboru Vysočan, pracuje
soubor Pramínek Jihlava samostatně.
Svérázným, ale velice účinným způsobem výuky mladých muzikantů byly každé dva roky konané
letní tábory a soustředění členů souboru. Uskutečňovaly se na různých místech kraje – Záseka u
Netína, Jalovec, Čeřínek, Dobrá nad Sázavou. Táborů se účastnil i Míla Brtník st., který
vysvětloval techniku hry a předával své léty získané zkušenosti. I v průběhu roku se pak v Jihlavě
konaly tzv. „skřipácké dny“, kdy se technika hry dále rozvíjela. Účastnily se jich děti ve věku 8–
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10 let. V roce 1993 se uskutečnilo první vystoupení nově vznikající skřipácké kapely z mladých
hudebníků na Veselém kopci na závěr ukončeného tábora, a od té doby se konají pravidelně.
Tehdejším primášem kapely byl Ladislav Hintaus, kontrášem Jan Molák. Menší veřejná
vystoupení pokračovala i v letech následujících, od roku 2001 s novým primášem Markem
Čápem. První velké vystoupení na divadelní scéně, kde se skřipácká kapela prezentovala na
veřejnosti, bylo při příležitosti 80. narozenin Míly Brtníka st. v jihlavském Domě kultury v roce
2008. Další vystoupení, které neslo název Pramínkoviny, kde si zahrála skřipácká kapela, se
uskutečnilo v roce 2009.
Od roku 2013 vystupuje skřipácká kapela již nejen v místních programech – Havíření v Jihlavě, ve
Velkém Beranově či v Chrudimi, ale účastní se folklorních festivalů ve Strážnici, Pardubicích a
Hradci Králové a vždy budí náležitou pozornost. Největšího ocenění se mladým skřipáckým
hudebníkům dostalo na zahraničním festivalu „Melodie orientu“ v Samarkandu v Uzbekistánu
v roce 2013 a následující rok v Mexiku.
V současné době skřipácká kapela hraje ve složení: Marek Čáp – prim, Tereza Vlachová – terc,
Jiří Vaněk – kontrabas, Matěj Dohnal – bas (žák basisty Jana Brtníka). Díky vedoucímu Mílovi
Brtníkovi ml. došlo též k pořízení některých krojových součástí podle originálů ze sbírek Muzea
Vysočiny Jihlava a rovněž k doplnění všech čtyř kompletních hudebních nástrojů pro kapelu podle
originálních vzorů z muzejního fondu a soukromých sbírek.
Vedle veřejných vystoupení se zdejší skřipácká muzika prezentovala také v několika televizních
pořadech pro televizi Noe s názvem „Příběh jedné lásky – horácká svatba“ nebo při natáčení
medailonu při příležitosti oslavy 85 let Míly Brtníka st. v roce 2013 (oba pořady natáčela
ostravská televize NOE). O skřipkách byl natočen samostatný seriál pro Český rozhlas pod
názvem „Folklor v Jihlavě“. Dále se připravuje nové CD se skřipáckou hudbou s plánovaným
vydáním v roce 2015.
V současné době je soubor Pramínek jediný v republice, který ovládá technicky správně hru na
skřipky a pod vedením vedoucího Ing. Míly Brtníka ml. úspěšně reprezentuje bývalé skřipácké
kapely Jihlavska na řadě domácích folklorních akcí i v zahraničí.
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Příloha č. 44:
Souhlas se zveřejněním textových nebo audiovizuálních materiálů
Folklorní soubor Pramínek Jihlava o. s., zastoupený jeho předsedou Ing. Miloslavem Brtníkem
ml., dává souhlas se zveřejněním textových i audiovizuálních materiálů, které jsou součástí této
žádosti.

V Lukách nad Jihlavou

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

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

Mapa Kraje Vysočina – místa nejčastějšího výskytu skřipácké muziky v současnosti
(Luka nad Jihlavou, Jihlava).
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Příloha č. 3 - svobodný, předem daný a poučený souhlas nositelů statku se zápisem
Bez omezení rozsahu

Folklorní soubor Pramínek Jihlava o. s., zastoupený jeho předsedou Ing. Miloslavem Brtníkem
ml., dává souhlas se zápisem do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České
republiky.

V Lukách nad Jihlavou

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