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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI 
 
1. ZPRACOVATEL 

 

Zpracovatel  Národní ústav lidové kultury 

Adresa sídla  Zámek č. 672, 696 62 Strážnice 

IČ   00094927 

DIČ   CZ00094927, nejsme plátci DPH 

Telefon   + 420 518 306 611 

Fax   + 420 518 306 615 

Elektronická pošta info@nulk.cz 

Internetové stránky www.nulk.cz, www.lidovaremesla.cz, www.cioff.cz, 

www.lidovakultura.cz, www.skanzen.nulk.cz 

  

 

2. ZŘIZOVATEL, ZPŮSOB ZŘÍZENÍ 

    

Zřizovatel 

Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11  Praha 1 (dále jen MK). 

    

Způsob zřízení Národního ústavu lidové kultury (dále jen NÚLK) 

Zřizovací listina Národního ústavu lidové kultury č. j. 18724/2008 ze dne 19. 12. 

2008 s účinností od 1. 1. 2009 (vydaná podle § 3 zákona č. 203/2006 Sb.            

o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů). 

    

 

3. POSTAVENÍ, ÚČEL ZŘÍZENÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  

k 31. 12. 2013 

 

Právní postavení a účel zřízení NÚLK 
NÚLK je výzkumnou organizací a provádí jako svoji hlavní činnost základní a 

aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šíří jejich výsledky 

prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií. NÚLK je státní 

příspěvkovou organizací MK s právní subjektivitou a vykonává svou činnost      

v rozsahu vymezeném Zřizovací listinou na celém území České republiky, 

neprovozuje podnikatelskou činnost a není plátcem DPH.  

NÚLK je zřízen za účelem výkonu funkce národního odborného pracoviště, 

které zabezpečuje vědeckovýzkumné, informační, vzdělávací a metodologické 

služby v oblasti péče o tradiční lidovou kulturu na území České republiky, pro 

mailto:info@nulk.cz
http://www.nulk.cz/
http://www.lidovaremesla.cz/
http://www.cioff.cz/
http://www.lidovakultura.cz/
http://www.skanzen.nulk.cz/
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pořádání specializovaných školení pro dobrovolné i profesionální pracovníky 

v tomto oboru, zejména ve vztahu k pověřeným odborným pracovištím, které 

vykonávají obdobné služby v regionech. 

 

Účel, pro který byl NÚLK zřízen, naplňuje zejména tím, že: 

- shromažďuje, uchovává, popisuje, vykládá a odborně zpracovává 

doklady o tradiční lidové kultuře, 

- zkoumá způsoby a formy užití prvků tradiční lidové kultury v současné 

době (včetně projevů řemeslné výroby v souvislosti s projektem 

Nositelé tradice lidových řemesel), 

- odborně spravuje, ošetřuje, chrání, bezpečně uchovává a zveřejňuje 

sbírky hmotných dokladů k dějinám vývoje kultury, zejména lidové 

kultury v souvislosti s prezentací v Muzeu vesnice jihovýchodní 

Moravy, v tematických expozicích a výstavách v objektech NÚLK        

i jiných institucích, 

- prezentuje tradiční lidovou kulturu prostřednictvím výstav a expozic, 

naučných pořadů, pořadů se zaměřením na tradiční tanec a hudbu, 

řemesla, zvykosloví a ostatní statky tradiční lidové kultury, včetně 

pořádání Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice (dále jen MFF) 

a Dětské Strážnice (dále jen DS), 

- rozšiřuje mezinárodní spolupráci, podporuje výměnu informací             

a zkušeností s obdobnými institucemi v zahraničí, 

- zastřešuje péči o tradiční lidovou kulturu v souvislosti s plněním 

základních dokumentů UNESCO a vlády ČR pro tuto oblast, 

- poskytuje metodologické, expertní a informační služby pro oblast 

tradiční lidové kultury odborné i laické veřejnosti, zabezpečuje odborné 

vzdělávací a dokumentační služby pro všechny druhy folklorních aktivit 

v České republice, spolupracuje a zprostředkovává spolupráci mezi 

odbornými institucemi a zájmovými skupinami se vztahem k tradiční 

lidové kultuře, 

- prezentuje své aktivity a výstupy odborné činnosti ve vlastních 

publikacích a periodiku, u jiných vydavatelů v ČR i zahraničí, na 

různých typech nosičů i webových portálech, 

- poskytuje další kulturní, propagační, rekreační a obchodní služby, které 

souvisejí s posláním NÚLK, návštěvníkům a organizacím, 

- zabezpečuje správu dat a vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční 

lidové kultury České republiky. 
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NÚLK zabezpečuje činnost České národní sekce CIOFF (Mezinárodní rada 

pořadatelů festivalů folkloru a lidového umění se statutem konzultanta 

UNESCO).  

NÚLK je členem mezinárodních organizací AEOM (The Association of 

European Open Air Museums), IOV (The International Organization of  

Folk Art), ICOM (The International Council of Museums), národních 

organizací AMG ČR (Asociace muzeí a galerií ČR), ČNS (České 

národopisné společnosti), Českého svazu muzeí v přírodě o. s. 

 

 

Hlavní zásady řízení a organizace 
     Činnost NÚLK je organizována na principu nedílné pravomoci ředitele          

a delegované odborné i hospodářské samostatnosti vedoucích jednotlivých 

útvarů. Vedení tvoří ředitel, jeho zástupkyně a vedoucí útvarů. V souladu se 

Zřizovací listinou a rozsahem zabezpečovaných činností je vydán organizační 

řád, který upravuje organizační strukturu NÚLK, zásady řízení, hlavní pracovní 

náplň jednotlivých útvarů a jejich vzájemné vztahy. Jsou to: Útvar ředitele, 

Centrum hmotného kulturního dědictví, Centrum lidových tradic, Centrum 

vědeckých informací, Ekonomický útvar a Útvar správy areálů. 

     Personální obsazení útvarů v roce 2013 je uvedeno v příloze. 

 

ZÁKLADNÍ  PERSONÁLNÍ  ÚDAJE  

 

Členění zaměstnanců NÚLK podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2013 
Věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 – 30 0 5 5 10 

31 – 40  8 2 10 20 

41 – 50 7 8 15 29 

51 – 60 7 8 15 29 

61 let a více 4 2 6 12 

Celkem 26 25 51 100,0 

% 51 49 100,0  
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Členění zaměstnanců NÚLK podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2013 

dosažené 

vzdělání 

muži ženy celkem % 

Základní 0 0 0 0 
Střední vzdělání 0 0 0 0 
Vyučen bez mat. 9 3 12 24 
Vyučen s 

maturitou 
3 1 4 8 

Střední s 

maturitou 
4 14 18 35 

Vyšší odborné 1 0 1 2 
Vysokoškolské 9 7 16 31 
Celkem 26 25 51 100,0 

 

Celkový údaj o průměrných platech NÚLK k 31. 12. 2013 

 celkem 

průměrný měsíční plat 19.826,- Kč 

 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců NÚLK 

v roce 2013 

 počet 

nástupy 6 

odchody 4 

 
Trvání pracovního poměru zaměstnanců NÚLK – stav k 31. 12. 2013 

doba trvání počet % 

do 5 let 13 25 

do 10 let 11 22 

do 15 let 6 12 

do 20 let 6 12 

nad 20 let 15 29 

celkem 51 100,0 

 
Počet zaměstnanců celkem: 

- fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2013   51 zaměstnanců  

- přepočtený stav zaměstnanců v r. 2013           48 zaměstnanců 
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4.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ  

 
Úpravy schváleného rozpočtu 

Příspěvek na provoz v roce 2013 činil 25,828.000,- Kč. V průběhu roku bylo 

poskytnuto 12 úprav schváleného rozpočtu a 2 oznámení o uvolnění finančních 

prostředků z nespotřebovaných výdajů: 

 

Účelová dotace Institucionální podpora VVaI na dlouhodobý rozvoj výzkumné 

organizace 1,515.000,- Kč. 

 

Účelová dotace VVaI na programy aplikovaného výzkumu (NAKI) projekt 

DF11P0OVV015 „Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a 

vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají“ 940.000,- Kč. 

 

Účelová dotace VVaI na programy aplikovaného výzkumu (NAKI) projekt 

„Tradiční lidový oděv na Moravě, identifikace, analýza, konzervace a trvale 

udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850-1950“ 1,862.000,- Kč ne-

investičních prostředků a 113.000,- Kč investičních prostředků.  

 

Účelová dotace z Programu kulturních aktivit (podpora národnostních menšin) 

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

2013 – Domovina“ 230.000,- Kč.  

 

Účelová dotace z Programu kulturních aktivit – vydání 2. čísla časopisu 

Národopisná revue 2013 v rámci projektu „Rok Cyrila a Metoděje“ 90.000,- Kč. 

 

Účelová dotace z Programu kulturních aktivit – projekt „68. ročník 

Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 a 31. ročník Folklorního 

festivalu Dětská Strážnice 2013“ 1,220.000,- Kč. 

 

Účelová dotace z Programu kulturních aktivit – projekt „Koordinace členství 

v subsidiárním orgánu mezivládního výboru pro nemateriální kulturní dědictví 

UNESCO“ 60.000,- Kč. 

 

Účelová dotace z Programu kulturních aktivit „Museum vivum“ 199.000,- Kč a 

21.000,- Kč (z nároků z nespotřebovaných výdajů). 

 

Účelová dotace z Programu kulturních aktivit „Tradice a současnost rukodělné 

výroby v ČR“ 2.050.000,- Kč (z nároků z nespotřebovaných výdajů). 
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Program podpory reprodukce majetku státních kulturních zařízení: 

 - účelová dotace na akci č. 134V112000122 Státní zámek Strážnice - Obnova 

opěrné zdi a kamenného schodiště u zámku 2,239.136,- Kč (neinvestiční 

prostředky), 

- účelová dotace na akci č. 134V112000121 Státní zámek Strážnice – Obnova 

fasády zámku (další část opravy fasády) 250.000,- Kč (neinvestiční prostředky), 

- účelová dotace na akci č. 134V112000120 Státní zámek Strážnice – Odvlhčení 

a odkanalizování zámku, snížení terénu a úprava povrchů 500.000,- Kč 

(investiční prostředky). 

           

Neinvestiční příspěvek na činnost NÚLK po úpravách schváleného rozpočtu 

činil v r. 2013 celkem 36,504.136,- Kč. 

 

Investiční příspěvek NÚLK po úpravách schváleného rozpočtu činil v r. 2013 

celkem 613.000,- Kč. 

 

Město Strážnice poskytlo NÚLK v souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci 

příspěvek ve výši 200.000 Kč na 68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu 

2013 a folklorní festival Dětská Strážnice 2013. 

 

Z přijaté zálohy na transfer v rámci Účelové podpory na programy aplikovaného 

výzkumu, vývoje a inovací byla vrácena částka ve výši 1.179,- Kč, jedná se o 

nedočerpané prostředky. 

Přidělené účelové finanční prostředky byly vyčerpány na daný účel efektivně, 

účelně a hospodárně. NÚLK provozuje hlavní činnost, jinou činnost 

neprovozuje. 

 

Výsledek hospodaření 

Ke dni 31. 12. 2013 dosáhl NÚLK záporného výsledku hospodaření v částce 

910.772,38 Kč, která byla pokryta rozpočtovanými finančními prostředky 

rezervního fondu. Příjmů získaných z hlavní činnosti v celkové výši 

5,933.609,67 Kč bylo dosaženo zejména tržbami ze vstupného. Velký podíl na 

tržbách ze vstupného měl úspěšný 68. ročník Mezinárodního folklorního 

festivalu 2013 a také vstupné z vysoké návštěvnosti Muzea vesnice jihovýchodní 

Moravy.  

NÚLK v souvislosti s vytvořením účetnictví státu postupuje při vedení účetnictví 

podle novely Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 383/2009 
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Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a 

jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu, Vyhlášky       

č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českých účetních standardů 

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

Sb. 

 

Oceňování zásob 

Veškeré nákupy potřebné pro zajištění hlavní činnosti byly v průběhu roku 

účtovány přímo do spotřeby. Zásoby vytvořené hlavní činností obsahují zejména 

výrobky, které jsou určeny k prodeji. Při pořizování výrobků se náklady vedou 

na účtu 121, při dokončení se převádí v kusech na účet 123 v pořizovací hodnotě. 

Stav zásob výrobků je zapříčiněn zejména rozsahem hlavní činnosti. Na účtu 121 

jsou ke dni 31. 12. 2013 zaúčtovány náklady na popisné štítky k DVD v celkové 

hodnotě 20.458,38 Kč, které jsou postupně započítávány při vydávání DVD do 

pořizovací ceny těchto nových výrobků, a nedokončenou přílohu k Národopisné 

revui 2014 v částce 26.000,- Kč.  

 

Evidence majetku 

NÚLK vede majetek v pořizovacích cenách a je rozdělen dle hodnoty 

následovně: 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek:  

- nehmotný majetek s hodnotou nad 60.000,- Kč (účet 013). 

- hodnota 3.001,- Kč - 60.000,- Kč - drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

  (účet 018) 

- hodnota 1,- Kč -  3.000,- Kč - podrozvahová evidence (účet 901/3..). 

 

b) Dlouhodobý hmotný majetek:  

- hodnota nad 40.000,- Kč  (účet 031 - pozemky; účet 021 - budovy a stavby;    

  účet 022 - samostatné movité věci a soubory movitých věcí; účet 025 -  

  pěstitelské celky trvalých porostů) 

- hodnota 3.001,- Kč - 40.000,- Kč - drobný dlouhodobý hmotný majetek 

  (účet 028) 

- hodnota 1,- Kč -  3.000,- Kč - podrozvahová evidence (účet 902/1..). 

 

Odpisování dlouhodobého hmotného majetku  

NÚLK používá rovnoměrného odpisování dlouhodobého hmotného majetku 

(hodnota nad 40.000,- Kč) v souladu se Zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 

Sb. ve znění pozdějších předpisů a Českého účetního standardu č. 708. Při 

zařazení majetku do evidence a stanovení doby životnosti se postupuje tak, aby 
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byl majetek NÚLK odepisován po celou dobu užívání.  Neodepisuje pozemky, 

pěstitelské celky trvalých porostů (vinice v areálu MVJVM - součást prohlídkové 

trasy), památky. Drobný dlouhodobý hmotný majetek je odepisován 100 % při 

pořízení (hodnota do 40.000,- Kč). 

 

Evidence sbírkových předmětů 

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

byla v roce 2011 zaúčtována sbírka muzejní povahy zapsaná v CES pod číslem 

MSZ/002,05,15/272002, která byla oceněna 1,- Kč.  

Tato sbírka byla v roce 2013 doplněna o nové předměty. Sbírka se skládá ze tří 

podsbírek - Etnografická (50 867 ks), Podsbírka - 24 další - Současná řemeslná 

tvorba (1 631 ks) a Historická (2 882 ks). 

 

Podrozvahové účty 

901/1.. - přehled ochranných známek 

901/2..  - licence SW (Bach) evidence lidových výrobců regionálních pracovišť 

901/3    -  drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 1,- Kč – 3.000,- Kč. 

902/1..  - drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 1,- Kč – 3.000,- Kč 

903/2..  - metodický materiál 

903/3..  - tiskopisy (vstupenky pro návštěvnickou sezonu a kulturní akce,     

  příjmové a výdajové doklady, ..) 

903/4..  - valutová pokladna  

911/1..  - evidence pohledávek splatných k 31. 12. 1994 

942/…  - krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům  

  (příspěvek na provoz, účelové dotace) 

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

  (příspěvky, účelové dotace) 

999/…  - vyrovnávací účet 

   

Valutová pokladna    

Organizace vede valutovou pokladnu v měnách, potřebných pro zahraniční 

služební cesty. Při nákupu cizí měny účtuje v kurzu ČNB. Kurz se používá do 

doby nového nákupu měny. Na konci roku se zůstatek přepočte na kurz ČNB ke 

dni 31. 12.  K datu závěrky je evidována pokladna v EUR a USD.   

 

Použití fondů 

K 31. 12. 2013 byl Fond reprodukce čerpán v celkové výši 1,961.668,- Kč. 

Pořízeno bylo následující: 

- umělý vodní tok v MVJVM     210.140,- Kč 
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- diskové pole        258.045,- Kč    

- technické zhodnocení zámku (přístup. systém do výtahu, zabudování mříže)  

         61.962,- Kč 

- objekt H11 v areálu Horňácko – MVJVM (stavební práce) 337.154,- Kč 

- pojízdný regálový systém do depozitáře   748.990,- Kč 

- kopírka        83.139,- Kč 

- dopl. kopírky hrazené z fin. prostředků NAKI          6.711,- Kč 

- klimatizační jednotka TOSHIBA (serverovna)     59.462,- Kč 

- nakladač, lopata, palet. vidle SIGMA 4 k traktoru SOME 184.235,- Kč 

- odvlhčení a odkanalizování zámku, snížení terénu a úprava povrchů – projekt 

(částečná úhrada k dotaci)        11.830,- Kč 

    11.830,- Kč 
Zůstatek na účtu 416 k 31. 12. 2013 činí 6,326.296.88 Kč.  

Na účtu 042 je k 31. 12. 2013 vykazován zůstatek ve výši 1,963.594,- Kč, který 

přestavuje dosud nezrealizované projekty a nedokončené investice.  

K 31.12 2013 byl čerpán Fond odměn z důvodu překročení mzdových prostředků 

ve výši 524,- Kč, jeho konečný stav je 600.159,- Kč 

Konečný stav Rezervního fondu k 31. 12. 2013 je 2,001.527,31 Kč. 

Konečný stav Fondu kulturních a sociálních potřeb činí 14.507,80 Kč.  

 
Čerpání mzdových prostředků  

 

Mzdové náklady        plán            skutečnost  

z toho: 

prostředky na platy 

hlavní činnost    10,331.000,- Kč 10,331.386,- Kč  

VVaI institucionální podpora (DKRVO)      434.000,- Kč      434.000,- Kč      

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

Platy celkem:    11,339.000,- Kč 11,339.386,- Kč  

 

OON 

Hlavní činnost        740.000,- Kč       740.138,- Kč      

VVaI institucionální podpora (DKRVO)       18.000,- Kč         18.000,- Kč  

VVaI účelová podpora (NAKI)     1,276.000,- Kč    1,276.000,- Kč      

Účelová dotace z podpory MKA      415.500,- Kč       415.500,- Kč 

 

OON celkem:      2,449.500,- Kč    2,449.638,- Kč  
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Finanční prostředky na Ostatní osobní náklady byly překročeny o 138,- Kč, které 

byly čerpány z finančních prostředků určených na platy. Překročení prostředků 

na platy ve výši 524,- Kč bylo čerpáno z Fondu odměn. 

 

 

Kontroly provedené v roce 2013 v NÚLK: 

- Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem 

v Brně provedl dne 19. 8. 2013 kontrolu (za období 1. 8. – 19. 8. 2013), která 

byla zaměřena na dodržování pracovněprávních předpisů dle ustanovení § 3 

zákona o inspekci práce a na dodržování pracovněprávních předpisů dle 

ustanovení § 126 odst. 2 zákona o zaměstnanosti. Kontrolou nebyly zjištěny 

nedostatky. 

- Ministerstvo kultury, Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a 

galerií, Praha provedlo ve dnech 30. 9. – 20. 10. 2013 kontrolu dodržování 

zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých 

dalších zákonů správcem sbírky muzejní povahy „Sbírka NÚLK Strážnice“ 

MSZ/002-05-15/272002 a oborových částí sbírky. Kontrola konstatovala, že 

NÚLK při správě sbírek dodržuje zákonná ustanovení. 

- Zaměření činnosti interního auditu a interního protikorupčního programu 

NÚLK v roce 2013: 

- nastavení vnitřního kontrolního systému (kontrola směrnic), 

- hospodaření organizace (závěrka za rok 2012, finanční vypořádání vztahů se 

státním rozpočtem za rok 2012, vyúčtování účelových dotací, inventarizace, 

vyhodnocení externích kontrol, prověření ekonomické situace NÚLK), 

- vzdělávání pracovníků (zejména oblast povinného školení), 

- organizace řízení přípravy a realizace Mezinárodního folklorního festivalu, 

- administrativa – kontrola ukládání dokumentů do archivu a skartační řízení,  

- výpočetní technika (kontrola licenčních ujednání). 
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ČINNOST NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY  

V ROCE 2013 

 
 

 

A. I.  Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR 

 

II. Kulturní statky nemateriálního dědictví lidstva 

 

III.  Nositelé tradice lidových řemesel 

 

IV. Archivní a dokumentační fondy, knihovna 

 

V. Vzdělávací a vydavatelská činnost 

 

VI.  Spolupráce se zahraničními a domácími institucemi 

 

VII.  Prezentace tradiční lidové kultury formou vzdělávacích pořadů 

 

VIII.  Péče o sbírky a výstavní činnost 

 

IX.   Péče o památky a údržba areálů 

 

X.  Informační systém 

 

 

      

 

  B.  Výzkumná činnost 

   

 I.  Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 

    

 II.  NAKI 
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I. KONCEPCE ÚČINNĚJŠÍ PÉČE O TRADIČNÍ LIDOVOU KULTURU 

V ČESKÉ REPUBLICE 

   

Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v České republice 

 

     NÚLK je vědeckovýzkumnou institucí a centrálním a metodologickým 

pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu a v roce 2013 se podílel ve spolupráci 

se svým řídícím odborem na plnění úkolů vyplývajících z Koncepce účinnější 

péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011–2015, schválené 

Usnesením vlády č. 11 ze dne 5. ledna 2011.  

     Stejně jako v minulých letech se NÚLK podílel na plnění úkolů vyplývajících 

z přijatého dokumentu, především se jednalo o naplňování některých základních 

cílů péče o tradiční lidovou kulturu: 

- pokračovat v identifikaci a dokumentaci jevů tradiční lidové kultury, 

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

nástroje péče o nejvýznamnější jevy tradiční lidové kultury, 

- průběžně doplňovat vytvořené funkční elektronické databáze v oblasti tradiční 

lidové kultury, jejich obsah popularizovat, 

- popularizovat srozumitelnou formou výsledky výzkumu, aby byly přístupné 

odborné a široké veřejnosti a využitelné pro výuku ve školách, 

- v zájmu uchování tradiční lidové kultury důsledně prosazovat tradiční lidovou 

kulturu do rámcových vzdělávacích programů a do ostatních výchovně 

vzdělávacích forem, 

- nadále využívat formy veřejného oceňování v zájmu předávání tradiční lidové 

kultury,  

- prohloubit prezentaci tradiční lidové kultury.  

     Jedním z úkolů implementace Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou 

kulturu je spolupráce s krajskými pověřenými pracovišti. V roce 2013 se v Praze 

uskutečnila dvě setkání (4. 3. a 16. 10. 2013) zástupců MK, NÚLK a zástupců 

krajských pověřených pracovišť z jednotlivých krajů ČR. Na poradách byly 

řešeny nominace na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR, 

přípravy a dokončování krajských seznamů nemateriálních statků tradiční lidové 

kultury, bylo diskutováno krajské oceňování významných osobností a tradičních 

výrobců z oblasti lidové kultury. Zástupcům pověřených pracovišť byly předány 

informace z jednání Národní rady pro tradiční lidovou kulturu. Jednání Národní 

rady pro tradiční lidovou kulturu se uskutečnilo v Praze 11. 6. 2013 a 6. 11. 

2013.  

     V úkolu interaktivní elektronická databáze pro identifikaci a dokumentaci 

jevů tradiční lidové kultury pokračovalo zpracovávání výsledků dotazníkového 
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výzkumu. NÚLK navazuje prostřednictvím databáze na výstupy                          

z dotazníkových výzkumů z let 2004 – 2010, které budou postupně zaneseny do 

mapy. Systematicky jsou shromažďována data pro vytvoření mapy pomocí GIS 

(geografického informačního systému). Koncepčně je vzhled rozčleněn na 

jednotlivé vrstvy map - zeměpisná, politická, etnografická. Jednotlivá specifika 

byla zapracována do poptávky po zhotoviteli webové prezentace. Interaktivní 

mapa bude zveřejněna na speciálním internetovém portálu pod správou NÚLK. 

Bude významným zdrojem pro vyhledávání jevů tradiční kultury pro odborníky i 

laickou veřejnost.  

     Pokračovala spolupráce se školami ve víceletém vzdělávacím projektu „Tady 

jsme doma – regionální folklor do škol“. Smyslem projektu je srozumitelnou 

formou dětem přiblížit tradiční kulturu a způsob života předků v místě bydliště 

prostřednictvím rodiny, pamětníků a za pomoci pedagogů. V roce 2013 se do 

projektu zapojila ZŠ Pod Zvonek v Českém Těšíně - Svibicích. Hlavním 

výstupem projektu byla realizace samostatného pořadu a výstavky výsledků 

ročního trvání projektu v rámci 68. ročníku MFF. Autorky uskutečnily 

přednášku ve škole a zajistily dokumentaci způsobu zapojení žáků do projektu. 

V roce 2013 byly shromažďovány a připravovány podklady pro webovou 

prezentaci projektu, publikaci a vydávány zpravodaje.  

     Ve dnech 20. – 21. dubna 2013 se v NÚLK uskutečnil druhý ročník 

pracovního semináře „Siločáry duše dítěte“, určeného vedoucím dětských 

folklorních souborů a pedagogům. Hlavním tématem pro 20 účastníků byly 

teoretické i praktické možnosti ztvárnění dětského folkloru na jevišti. 

      Na webu www.lidovakultura.cz byly pravidelně aktualizovány informace, na 

portálu www.lidovaremesla.cz byla zapsána nová držitelka titulu Nositel tradice 

lidových řemesel.  

     V elektronické knihovně přibylo 12 svazků písňových sbírek od Ludvíka 

Kuby: Slovanstvo ve svých zpěvech. První sbírka kromě formátu djvu nabízí 

také hudební skladby v mp3 formátu, které lze přehrát ve webovém prohlížeči. 

     V roce 2013 pokračovala práce na tematickém česko-anglickém slovníku 

pojmů specifických pro českou etnologii. Na projektu se vedle vedoucí projektu 

Evy Románkové jako autoři spolupodílejí Petr Janeček (Ústav etnologie 

filozofické fakulty Karlovy univerzity) a Irena Přibylová (Katedra anglického 

jazyka a literatury pedagogické fakulty Masarykovy univerzity). Práce byly 

věnovány především upevnění metodologie a propracování způsobu tvorby hesel 

včetně jejich výběru. Struktuře jednotlivých tematických celků slovníku je 

věnována zvláštní pozornost, jelikož je nutné zajistit systematičnost a propojení 

všech hesel a tematických okruhů. Bylo osloveno několik odborníků v oboru 

etnologie a lexikologie, aby se vyjádřili ke koncepci slovníku, byla ustavena 
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redakční rada slovníku. V roce 2013 bylo dokončeno přibližně 300 hesel 

základního hesláře (základní termíny z oblasti etnologie a kulturní a sociální 

antropologie) a byly vypracovány hesláře hudební folkloristika (Irena Přibylová), 

slovesná folkloristika (Petr Janeček) a obřadní kultura (Eva Románková) a 

zpracovávána hesla z těchto okruhů. Pokračovala také práce na optimalizaci 

webového rozhraní pro slovník a plánování jeho grafické podoby.  

     Důležitým okruhem činnosti NÚLK byla v roce 2013 dokumentace 

folklorních festivalů a slavností v České republice. Jako pozorovatelé se 

zaměstnanci NÚLK zúčastnili např. zahraničního festivalu CIOFF v Myjavě 

(SR), v Lužici (Chrosčicích, SRN), vybraných řádných i přidružených festivalů 

CIOFF či jiných festivalů a národopisných akcí v České republice. Zprávy o 

dokumentaci jsou společně s fotografiemi a videozáznamy uloženy v archivu 

NÚLK. Dokumentovány byly slavnosti a festivaly: Strážnice, Petrov, Veselí nad 

Moravou, Tvrdonice, Starý Hrozenkov, Jablunkov, Rožnov pod Radhoštěm, 

České Budějovice, Mikulov, Milotice, Liptál, Uherské Hradiště, Šumperk, 

Kunovice, Karlovy Vary, Praha. Získaná fotodokumentace z jednotlivých 

folklorních festivalů a slavností je průběžně prezentována na internetové stránce 

www.lidovakultura.cz v rubrice FESTIVALY. V rámci akviziční činnosti jsou 

získávány dokumentační materiály folklorních festivalů a slavností od 

videoamatérů a fotoamatérů z dotačních programů MK. 

     Odborní pracovníci podle zaměření vykonávali práce v různých vědeckých a 

redakčních radách, programových radách festivalů, nákupních komisích, 

hodnotících komisích, např. v České komisi pro UNESCO, Národní radě pro 

tradiční lidovou kulturu, grantových komisích MK, Jihomoravském a Zlínském 

kraji v komisích pro tradiční řemesla.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lidovakultura.cz/
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II. KULTURNÍ STATKY NEMATERIÁLNÍHO DĚDICTVÍ LIDSTVA 

 

     NÚLK je pověřen MK naplňováním Úmluvy o zachování nehmotného 

kulturního dědictví UNESCO a zároveň na expertní úrovni zastupuje v oblasti 

tradiční lidové kultury MK na mezinárodních jednáních souvisejících 

s UNESCO. Zahraniční aktivity v této oblasti činnosti NÚLK jsou popsány 

v kapitole VI. Spolupráce se zahraničními a domácími institucemi. 

 

 

II/1 Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR 

        

     Pro Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR byl připraven 

návrh loga. V roce 2013 obdržel NÚLK jeden návrh na zápis do Seznamu „Běh 

o barchan v Jemnici“, předkladatelem bylo Město Jemnice. NÚLK vyhodnotil 

nominaci po formální stránce a doporučil předkladateli revizi dokumentu. 

Zrevidovaný návrh byl předán Národní radě pro tradiční lidovou kulturu, která 

zadala externí odborné posudky a na svém zasedání 6. listopadu doporučila 

ministru kultury zapsat statek do národního seznamu. Ten tak učinil a dne 9. 12. 

2013 schválil zápis Běhu o barchan do Seznamu nemateriálních statků tradiční 

lidové kultury ČR. Dále se pokračovalo ve shromažďování archivních podkladů 

k již zapsaným statkům. 

 

 

II/2  Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví  

lidstva - UNESCO 

 

     V roce 2013 pokračovalo doplňování podkladů k přípravám revizní zprávy 

pro UNESCO. Zpráva bude hodnotit stav a prognózu vývoje nehmotných 

kulturních statků Slováckého verbuňku, Vesnických masopustních obchůzek a 

masek na Hlinecku a Jízdy králů na jihovýchodě České republiky, zapsaných do 

Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva 

UNESCO. V průběhu roku byla prováděna systematická identifikace a 

především filmová a fotografická dokumentace uvedených kulturních fenoménů. 

     

Slovácký verbuňk – živá tradice 

     

    V roce 2013 pokračovala realizace úkolů spojených s přípravou revizní zprávy 

pro UNESCO a s akčním plánem „Slovácký verbuňk – živá tradice“ zapsaného 

do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva.  Byl 



______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 
 

19 

průběžně doplňován pramenný fond ke slováckému verbuňku, byla zajištěna 

dokumentace festivalů, slavností, regionálních soutěží a jiných příležitostí, při 

nichž se tancuje verbuňk. Na internetových stránkách www.nulk.cz byly 

zpřístupněny základní informace o všech popularizačních, propagačních a 

vzdělávacích akcích nebo aktivitách, týkajících se slováckého verbuňku včetně 

podkladů pro účastníky Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku 

2013, nechyběly ani aktuální informace o výsledcích soutěží. V NÚLK se 9. 3. 

2013 uskutečnil pracovní seminář k Soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého 

verbuňku, ve dnech 14. 5. 2013 a 12. 11. 2013 jednala odborná sekce a Sbor 

lektorů a znalců, pracovní jednání organizačního týmu soutěže se uskutečnilo 19. 

10. 2013 ve Strážnici. Dne 13. 4. 2013 se v Hodoníně pod záštitou NÚLK 

uskutečnil prezentační pořad verbuňku. 

     V roce 2013 byla provedena videodokumentace regionálních kol Soutěže       

o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku: Moravské Knínice 2. 2. 2013, 

Vacenovice 5. 5. 2013, Lipov 11. 5. 2013, Staré Město 18. 5. 2013, Vlčnov 24. 

5. 2013, Tvrdonice 8. 6. 2013 a v rámci Mezinárodního folklorního festivalu 

Strážnice 2013 dne 29. 6. 2013 předkolo a finále Soutěže o nejlepšího tanečníka 

slováckého verbuňku. Pokračoval terénní výzkum výskytu slováckého verbuňku 

mimo území Slovácka v obci Dobročkovice na Vyškovsku. Na základě výsledků 

výzkumu byla následně zpracována studie, která bude vydána v časopise 

Národopisná revue. Všechny získané dokumentační materiály jsou uloženy 

v NÚLK. 

      

Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku 

 

     V obci Studnice se dne 9. 2. 2013 uskutečnila video a foto dokumentace 

masopustní obchůzky pro naplňování akčního plánu statku Vesnických 

masopustních obchůzek a masek na Hlinecku.  

 

Jízda králů na jihovýchodě České republiky 

 

     Pro realizaci akčního plánu statku „Jízdy králů na jihovýchodě ČR“ 

pokračovalo shromažďování dokumentačních materiálů v součinnosti se zástupci 

obcí a měst jízdy králů, dne 8. 9. 2013 se uskutečnilo natáčení jízdy králů v obci 

Skoronice. Byl ustaven poradní Sbor pro ochranu a uchování jízdy králů na 

jihovýchodní Moravě, který se zabývá koordinací a naplňováním záchovných 

opatření vyplývajících ze zápisu do UNESCO, diskuzí nad možnými riziky 

plynoucími ze zápisu a plánováním společných aktivit. Jednání sboru se 

uskutečnila 6. 3. a 29. 10. 2013.  

http://www.nulk.cz/
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     Dne 22. 5. 2013 se uskutečnilo ve Strážnici sympozium s názvem Letniční 

zvyky a obyčeje, jedna část byla věnována jízdě králů, jejímu zápisu do 

UNESCO a aktuálním tématům s ní spojeným, druhá část byla zaměřena na další 

letniční obyčeje (kupadelné svátky, stavění májí, slavnosti Božího Těla a další).  

     Pokračovaly přípravné práce na vytvoření putovní výstavy k jízdě králů, byl 

zpracován projekt, vybrán dodavatel a shromažďovány dokumentační materiály i 

trojrozměrné předměty. Výstava bude připravena pro výstavní sezónu 2014, 

prvním místem putovní výstavy budou prostory strážnického zámku. Byly 

realizovány přednášky ve vybraných základních školách (Kunovice, Vlčnov, 

Vlkoš – ZŠ navštěvují děti ze Skoronic) za účasti organizátorů i nositelů statku.  

     V roce 2013 se uskutečnily další přednášky o českých nehmotných statcích na 

seznamu UNESCO pro studenty Ústavu evropské etnologie Masarykovy 

univerzity Brno a v rámci celostátní dějepisné olympiády, kterou uspořádalo 

Purkyňovo gymnázium ve Strážnici. 
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III. NOSITELÉ TRADICE LIDOVÝCH ŘEMESEL 

     
     NÚLK je garantem projektu Nositelé tradice lidových řemesel, který navazuje 

na dokument UNESCO z roku 1989 Doporučení k ochraně tradiční a lidové 

kultury a je součástí Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České 

republice. Projekt Nositelé tradice je českou verzí projektu UNESCO, nazvaného 

Žijící lidské poklady. Udělování titulu vybraným lidovým výrobcům je od roku 

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

Přípravou nominací na tento titul je pověřen NÚLK, který soustřeďuje 

dokumentaci k jednotlivým návrhům podle zpracované metodiky a předává 

nominace k projednání komisi jmenované ministrem/yní kultury. Od roku 2001 

udělili ministr a ministryně kultury přes padesát titulů.  

     Dne 4. 4. 2013 provedla komise MK ve Strážnici hodnocení a výběr 

z předložených nominací řemeslníků. Na udělení titulu doporučila MK jednoho 

řemeslníka - paní Jarmilu Vítoslavskou z Troubek za výrobu tradičních 

hanáckých krojů. Návrh byl ministryní kultury schválen. Byla zajištěna 

dokumentace technologie, Jarmile Vítoslavské byly předány předměty spojené 

s udělením titulu, zakoupeny výrobky pro sbírkový fond. Vydána byla brožurka 

Nositelé tradice 2013. 

     Výstava Nositelé tradice lidových řemesel 2013 zahrnovala výrobky i dříve 

oceněných výrobců a byla instalována ve Vlastivědném muzeu v Olomouci od 6. 

– 25. 9. 2013. Vernisáž proběhla 6. 9. 2013 v rámci zahájení Dnů evropského 

kulturního dědictví za účasti náměstkyně ministra kultury Anny Matouškové. 

Akce byla připravena ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, 

Moravy a Slezska. 

     V sídle NÚLK byla 3. 10. 2013 veřejnosti zpřístupněna výstava „Skromné 

umění - Tradiční řemesla v České republice“, věnovaná 10. výročí vyhlášení 

Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Výstava 

vznikla za finanční podpory MK a potrvá do 31. října 2015. Námět a rámcové 

libreto připravil Martin Šimša; výtvarné řešení navrhli Jiří Marek, Jan Mléčka a 

Pavel Turko. Záměrem autorů výstavy není běžné „uzavření“ exponátů do vitrín, 

naopak se snaží vyvolat interakci a nabídnout bezprostřední kontakt návštěvníků 

s nimi. Řemeslné výrobky jsou představeny tak, jak byly nejběžněji vnímány a 

používány. Ve stejném duchu jsou koncipovány také podle věkových skupin 

vzdělávací programy pro školy. 

NÚLK spravoval a aktualizoval také doménu www.lidovaremesla.cz. 

      

Šimša, M.: Nositelé tradice lidových řemesel 2013. Strážnice. NÚLK, 2013, 27 s. 

 

http://www.lidovaremesla.cz/
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Výstavy:  

Šimša, M.:  Nositelé tradice 2013,  

Výstava výrobců oceněných titulem Nositel tradice lidového řemesla 

6. – 25. 9. 2013, Vlastivědné muzeum Olomouc 

 

Šimša, M. – Ondrušová, V. 

Skromné umění - Tradiční řemesla v České republice 

3. 10. 2013 – 31. 10. 2015, NÚLK Strážnice 
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IV.  ARCHIVNÍ A DOKUMENTAČNÍ FONDY, KNIHOVNA  

      

     Akviziční činnost knihovny v roce 2013 probíhala průběžně, stejně tak 

meziknihovní výpůjční služba, realizována byla vazba periodik. V průběhu roku 

byl zajištěn běžný rutinní provoz archivu, dokumentačních fondů, pravidelně 

zařazovány nové přírůstky. Pokračovaly práce v dlouhodobém úkolu digitalizace 

archivních fondů a sbírek. Zabezpečována byla komplexní audiovizuální a foto-

grafická dokumentace nejvýznamnějších akcí NÚLK. 

     V roce 2013 bylo zaevidováno 310 přírůstků knih a periodik (př. č. 18 720 – 

19 030). V rámci retrospektivní katalogizace bylo v knihovním informačním 

systému KP-Win SQL vloženo 470 exemplářů. Do fondu video bylo získáno a 

zpracováno 148 záznamů na nosičích DVD, DVCAM a XDCAM, pokračovala 

rutinní digitalizace nejstarších záznamů na analogových médiích VHS a S-VHS 

formou profesionálního přepisu na digitální média DVCAM a souběžně DVD 

(určené pro studijní účely), procesem digitální konverze prošlo celkem 72 médií. 

Hlavní část přírůstků do fondu video představovaly výstupy projektů NÚLK a 

souběžně také systematická a dlouhodobá dokumentace MFF ve Strážnici 

(v rozsahu 27 ucelených pořadů). Archivní sbírka obrazových a propagačních 

dokumentů byla doplněna o 18 přírůstků, dále probíhala digitální katalogizace 

plakátů a souběžně revize celého fondu plakátů (v současné době obsahuje 1244 

ks evidenčních karet). Fotografická archivní sbírka byla doplněna o 1764 

snímků, přírůstek digitálních snímků za rok 2013 je 2953. Zajištěna byla 

výstřižková služba z vybraných deníků. V průběhu roku probíhaly konzultace 

v oblasti ukládání a ochrany dat v návaznosti na akreditaci archivu. 

     Ve spolupráci s MZM uspořádal NÚLK, nad rámec plánovaných úkolů, dne 

19. 11. 2013 Workshop o digitalizaci starých zvukových nahrávek. Akce byla 

určena pro omezený počet účastníků a zaměřena na praktické otázky digitalizace 

zvukových záznamů s hlavním akcentem na magnetický záznam zvuku. 

Nedílnou součástí workshopu byla praktická část s ukázkami přepisových 

technologií, systému pro ukládání dat a některých vybraných úkonů při údržbě 

techniky a správě fondu. Jako lektoři byli pozváni specialisté na údržbu, 

digitalizaci i restauraci zvukových záznamů z Českého rozhlasu, akademické i 

firemní sféry. Hlavním cílem akce bylo připravit správce audiovizuálních fondů 

v paměťových institucích na výzvy spojené se zpracováním fondů zvukových 

záznamů, řešením digitalizace vlastními silami i zakázkově a ochranu a 

dlouhodobé uložení nákladných výstupů ve formě digitálních objektů. 
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V. VZDĚLÁVACÍ, VYDAVATELSKÁ A PROPAGAČNÍ ČINNOST 

 

V/1   Škola folklorních tradic  

     

     V měsíci září 2013 byl v Praze, ZŠ Táborská zahájen 6. cyklus dvouletého 

akreditovaného rekvalifikačního kurzu „Lektor“ – se zaměřením na tradiční 

hudbu a tanec, pořádaný NÚLK ve spolupráci s Národním informačním a 

poradenským střediskem pro kulturu a Folklorním sdružením ČR v rámci Školy 

folklorních tradic. Třídní učitelkou se stala Markéta Lukešová, do kurzu bylo 

přihlášeno 50 frekventantů. Vzdělávací program je akreditován (MŠMT pod č. j. 

32 238/10-24/968, podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č.176//2009 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání 

v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení a v souladu s § 108 odst. 3 

zákona č. 435/2004 Sb. a § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).   

 

 

V/2   Národopisná revue 

      

     Jednání redakční rady časopisu se uskutečnilo ve dnech 15. 1., 28. 5. a 10. 9. 

2013. V roce 2013 byla připravena, redakčně zpracována a vydána čtyři 

tematicky zaměřená čísla odborného časopisu Národopisná revue a jedno 

speciální vydání vybraných etnografických studií v anglickém jazyce. Přílohu 

Národopisné revue 3/2013 tvoří personální bibliografie Jaroslava Štiky, 

významného etnografa a dlouholetého ředitele Valašského muzea v přírodě 

v Rožnově pod Radhoštěm. 

     Národopisná revue 1/2013 prezentuje téma Vlčnovská jízda králů – metody 

současného výzkumu. Na jeho naplnění se podíleli členové Study Group on 

Ethnochoreology ICTM a její podskupiny Sub-Study Group on Field Research 

Theory and Methods, kteří v květnu 2012 uskutečnili terénní výzkum jízdy králů, 

tradičního obyčeje udržovaného dodnes v několika lokalitách na Moravě, mezi 

nimi i ve Vlčnově. Specifikace výzkumu byla podnícena také zápisem jízdy 

králů do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO 

v roce 2011. Výzkum byl zaměřen především na současnou podobu jízdy králů. 

Byl vnímán jako experiment, který může pomoci odhalit nové souvislosti, 

podstatu transmise a existenci jevu v odlišných společenských kontextech. 

Jednotliví autoři přispěli těmito statěmi: Vlčnovská jízda králů pohledem 

současného výzkumu (Daniela Stavělová), Jízda králů ve Vlčnově z pozice 

outsidera (Lise Andersen, Heino Wessel Hansen), Průběh a hlavní témata jízdy 
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králů ve Vlčnově (Petra Dotlačilová, Petra Slavíková, Kateřina Syslová, Daniela 

Zilvarová), Čím žil Vlčnov? Mediální zprávy o konání jízdy králů ve Vlčnově 

(Dorota Gremlicová, Daniela Zilvarová), Mezi rituálem a festivalem (na příkladu 

vlčnovské jízdy králů) autorky Ancy Giurchescu, Jízda králů zapsaná na seznam 

UNESCO a otázka vlastnictví, dohledu a rozhodování: Čí tradice, čí dědictví? 

(László Felföldi). V rubrice Proměny tradice je uveřejněn příspěvek Street 

verbuňk (autor Jiří Plocek). Společenská kronika připomíná jubileum etnoložek 

Ludmily Sochorové a Aleny Plessingerové, přináší také nekrolog hudebníka, 

sběratele a etnoorganologa Josefa Režného. Další pravidelné rubriky přinášejí 

zprávy o výstavách, folklorních festivalech a recenze nových knih.  

     Národopisná revue 2/2013 je věnována tématu 1150. výročí příchodu sv. 

Cyrila a Metoděje na Moravu. Jan Rychlík a Magdaléna Rychlíková se v úvodní 

studii věnují základním historickým faktům provázejícím tuto událost a vztahu 

dalších slovanských národů k těmto osobnostem (Kult sv. Cyrila a Metoděje a 

jeho nacionalizace v moderní době). Marta Šrámková a Rudolf Šrámek se 

zaměřili na zkoumanou problematiku pohledem folkloristiky a jazykovědy (Po 

stopách cyrilometodějské tradice v prozaickém folkloru a v některých vlastních 

jménech Moravy a Slezska), Karel Altman připomněl oslavy milénia příchodu sv. 

Cyrila a Metoděje na Moravu v roce 1863 (Cyrilometodějské milénium a česko-

německé vztahy v Brně). Vývojovými kontexty cyrilometodějského svátku na 

území Bulharska se zabývala bulharská etnoložka Katja Michajlova (Svátek sv. 

Cyrila a Metoděje v Bulharsku – historie, tradice, politika, současnost /Na 

příkladu města Plovdiv/). Aleš Filip, Jana Osolsobě a Jan Osolsobě zpracovali 

téma výtvarných projevů vztahujících se ke sv. Cyrilu a Metodějovi (Kult sv. 

Cyrila a Metoděje ve výtvarném umění /Klíč k jejich ikonografii/). Obrazovou 

přílohu Cyril a Metoděj na svatých obrázcích připravila Alena Křížová. 

V rubrice Ohlédnutí je otištěna Vzpomínka na loutkářku a sběratelku pověstí 

Alžbětu Čihařovou-Odehnalovou (autor Leoš Vašek). Společenská kronika 

připomíná životní jubileum etnoložky Jany Hrabětové, etnomuzikologa Dušana 

Holého a etnologa Františka Vrhela, uveřejňuje také nekrolog choreografky 

Jiřiny Mlíkovské a etnochoreologa Cyrila Zálešáka. V dalších pravidelných 

rubrikách jsou obsaženy oborové zprávy a recenze nových knih. 

     Národopisná revue 3/2013 je zaměřena na téma Využití hlíny v tradiční 

kultuře. Uvedené problematice je věnována pozornost z různých úhlů pohledu ve 

studiích Barbory Půtové (Ideqqi: keramika kabylských žen), Jany Polákové 

(Využití a zpracování hlíny u Romů na území bývalého Československa), 

Miroslava Války (Historické okolnosti zániku archaických stavebních projevů    

u pomoravsko-panonského typu lidového domu) a Martina Novotného               

(K některým archaickým konstrukčním technologiím hliněných staveb na Hané). 
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V oddílu ostatních studií představuje Eva Šipöczová politickou anekdotu jako 

žánr slovesného folkloru (O zajkovi a medveďovi: k problematike tematického 

vymedzenia politickej anekdoty). K hlavnímu tématu čísla se vztahuje i rubrika 

Fotozastavení (autorka Helena Beránková), která připomíná fenomén tzv. 

habánské keramiky. Společenská kronika obsahuje jubilejní články věnované 

etnologům Josefu Kandertovi, Mnislavu Zelenému, Pavlu Burešovi a Vandě 

Jiřikovské a uveřejňuje nekrology tanečních folkloristů Petra Nováka a Barbory 

Čumpelíkové. Další pravidelné rubriky přinášejí zprávy z oborových konferencí, 

výstav, festivalů a recenze nových knih.     

     Národopisná revue 4/2013 je věnována problematice krajanů. Zdeněk Uherek 

nastiňuje dané téma z pohledu teorie migrace a zabývá se faktory podmiňujícími 

vznik krajanských komunit v Evropě (Krajané a současné migrační procesy). 

Stanislav Brouček zaměřuje pozornost na české a slovenské imigranty, kteří se 

usadili na australském ostrově Tasmánie („Českoslovenství“ na konci světa: 

Krajané na Tasmánii). Veronika Beranská se věnuje systému léčitelských 

praktik v kultuře ukrajinských a kazachstánských Čechů (Krajanská lidová léčba 

a ritualizované praktiky u Čechů z Ukrajiny a Kazachstánu přesídlených do 

České republiky). Barbora Kučerová připomíná enklávu českého přistěhovalectví 

ve středním Polsku (Současný stav evangelického reformovaného sboru v Zelově 

na příkladu smíšených manželství) a Dagmar Petišková mapuje ukrajinské 

imigranty v USA a v Kanadě (Ukrajinská diaspora v Severní Americe, její 

kultura a etnografické publikace). V Proměnách tradice je uveřejněn příspěvek 

autorů Lucie Šilerové a Franka Trnky České, moravské a slovenské tradice 

krajanů v oblasti Minneapolis (St. Paul, MN, USA). Rubrika Ohlédnutí 

připomíná osobnost Jaroslava Mackerleho a jeho národopisné dílo o Malé Hané 

(autor Lukáš F. Peluněk), rubrika Rozhovor je věnována hudebníkovi Jiřímu 

Pavlicovi. Společenská kronika připomíná životní jubilea etnoložek Jitky 

Matuszkové a Jiřiny Veselské. V dalších pravidelných rubrikách jsou uveřejněny 

zprávy z konferencí, výstav, recenze nových knih a další informace z oboru, 

včetně návrhu Etického kodexu České národopisné společnosti. 

       

 

V/3    Propagace a prezentace NÚLK 

  

     Propagaci své činnosti NÚLK věnoval v roce 2013 systematickou pozornost. 

Vydány byly informační tiskoviny: Přehled folklorních festivalů a národopisných 

akcí pro rok 2013 ve formátu PDF na webových stránkách NÚLK, k MFF 

Strážnice 2013 a folklornímu festivalu Dětská Strážnice vydány: propagační 

programová skládačka (s anglickou a německou verzí), grafický plakát, 
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programový sborník s podrobnými informacemi o celém festivalu. V závěru roku 

byl vytištěn informační leták Rok v Muzeu vesnice 2014 a připravena 

propagační skládačka 69. ročníku MFF Strážnice 2014 a 32. ročníku festivalu 

Dětská Strážnice 2014. Ve dnech 24. 6. – 12. 7. 2013 se uskutečnila reklamní 

kampaň zaměřená na prezentaci MVJVM formou billboardů u silnic I. tř. v Brně 

a okolí, Olomouci, Přerově, Prostějově a Zlíně. Součástí kampaně bylo umístnění 

plakátů v MHD města Brna, Zlína, Prostějova, Přerova a Olomouce. 

      NÚLK prezentoval svou činnost v Brně na veletrhu cestovního ruchu a 

turistických zajímavostí Regiontour 2013 prostřednictvím Centrály cestovního 

ruchu jižní Moravy (CCRJM). Další prezentace akcí pořádaných NÚLK 

proběhla prostřednictvím CCRJM na různých evropských veletrzích cestovního 

ruchu a na mnoha turistických a propagačních webových portálech. Průběžně 

byly aktualizovány a upravovány údaje o NÚLK a jeho akcích v propagačních 

materiálech jiných institucí a vydavatelství. NÚLK byl zapojen jako aktivní člen 

do projektu Top výletní cíle jižní Moravy. S mediálními partnery MFF byla 

smluvně sjednána podpora 68. ročníku MFF a 31. ročníku Dětské Strážnice. Ke 

všem akcím pořádaným NÚLK byla zajištěna podle charakteru akce odpovídající 

propagace - výlep plakátů, rozeslání pozvánek, hlášení v místních rozhlasech, 

využití elektronické pošty, webového prostoru a sociálních sítí, informačních 

center, regionálního tisku a regionálních rozhlasových a televizních stanic.  

   

    

V/4  Vědecká redakce 

      

     V roce 2013 pracovala „Vědecká redakce NÚLK“ ve složení PhDr. Jan Krist, 

Mgr. Martin Šimša, Mgr. Michal Škopík, PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D., Mgr. 

Daniel Luther, CSc., tajemnicí je Mgr. Jarmila Teturová a průběžně posuzovala 

obsahy připravovaných edičních výstupů. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 
 

28 

VI. SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI A DOMÁCÍMI INSTITUCEMI  

 

      NÚLK působí v různých mezinárodních organizacích v oblasti lidové 

kultury, zvláště folkloru, především ve smyslu naplňování rezoluce 25. generální 

konference UNESCO Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury, Úmluvy   

o zachování nemateriálního kulturního dědictví a v souladu s Koncepcí účinnější 

péče o tradiční lidovou kulturu v České republice. NÚLK je sídlem České 

národní sekce CIOFF a zabezpečuje činnost této sekce.  

 

 

VI/1   UNESCO 

 

     Spolupráce NÚLK s UNESCO je dlouhodobě zaměřena zejména na 

implementaci Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví. V roce 

2013 se spolupráce týkala zejména zastoupení ČR v Subsidiárním orgánu za 

regionální skupinu II Mezivládního výboru pro zachování nemateriálního 

kulturního dědictví UNESCO a koordinace této spolupráce s Martinou 

Pavlicovou, která byla členkou za ČR. Pokračovala spolupráce České národní 

sekce CIOFF jako poradního orgánu Mezinárodního výboru Úmluvy o zachová-

ní nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.  

     Eva Románková se zúčastnila mezinárodních jednání zaměřených na oblast 

tradiční lidové kultury ve Vídni a Lublani a zasedání Mezivládního výboru pro 

zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO v Azerbajdžánu. Ve 

dnech 19. – 21. 6. 2013 proběhlo třídenní setkání zástupců států střední Evropy 

(ČR, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Německo, Slovinsko, Chorvatsko a 

Švýcarsko) ve Vídni. Organizátorem setkání byla rakouská národní komise pro 

UNESCO. Cílem byla vzájemná výměna zkušeností a diskuse nad konkrétními 

tématy, vedení národních seznamů tradiční kultury, vliv zápisu do UNESCO na 

vývoj nemateriálních statků, sestavování periodických zpráv pro UNESCO atd. 

Důležitým bodem bylo plánování mezinárodní spolupráce a úvahy o po-

tenciálních nadnárodních nominacích do Reprezentativního seznamu 

nehmotného kulturního dědictví lidstva. Další setkání s obdobnou účastí 

navazující na jednání ve Vídni se uskutečnilo 26. - 28. 9. 2013 v Lublani ve 

Slovinském etnografickém muzeu. Na programu byla témata otevřená již na 

červnovém jednání ve Vídni. Zástupkyně NÚLK Eva Románková navázala 

užitečné kontakty ve všech okolních zemích, které NÚLK nadále rozvíjí. Účast 

na podobných jednáních je velkým přínosem pro pracovníky NÚLK a MKČR 

z hlediska kontinuálního vzdělávání se v nových trendech v oboru a navazování 

spolupráce se zahraničními institucemi na mezinárodním poli ochrany tradiční 
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lidové kultury. Ve dnech 1. - 8. 12. 2013 zastupovala Eva Románková jako 

členka dvoučlenné delegace Českou republiku na zasedání Mezivládního výboru 

Úmluvy pro zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO v Azer-

bajdžánu, Baku. ČR byla čtvrtým rokem členem Mezivládního výboru a zároveň 

i Subsidiárního orgánu posuzujícího nominace do Reprezentativního seznamu 

nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Delegace ČR vystoupila k většině 

z 30 bodů sedmidenní agendy.  

     Jednání České komise pro UNESCO se v Praze účastnil Jan Krist (jednání 

pléna 19. 2. a 18. 12. 2013, sekce kultury České komise 2. 4., 12. 6., 25. 9., 22. 

10., 26. 11. 2013).  

 

 

VI/2   IOV  

        

    IOV patří k nevládním organizacím UNESCO, které využívají poznatků 

národopisného bádání ke své činnosti, jeho doménou je podpora a organizování 

folklorních festivalů, na nichž se prezentují kromě projevů folkloru také tradiční 

řemesla a lidové umění. NÚLK je členem národní sekce International 

Organization für Folkskunst (Mezinárodní organizace lidového umění) v ČR. 

NÚLK je řádným členem od roku 1999. 

 

 

VI/3   ICOM 

 

     ICOM patří mezi nejvýznamnější světové nevládní organizace UNESCO 

sdružující muzea všech typů a zaměření. NÚLK spravuje Muzeum vesnice 

jihovýchodní Moravy, vlastní rozsáhlý sbírkový fond a členství v ICOM 

umožnilo zařadit muzeum do celosvětové muzejní sítě. Umožňuje rovněž 

kontakty se světovými muzei, výměny výstav a účast na odborných konferencích 

a seminářích. NÚLK je řádným členem organizace International Council of 

Museums (Mezinárodní organizace muzeí) od roku 2006. Jednání české sekce se 

dne 26. 2. 2013 v Pardubicích zúčastnila Vlasta Ondrušová. 
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VI/4   CIOFF, zahraniční cesty a festivaly v rámci spolupráce s CIOFF 

     

     NÚLK je řádným členem CIOFF (Conseil International des Organizations de 

Festivals de Folklore et d´Arts Traditionels – Mezinárodní rady pořadatelů 

festivalů folkloru a lidového umění) a je sídlem České národní sekce CIOFF 

(ČNS). ČR je členem této nevládní organizace působící v oblasti 

neprofesionálních aktivit a jedním z hlavních cílů je sdružovat renomované 

folklorní festivaly z naší země, které mají zájem zařadit se do sítě prestižních 

festivalů v celosvětovém měřítku. Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici je 

členem od roku 1980, Česká národní sekce CIOFF vznikla v roce 1993.     

Jednání Výboru České národní sekce CIOFF se uskutečnilo 9. 4. 2013 v Brně, 

jednání Valné hromady ČNS CIOFF 14. 5. 2013 rovněž v Brně. Průběžně 

probíhala komunikace sekretariátu ČNS CIOFF s členskou základnou. NÚLK  

provozuje a pravidelně aktualizuje webovou prezentaci www.cioff.cz, zveřejňuje 

dostupné nabídky zahraničních souborů i festivalů a přináší informace                 

o členských festivalech ČNS. Podle potřeby byla zpracovávána doporučení ČNS 

CIOFF souborům k jejich výjezdu do zahraničí. Ve stanoveném termínu byly 

zpracovány podklady pro výroční zprávu CIOFF a pro kalendárium CIOFF, 

uhrazen členský příspěvek. Po ukončení MFF Strážnice 2013 bylo vypracováno 

hlášení o účasti zahraničních souborů pro potřeby CIOFF. Sekretariát České 

národní sekce CIOFF shromažďoval dokumentační materiály z jednotlivých 

členských festivalů, které byly pro organizační i badatelské účely uloženy           

v archivu NÚLK. 

     Zahraniční aktivity NÚLK byly zaměřeny zejména na spolupráci s národními 

sekcemi, Výkonným výborem a Radou CIOFF.  

- Ve dnech 14. – 17. 2. 2013 se Vlasta Ondrušová zúčastnila zasedání 

Legislativní komise CIOFF ve Švýcarsku, účelem jednání bylo zpracování 

návrhu nového znění prováděcích předpisů CIOFF a stanovisko k přijetí nových 

členských států. 

- Zasedání Středoevropského sektoru CIOFF se uskutečnilo v Baku, Azerbajdžán 

ve dnech 28. 5. – 3. 6. 2013. Českou národní sekci reprezentovala Vlasta 

Ondrušová, na programu byly závěry jednání Výboru, zprávy o činnosti všech 

komisí a pracovních skupin. Byla schválena výše členských poplatků pro rok 

2014 a program Světového kongresu, kulturní konference a Open fora.  

- Vlasta Ondrušová se ve dnech 26. 10. - 3. 11. 2013 jako delegátka České 

národní sekce CIOFF a členka Legislativní komise zúčastnila 43. Světového 

kongresu CIOFF v Zacatecas, Mexiko. Kongres obdržel patronát generální 

ředitelky UNESCO. Během kongresu proběhly volby do nejvyššího orgánu, 

novým prezidentem se stal P. Beaussant z Francie. Nově zvolen byl taky 
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víceprezident, tajemník a předsedové některých komisí. Za přidružené a členy 

korespondenty bylo přijato 12 států. Důležitým bodem jednání byla spolupráce 

CIOFF a UNESCO v oblasti ochrany a prezentace nemateriálních kulturních 

statků. Součástí kongresu byla kulturní konference a Open forum, které bylo 

zaměřeno na kulturní diverzitu. Během kongresu proběhla zasedání Středo-

evropského sektoru CIOFF a Legislativní komise. Uskutečnila se jednání se 

zástupci některých členských států a folklorních festivalů, díky nimž byly 

zajištěny soubory pro české folklorní festivaly a pozvání pro folklorní soubory 

z ČR na zahraniční festivaly.  

 

 

VI/5   Ostatní spolupráce se zahraničím  

 

Slovenská republika 

 

     Spolupráce se Slovenskou republikou se týkala především spolupráce             

s Etnologickým ústavem SAV, Národním osvětovým centrem v Bratislavě, 

Etnografickým muzeem Slovenského národního muzea v Martině a folklorním 

festivalem Myjava. 

- NÚLK dlouhodobě spolupracuje při přípravě a realizaci Mezinárodního 

folklorního festivalu v Myjavě, Jan Krist je členem Předsednictva Programové 

rady festivalu a zúčastňuje se všech potřebných přípravných a hodnotících 

zasedání i samotného festivalu. Jednání Programové rady festivalu se uskutečnilo 

v Bratislavě dne 16. 1., 13. 3. a15. 5. 2013, samotný festival v Myjavě ve dnech 

21. - 23. 6. 2013. Všechny materiály byly předány do dokumentačních fondů 

ústavu. V rámci jednání byla uskutečněna vzájemná výměna kontaktů a 

zkušeností při přípravě dramaturgie i jednotlivých pořadů obou festivalů, 

spolupráce při zajišťování zahraničních souborů pro MFF Strážnice a MFF 

Myjava. Dne 13. 3. 2013 jednal Jan Krist s představiteli Národního osvětového 

centra v Bratislavě, které je ústředním metodickým a poradenským pracovištěm 

na Slovensku, o další spolupráci, úpravě dosavadní smlouvy a o projektu 

Muzičky. Dne 30. 5. 2013 se Jan Krist v Bratislavě zúčastnil zasedání redakční 

rady vědeckého časopisu Slovenský národopis a dne 24. 10. 2013 slavnostního 

vyhlášení prvků zapsaných do Reprezentativního seznamu nehmotného 

kulturního dědictví Slovenska. Dne 8. 12. 2013 vykonal Jan Krist služební cestu 

do Martina, kde v rámci předvánočního pořadu jednal s ředitelkou Muzea 

slovenské vesnice o problematice muzeí v přírodě, jejich výstavbě a hlavně        

o oživovacích programech pro návštěvníky. 
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- Ve dnech 16. - 18. 7. 2013 vykonal Martin Novotný služební cestu do Ústavu 

etnologie SAV v Bratislavě. Účelem cesty bylo studium archivních fondů pro 

projekt NAKI „Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a 

vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají“. Cílem bylo prostudovat 

rozsáhlý fond fotografického materiálu dokumentující hliněné stavby.   

- Dne 25. 6. 2013 se Martin Šimša, jako člen vědecké rady Slovenského 

národního muzea v Martině, zúčastnil pravidelného zasedání této vědecké rady. 

Na programu bylo hodnocení odborných úkolů za léta 2008 – 2012 a návrh 

nových úkolů na roky 2013 – 2017.  

- Martin Šimša dne 7. 3. 2013 uskutečnil služební cestu do Městského muzea 

v Kežmarku, kde provedl dokumentaci oděvních součástek z prostředí 

německého trhového města. Plánovaná cesta byla uskutečněna v rámci 

vědeckého projektu NAKI „Tradiční lidový oděv na Moravě, identifikace, 

analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850-

1950“. Získané informace slouží jako srovnávací pramen k německému 

materiálu z českého prostředí.        

- Eva Románková se ve dnech 15. – 16. 10. 2013 zúčastnila semináře „Pohľady“ 

pořádaného KOS v Nitře, kde prezentovala výzkumné projekty a aktivity NÚLK. 

 

Maďarsko 

 

- Martin Novotný a Eva Rýpalová navštívili ve dnech 3. - 6. 6. 2013 v rámci 

výzkumných aktivit DKRVO (Způsoby prezentace tradiční lidové kultury           

v muzeích v přírodě a Způsob prezentace hliněných staveb v muzeích v přírodě) 

muzea v přírodě ve městech Ópustazser, Bugac, Ballassagyarmat a Szentendre za 

účelem získání nových poznatků ke způsobům prezentace tradiční lidové kultury 

v muzeích v přírodě a informačním systémům využitelných pro tělesně postižené 

osoby. Účelem služební cesty M. Novotného byl především výzkum hliněných 

staveb v oblasti Velké uherské nížiny.  

Služební cestu ve stejném termínu v rámci řešení projektu NAKI „Tradiční 

lidový oděv na Moravě, identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav 

sbírkového materiálu z let 1850-1950“ uskutečnil i Martin Šimša. Cílem cesty 

byl průzkum sbírkového materiálu v muzeích zaměřujících se na lidový oděv a 

textil (Etnografické muzeum v Šoproni, Vlastivědné muzeum v Szegedu, 

Národopisné muzeum v Kečkemetu a Vlastivědné muzeum v Ballassagyarmatě). 

Důraz byl kladen především na dokumentaci oděvních součástek vyskytujících 

se též na území Moravy.   
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Německo 

 

- Ve dnech 11. - 15. 7. 2013 se Jan Krist zúčastnil 10. ročníku Mezinárodního 

folklorního festivalu „Lužica 2013“. Jedná se o festival, který se výrazně 

zaměřuje na prezentaci folklorního dědictví převážně národnostních menšin 

žijících v rozličných zemích. Při festivalu jednal s ředitelem festivalu, jednatelem 

a novým předsedou Domowiny o spolupráci s festivalem Lužica a o organi-

zování Světového kongresu CIOFF v roce 2014 v Budyšíně. 

- Ve dnech 26. 8. – 1. 9. 2013 uskutečnili Martin Novotný a Martin Šimša 

služební cestu na konferenci AEOM – Asociace evropských muzeí v přírodě, 

která se konala v Glentleitu v Bavorsku a Bad Wiensheim v Badensku – 

Wirtenbersku. Součástí konference byla volba nového výboru a valná hromada 

členů asociace, jejíž je Martin Šimša členem. Za východní Evropu byla do 

výboru zvolena dr. Kateřina Očková ze SNM Martin. Součástí konference byly 

odborné exkurze do muzeí v přírodě ve zmíněných místech.    

- Ve dnech 9. - 11. 12. 2013 vykonal Martin Novotný zahraniční služební cestu 

do Drážďan. Jejím účelem bylo studium literatury k hliněnému stavitelství 

v zemské a univerzitní knihovně Sächsische Landesbibliothek - Staats- und 

Universitätsbibliothek Dresden pro projekt NAKI  „Technologie tradičního 

hliněného stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti středního 

Podunají“. 

- Řešitelský tým projektu „Tradiční lidový oděv na Moravě, identifikace, 

analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850-

1950“ NAKI - Martin Šimša, Marta Kondrová, Alena Samohýlová, Lenka 

Nováková, Veronika Hrbáčková, Eva Tomášová v rámci výzkumné práce 

navštívili ve dnech 10. 12. – 12. 12. 2013 Drážďany.  Cílem cesty byla návštěva 

Saského muzea lidového umění, kde provedli dokumentaci uloženého lidového 

oděvu a především dokladů krajkářské výroby z Krušných hor, jejíž produkty se 

v lidovém oděvu na Moravě uplatňovaly. Dále navštívili nově otevřenou 

expozici věnovanou prezentaci uměleckoprůmyslových sbírek Státního 

kunsthistorického muzea v Drážďanech. Zaměřili se především na průzkum 

hedvábných textilií, způsobů jejich výroby, konzervace a prezentace ve 

výstavních prostorách.  

 

Polsko 

 

- Martin Novotný ve dnech 11. - 12. 4. 2013 navštívil Cieszyn (Polsko). Účelem 

cesty bylo studium pramenů k hliněnému stavitelství v Archivu polského 
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etnografického atlasu k projektu NAKI - „Technologie tradičního hliněného 

stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají“. 

- Ve dnech 29. 10. - 3. 11. 2013 uskutečnil Martin Šimša služební cestu do 

Poznaně a Lešna. Cílem cesty byl průzkum a dokumentace Knih krejčovských 

střihů z Poznaně a Knihy krejčovských střihů z Lešna. Při návštěvě muzeí se 

seznámil s historií cechovní výroby a okolností vzniku těchto knih.  

 

Rakousko 

 

- Dne 28. 1. 2013 vykonal Martin Novotný služební cestu do Vídně. Účelem 

služební cesty bylo studium literatury k hliněnému stavitelství v Österreichische 

Nationalbibliothek (v Rakouské národní knihovně) k projektu NAKI 

„Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti 

k oblasti středního Podunají“. 

- Dne 9. května 2013 se Martin Novotný zúčastnil vernisáže výstavy 

k hliněnému stavitelství v Muzeu v přírodě v Niedersulzu.  

- Jan Krist, Martin Novotný a Martin Šimša jednali 8. 10. 2013 s ředitelkou 

Muzea v přírodě v Niedersulzu dr. Veronikou Plöckinger-Walenta ohledně 

rozsahu a podmínkách spolupráce na semináři věnovaného hliněnému stavitelství 

„Hliněné stavby v Rakousku a na Moravě“. 

- Dne 5. 4. 2013 se uskutečnila v rámci výzkumné aktivity DKRVO „Způsoby 

prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě“ zahraniční služební cesta 

průvodců (Rýpalová, Kolaříková, Ljasovská, Baňařová, Bína, Růžičková, 

Bačíková, Bínová, Štylárková, Zlámalová) do muzea v přírodě v Niedersulzu za 

účelem získání poznatků ke způsobům prezentace tradiční lidové kultury            

v muzeích v přírodě, informačním systémům využitelných pro tělesně postižené 

osoby a vytváření bezbariérových přístupů pro handicapované návštěvníky 

muzeí v přírodě. 

 

Rusko 

 

Ve dnech 14. 8. – 23. 8. 2013 uskutečnil Martin Šimša služební cestu na 

závěrečnou konferenci projektu „Kulturní krajina – tradice pro budoucnost“, na 

kterém se NÚLK podílel jako zahraniční partner. Konference probíhala 

v Národním parku Kenozero v Archangelské oblasti Ruské federace. Martin 

Šimša přednesl na konferenci referát na téma Nositelé tradice lidových řemesel – 

současný způsob podpory a prezentace tradiční výroby v ČR. Na víceletém 

mezinárodním projektu „Kulturní krajina – tradice pro budoucnost“ NÚLK 

participoval s občanským sdružením Zapowedniky Moskva. 
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Velká Británie 

 

V návaznosti na tvorbu česko-anglického slovníku termínů specifických pro 

českou etnologii podnikla Eva Románková ve dnech 14. – 22. 4. 2013 služební 

cestu do Velké Británie (Londýn, Cardiff). V knihovnách British Museum a 

Folklore Society se věnovala studiu anglické literatury z oblasti obřadní kultury, 

která je v České republice nedostupná, za účelem vypracování příslušného 

hesláře.  Zúčastnila se rovněž konference Folklore Society na téma městský 

folklor. Toto téma zahrnovalo příspěvky vztahující se k oblastem 

zpracovávaným ve slovníku v roce 2013, tj. slovesnému folkloru a obřadní 

kultuře.  

 

Mezinárodní tvůrčí dílna „Muzičky 2013“ 

 

     NÚLK pořádal ve dnech 2. - 6. října 2013 v pořadí osmý ročník mezinárodní 

tvůrčí dílny dětských lidových muzik s názvem „Muzičky 2013". Akce se konala 

v rámci mezinárodního projektu „Dny tradiční kultury" a byla zařazena do 

seznamu událostí „Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti". Dílna byla 

realizována za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a byla jí 

udělena záštita ministra kultury. 

     Hudební dílny se zúčastnily Cimbálová muzika Bělina Základní umělecké 

školy Morava ze Zlína s lektorem Martinem Crlou, Ľudová hudba Detského 

folklórneho súboru Radosť z Trenčína s lektorem Peterem Škriečkou a Muzika 

Dětského folklorního souboru Pramínek z Jihlavy s lektorem Markem Čápem. 

     Tvůrčí dílna byla tematicky zaměřena na pochopení kulturní rozmanitosti a na 

výuku regionálních specifik lidové hudby etnografických oblastí původu tří 

zúčastněných muzik. V úvodním semináři vedoucí muzik představili za pomoci 

zvukových nahrávek charakteristické znaky hudební kultury jednotlivých oblastí. 

Následovaly nácviky připravených hudebních úprav v oddělených zkušebnách 

pod vedením lektorů. Každá muzika měla připraveny tři úpravy z vlastního 

repertoáru, celkově bylo nacvičováno devět aranží. Lektoři se postupně střídali 

ve výuce u všech muzik za účelem dodržení regionální stylové čistoty hudebního 

projevu. Účastníci dílny měli možnost prezentovat se s ukázkou vlastního 

repertoáru v rámci slavnostní vernisáže výstavy „Skromné umění" v sídle NÚLK 

ve Strážnici. Získané poznatky a dovednosti pak představili na dvou veřejných 

koncertech. První vystoupení se konalo v pátek 4. října 2013 v sále Základní 

umělecké školy ve Veselí nad Moravou. Druhý koncert proběhl v neděli 6. října 

2013 v prostorách koncertního sálu zámku v Uherském Ostrohu ve spolupráci 
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s městem Uherský Ostroh. V programu zazněly profilové hudební ukázky 

jednotlivých muzik a všechny společně nacvičené úpravy. 

     Pro účastníky mezinárodní tvůrčí dílny dětských lidových muzik byl 

připraven kulturně-vzdělávací doprovodný program. Muzikanti si prohlédli 

expozici hudebních nástrojů lidové hudby v České republice na zámku ve 

Strážnici, Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici, hrad Buchlov a 

hlavní pořad XXIII. Festivalu hudebních nástrojů lidových muzik v Uherském 

Hradišti „Apollón a Pan - O nástrojích drnkacích a píšťalách“. 

V průběhu celé mezinárodní dětské tvůrčí dílny „Muzičky 2013" byla prováděna 

fotodokumentace a byly pořízeny videozáznamy veřejných koncertů. Výsledky 

dílny budou představeny veřejnosti ve stejnojmenném pořadu autora Mgr. Petra 

Číhala „Muzičky" v rámci 69. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu 

Strážnice 2014 a 32. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2014. 

 

 

VI/6   Spolupráce s domácími institucemi  

      

     NÚLK spolupracuje s mnoha muzejními, univerzitními a vědeckými 

institucemi v ČR a metodicky i organizačně pomáhá folklorním souborům a 

festivalům. V roce 2013 pokračovala spolupráce NÚLK s Národním 

informačním a poradenským střediskem pro kulturu, Folklorním sdružením ČR, 

Valašským muzeem v přírodě, Ústavem evropské etnologie Brno, Etnologickým 

ústavem AV v Praze a v Brně, Moravským zemským muzeem Brno a dalšími 

muzei, Asociací muzeí a galerií, Českou národopisnou společností. Odborní 

pracovníci NÚLK působili v různých komisích, vědeckých, programových a 

redakčních radách, např. v České komisi pro UNESCO, Národní radě pro 

tradiční lidovou kulturu, grantových komisích MK. 

- Ředitel NÚLK Jan Krist je členem Ředitelské rady NIPOS v Praze, ve 

Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm působí jako člen 

redakční rady sborníku Museum vivum a spolu s Evou Románkovou ve Vědecké 

radě Valašského muzea v přírodě (1. 3. a 16. 12. 2013). 

- NÚLK je členem Českého svazu muzeí v přírodě, Jan Krist je členem správní 

rady, která zasedala v Rožnově pod Radhoštěm 22. 2. 2013 a 8. 11 2013 

v Českém Těšíně, jednání Valné hromady bylo 24. 1. 2013 v Rožnově pod 

Radhoštěm. 

- NÚLK je společně s Národním informačním a poradenským střediskem pro 

kulturu a Folklorním sdružením ČR členem Koordinační rady pro folklor, 

schůzka se uskutečnila v Praze 25. 4. 2013. 
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- Dne 25. 4. a 3. 12. 2013 se Jan Krist zúčastnil v Praze setkání ředitelů 

folklorních festivalů na MK, setkání organizovalo FoS ČR.  

- Martin Šimša je členem redakční rady časopisu Slovácko. V nákupní 

komisi pro sbírkotvornou činnost ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti 

působili Martin Šimša a Vlasta Ondrušová, která je i členkou nákupní 

komise pro sbírkovou činnost v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně a 

Masarykově muzeu v Hodoníně. 

- Česká národopisná společnost – zasedání hlavního výboru se v roce 2013 

účastnila Eva Románková. Ve spolupráci s NÚLK je každoročně 

realizováno slavnostní předávání cen ČNS v rámci MFF Strážnice.  
- Jan Krist se zúčastnil zasedání krajské sekce AMG dne 23. 1. a 10. 12. 

2013 v Brně a 19. 9. 2013 v Praze setkání Exekutivy AMG s řediteli státních 

příspěvkových organizací, odborní pracovníci se účastnili zasedání 

odborných komisí AMG. 
- Martin Šimša je členem redakční rady časopisu Muzeum, který vydává 

Národní muzeum v Praze, členem redakční rady časopisu Ethnologia 

Europae Centralis.  
- Ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska 

bylo dne 6. 9. 2013 zajištěno slavnostní předávání titulu Nositel tradice 

lidového řemesla v rámci zahájení Národních dnů evropského kulturního 

dědictví v Olomouci. 

- Jan Krist vykonával činnost vyplývající z členství v České komisi pro 

UNESCO (jednání pléna 19. 2., 22. 10. a 18. 12. 2013, jednání sekce kultury 

2. 4., 12. 6., 25. 9., 26. 11. 2013), Rady pro umění MK, grantových komisích 

MK: Komise pro integraci romské komunity, Komise pro kulturu 

národnostních menšin, Komise pro udělování příspěvků na tvůrčí a studijní 

účely v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury, Komise na 

podporu regionálních tradic, Komise pro kategorii B programu podpory 

tradiční lidové kultury a Komise pro udělování Ceny ministerstva kultury.  

- Vlasta Ondrušová je členkou grantové komise MK pro oblast lidové 

kultury, odborně spolupracuje na projektu Tradiční výrobek Slovácka, 

Region Slovácka v Uherském Hradišti. 

- Jan Krist je členem odborné Komise pro tradiční lidovou kulturu 

Jihomoravského kraje pro výběr lidových řemeslníků k ocenění jejich práce 

(26. 3. 2013), dále je členem redakční rady Malovaného kraje (11. 4. 2013). 

- V NIPOS - odborné radě pro folklor pracovala Markéta Lukešová. 

- Na jednání kulturní komise Města Strážnice zastupoval NÚLK Petr 

Horehleď. 
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VII. PREZENTACE TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY FORMOU 

VZDĚLÁVACÍCH POŘADŮ 

 

VII/1  68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu "Strážnice 2013"  

a 31. ročník festivalu „Dětská Strážnice 2013“    

      

     68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu "Strážnice 2013" a 31. ročník 

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

ve dnech 27. - 30. 6. 2013. Festivalové pořady proběhly ve všech prostorách 

festivalového areálu, v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy, zámecké expozici 

lidových hudebních nástrojů, kostele sv. Martina. Průvod účinkujících prošel 

ulicemi města. Vybrané pořady byly věnovány oslavě 1150. výročí příchodu 

slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. Programovou skladbu 

festivalu tvořilo celkem 33 pořadů (z toho 6 pořadů v rámci  Dětské Strážnice), 

ve kterých vystoupilo 1.850 účinkujících z ČR a 218 účinkujících ze zahraničí. 

Představily se soubory a skupiny z Bulharska (soubor Bravo ze Sliven), 

Chorvatska (soubor KUD Jedinstvo ze Splitu), Indie (soubor Spandan Sanskrutik 

Trust z Ahmadábádu), Kostariky (soubor Ballet Folclórico Nayuribes ze San 

José), Maďarska (Georgikon and Nagyváthy Folkdance Ensemble z Gyenesdiás-

Keszthely), Slovenska (soubor Vagonár z Popradu) a Turecka (soubor Anadolu 

Gösteri Sanatlari Kültür  Turizm Folklor Araştirma ve Geliştirme Dernegi 

Üskündar z Istanbulu). Festivalu se kromě slovenského souboru Vagonár            

z Popradu, který účinkoval v zahraničním pořadu, zúčastnili další účinkující ze 

Slovenska: detská ľudová hudba Malý Vtáčnik z Prievidze, detský folklórny 

súbor Slniečko z Detvy a ženská spevácka skupina Poľana z Jarabiny. Z ČR na 

festivalu účinkovalo 86 souborů a skupin, 45 soutěžících ve verbuňku a 27 

lidových řemeslníků. V zábavních střediscích ve festivalovém areálu se 

vystřídalo 13 cimbálových a 5 dechových hudeb (celkem 200 účinkujících ve 

střediscích lidové zábavy). Součástí festivalu byla prodejní výstava materiálů      

s folklorní tematikou „Folklorica -  knihy, audio, video“. 

     Uměleckou a odbornou úroveň festivalu zajišťují tři poradní orgány 

Dramaturgicko-produkční rada, Programová rada a Senát programové rady. 

Dvanáctičlenná Dramaturgicko-produkční rada v čele s Ludmilou Horehleďovou 

garantuje dramaturgickou přípravu festivalu, jednání se uskutečnila ve dnech 

(31. 1., 18. 4., 16. 5. a 5. 9. 2013). Programová rada MFF byla složena                

z sedmnácti členů a jedenatřiceti autorů a konzultantů (předseda PhDr. Ivo 

Frolec), zasedání se uskutečnila ve dnech 22. 11. 2012, 18. 4., 28. 6. a 12. 9. 

2013 a byla společná s jednáním desetičlenného Senátu programové rady MFF 

(předsedou Senátu je PhDr. Karel Pavlištík, CSc.). 
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    Propagace festivalu byla prováděna průběžně prostřednictvím programového 

letáku, grafického plakátu, pomocí elektronických médií a programového 

sborníku. Do propagace festivalu se zapojila veřejnoprávní i komerční média: 

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

zúčastnilo více než 20.000 diváků. 

 

 

ČTVRTEK  

Amfiteátr Bludník 

9.30 hod. Z krajin za obzorem. Zahraniční pořad pro školy (Romana Habartová)      

 

Zámecký park – Ostrůvek 

19.30 hod. Zpívat jako déšť, tančit jako on... Zábavný večer pro děti 

(Marie Knitlová)  

 

 

PÁTEK 

Zámecký park - louka u Platanové aleje 

9.00 hod. Domeček vám ukáže, co každý z vás dokáže... Tvůrčí dílny a soutěže 

pro děti (Marie Knitlová a Marie Flašarová) 

 

Amfiteátr Bludník 

20.00 hod. Slavnostní zahájení MFF a Pozvánka na festival (Petr Ryšavý). 

Předání Ceny Ministerstva kultury ČR prof. PhDr. Dušanu Holému, DrSc. se 

z důvodu nemoci neuskutečnilo. 

22.00 hod. Po stopách svatých Cyrila a Metoděje a jejich žáků. Pořad 

zahraničních folklorních souborů (Romana Habartová) 

 

Amfiteátr Zahrada 

22.30 hod. Magická zahrada. O tajemstvích v nás (Martin Pacek a Kateřina 

Černíčková) 

 

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy 

17.00 hod. - amfiteátr Děti dětem. Tady jsme doma.  Jak se u nás slaví 

(Magdalena Maňáková a Alena Schauerová).  Pořad byl součástí projektu Tady 

jsme doma – Regionální folklor do školy.  

17.00 hod. - areál Víno - píseň ve skle ukrytá. Neřest, kterou Ti Pán Bůh k potěše 

dal (František Hrňa a Miloslav Hrdý)  
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Zámecký park  

Noc s hudci a Zábavy (Petr Horehleď a Vojtěch Ducháček) 

Během tří festivalových dní a nocí se mohli návštěvníci pobavit v zábavních 

střediscích u celkem třinácti cimbálových a pěti dechových kapelách. Pořad byl 

zahájen v pátek v 19.00 hod. u busty Slávka Volavého před budovou zámku. 

 

      

SOBOTA 
Kostel sv. Martina 

9.00 hod. Matičko štípecká, buď uctěna… aneb Tradice mariánských písní 

(Kateřina Kovaříková a Markéta Müllerová) 

 

Amfiteátr Bludník 

20.10 hod. Předávání Cen České národopisné společnosti za rok 2012  

20.30 hod. Příběh jedné lásky. Milování, tanec a vzdor na Českém Horácku. 

Regionální pořad Českého Horácka a Polabí (Tomáš Jehlička)  

22.30 hod. Naše světla aneb Všichni svatí, za nás proste (Jan Blahůšek a 

Magdalena Múčková)  

 

Amfiteátr Zahrada 

9.00 hod. Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku (Jan Blahůšek, 

Rudolf Tuček a Jarmila Teturová) 

14.30 hod. Finále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku  

18.00 hod. Domovina 2013. Pořad národnostních menšin žijících v České 

republice (Jan Krist) 

      

Amfiteátr Zámek 

14.00 hod. Strážnické doteky. Na pomezí žánrů - pozvánka na Festival Slunce 

Strážnice 2013 (Pavel Kopřiva a Jan Souček) 

20.00 hod. Veselé chvíle v životě lidu českého. Pořad připravený FoS ČR 

(Kateřina Macečková)  

22.30 hod. Z krajin za obzorem. Pořad zahraničních folklorních souborů 

(Romana Habartová) 

 

Zámek – Expozice hudebních nástrojů 

11.00 hod. a 14.00 hod. Ode mlýna k hájíčku. Hudebně výtvarný pořad (Helena 

Vedralová) 
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Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy 

10.30 hod. - amfiteátr Povídám, povídám pohádku. Divadelní a dramatické prvky 

v dětském folkloru (Rudolf Danajovič) 

10.30 hod. - areál Dětský dvůr. Na tom našem dvoře, všechno to krákoře (Blanka 

Petráková a Markéta Pavlištíková) 

10.30 hod. - areál Přehlídka tradičních řemesel (Martin Šimša) 

11.00 hod. - stodola B11 Folklorní klub. Slovácká čítanka aneb Vybráno ze 

zlatého fondu národopisné literatury Slovácka (Jiří Jilík a Markéta Lukešová)  

13.30 hod. - stodola B11 Folklorní škola. Radhošťská putování ve stopách 

svatých Cyrila a Metoděje (Daniel Drápala) 

14.00 hod. - amfiteátru Muzičky. Přehlídka dětských folklorních muzik (Petr 

Číhal)  

14.00 hod. - objekt E 12 Promítání dokumentů ČT 

 

Město 

15.00 do 17.00 hod. Slavnostní průvod účinkujících (Jan Hořák) 

 

 

NEDĚLE 

9.00 hod. slavnostní bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie  

 

Amfiteátr Bludník  

13.30 hod. Z krajin za obzorem. Pořad zahraničních folklorních souborů 

(Romana Habartová) - repríza 

15.00 hod. Z každého rožku trošku. Mozaika divácky úspěšných a oblíbených 

programových čísel VUS Ondráš (Martin Rezek)  

16.30 hod. Slavnostní ukončení MFF (Petr Ryšavý)  

 

Amfiteátr Zahrada 

10.30 hod. Slnoce ot Boga. Hudební pořad věnovaný 1150. výročí  příchodu sv. 

Cyrila a Metoděje na Moravu (Jiří Pavlica) 

 

Amfiteátr Zámek 

10.30 hod. Tance s přáteli (Ľubica Voľanská)  

14.30 hod. Odpoledne s dechovkou (Vojtěch Ducháček) 

 

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy 

13.00 hod.  - amfiteátr Zpívajte, děvčice…. Folklorní soubory z Moravy 

představují své ženské sbory a jejich soutěžící sólistky (Anna Maděričová) 
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13.30 hod. - areál Víno-píseň ve skle ukrytá. Neřest, kterou Ti Pán Bůh k potěše 

dal (František Hrňa a Miloslav Hrdý) 

 

Cena MFF „Strážnice 2013“ byla udělena: 

Rudolfu Danajovičovi, autoru pořadu Povídám, povídám pohádku,  

za přesvědčivé ztvárnění tématu a citlivou práci s dětmi 

 

Titul Laureát MFF „Strážnice 2013“ byl udělen: 

- Národopisnému souboru Pálava z Mikulova za jevištní ztvárnění prvků 

obřadní lidové kultury moravských Chorvatů v pořadu Domovina 2013, 

- Muzice souboru Gaudeamus VŠE Praha, za kvalitní interpretační výkon  

v pořadu Veselé chvíle v životě lidu českého, 

- Souboru Perníček z Pardubic, za nápadité ztvárnění „Vynášení Morany“  

v pořadu Magická zahrada, 

- Jiřině Mikloškové, za přesvědčivý pěvecký výkon v pořadu Naše světla,  

- Sboru Stojanova gymnázia Velehrad, za vynikající interpretační výkon  

v pořadu Slnoce ot Boga 

 

Cena ředitele NÚLK a prezidenta MFF byla udělena Romaně Habartové za 

výrazný tvůrčí autorský přínos a zpracování tématu v pořadu Po stopách svatých                                                                                            

Cyrila a Metoděje a jejich žáků. 

 

Výsledky Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku   

1. místo:   Jakub Tomala, Popovice 

2. místo:   Stanislav Popela, Perná 

3. místo:   Pavel Vařecha, Lipov 

Cena ankety diváků:  František Silný, Huštěnovice 

Cena poroty seniorů:  František Juráš z Podivína 

                                    Štěpán Melichar z Velkých Pavlovic 

 

Výsledky soutěžního pořadu Zpívajte, děvčice…Folklorní soubory z Moravy 

představují své ženské sbory a jejich soutěžící sólistky 
1. místo    Lenka Matelová, ŽS Jaderničky 
2. místo    Petra Hrubošová, ŽS Olšava 
3. místo    Pavla Chladníčková, ŽS Kunovjan   

   Pavlína Kubešová, ŽS Mladá Haná 

Cena diváka: Pavlína Kubešová, ŽS Mladá Haná + Lenka Matelová, ŽS 

Jaderničky. 
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VII/2  Aktivity v areálech NÚLK 

 

     Objekty byly návštěvníkům otevřeny v období od 1. 5. do 31. 10. 2013, 

v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy i víkendy v měsíci dubnu. V budově 

zámku byly veřejnosti zpřístupněny stálé expozice (zámecká knihovna, kaple, 

expozice Nástroje lidové hudby v ČR, z historie NÚLK a MFF, od října nová 

výstava „Skromné umění - Tradiční řemesla v České republice“). Návštěvnost 

zámku dosáhla téměř 3 600 návštěvníků. Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy  

navštívilo 44 000 návštěvníků. Návštěvnost se v obou případech ve srovnání 

s minulým rokem zvýšila. 

     V Muzeu vesnice byly i v roce 2013 připraveny opět dva prohlídkové okruhy: 

Život lidský a Lidská práce. První okruh je zaměřen na důležité okamžiky 

v lidském životě (narození, svatba, smrt), druhý na práci a řemesla (pečení 

chleba, praní prádla, vinařství, kovářství, tkalcovství). Okruhy se střídají vždy 

v lichou a sudou hodinu. V měsících červenci a srpnu se mohli návštěvníci 

rozhodnout pro prohlídku s průvodcem nebo pro volnou prohlídku bez průvodce.  

Ve vybraných objektech podávali průvodci výklad a předváděli ukázky 

některých domácích prací (pletení rukavic na dřevěné formě, hry s dětmi, praní 

prádla na valše, tkaní na stavu, vyšívání), v některých objektech byly ve 

stanovené dny předváděny ukázky řemeslné výroby (výroba keramiky, v objektu 

E14 - vinařství, C6 - obchod koloniál). V roce 2013 pokračovala 

nabídka speciálních dětských prohlídek, určených zejména pro první stupeň 

základních škol jako doplněk učiva vlastivědy a přírodovědy. Areál byl oživen 

chovem ovcí a domácího zvířectva. Po celou návštěvní sezónu probíhala 

spolupráce s Centrálou cestovního ruchu - jižní Morava - Top výletní cíle, 

zaměřená na společnou nabídku na další výletní cíle návštěvníků. 

 

 

V rámci návštěvní sezóny 2013 byly v areálu MVJVM realizovány pořady: 

 

Fašank (3. 2. 2013), 

autor Martin Šimša, Markéta Lukešová 

     Program představil masopustní zvyky a činnosti v období masopustu 

z jihovýchodní Moravy - fašankový tanec podšable, chození medvědáře 

s medvědem, smažení božích milostí a pochovávání basy. Součástí akce byl 

první ročník soutěže o nejchutnější Slovácký uzený bok, kterého se zúčastnilo 

deset řeznictví z okolí. Do hodnocení se zapojila i veřejnost. V programu 

účinkovaly soubory Danaj ze Strážnice a Světlovan z Bojkovic. 
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Fašanky, fašanky, Velká noc ide (21. – 22. 3. 2013),  

autoři Martin Šimša, Markéta Lukešová 

    Program věnovaný školní mládeži prvního a druhého stupně základních škol 

představil masopustní zvyky z jihovýchodní Moravy - fašankový tanec podšable, 

chození medvědáře s medvědem, smažení božích milostí a další činnosti 

z masopustní a postní doby. V druhé části pak zvyky velikonočního období - 

vynášení smrti, hrkání a šlahačka.  

 

Velikonoce ve skanzenu (24. 3. 2013),  

autoři Martin Šimša, Markéta Lukešová 

    Program věnovaný široké veřejnosti představil masopustní a velikonoční 

zvyky z jihovýchodní Moravy. Návštěvníci si mohli vyzkoušet pletení pomlázek, 

malování kraslic a výrobu vrbových píšťalek. Program obohatily soubory 

Danájek ze Strážnice vynášením Smrtky, nošením létečka a Old Stars Břeclav 

předvedením šlahačkové obchůzky. 

 
Zahájení výstavní sezóny s pořadem „Stavění máje“ (28. 4. 2013),  

připravil Petr Horehleď 

     Zahájení výstavní sezóny se uskutečnilo v areálu luhačovického Zálesí Muzea 

vesnice jihovýchodní Moravy stavěním máje a kulturním programem 

strážnických souborů Danaj, Demižón, Žerotín ze Strážnice a Detva z Detvy.  

 

Řemesla našich předků – pro širokou veřejnost (26. 5. 2013), 

autoři Eva Rýpalová, Martin Novotný 

Abeceda řemesel – pro školní mládež (27.  - 28. 5. 2013), 

autoři Eva Rýpalová, Martin Novotný 

     Naučný pořad věnovaný řemeslům byl námětově rozdělen do dvou částí, 

které přiblížily některé tradiční postupy používané při zpracování dřeva a hlíny. 

Ukázky pletení z proutí, dlabání misek, výroba topor, řezání kmenů na katru, 

práce na hrnčířském kruhu, vymazávání podlah mazaninou, výroba nepálených 

cihel, ukázky výroby zdiva – nabíjenice. Pro děti a veřejnost bylo připraveno 

maňáskové divadlo pod vedením Š. Daňkové. V neděli 26. 5. 2013 v areálu 

Muzea vesnice vystoupil folklorní soubor Dúbrava z Dubňan. 

 

Hasičská neděle (14. 7. 2013), 

autor Zdeněk Bobčík 

     Program byl zaměřen na prezentaci hasičské techniky od začátku 20. století 

do současnosti a ukázky hasičských zásahů, hasičského sportu a jiné aktivity 

spojené s fungování sborů dobrovolných hasičů. 
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Dožínky (28. 7. 2013), 

autorka Eva Románková 

     Program zahrnoval ukázky žňových prací jako je kosení obilí kosou hrabicí a 

žacím strojem, mlácení obilí cepy a motorovou mlátičkou. Součástí programu 

byla ochutnávka a výroba tradičních pokrmů (pečení chleba, tvarohových 

koláčů). Dožínkové zvyky předvedly soubory mužský a ženský sbor z Kněžpole, 

soubor Včelaran a Omladina z Vacenovic. Celý program vyvrcholil dožínkovým 

průvodem. Součástí programu byly dětská dílna a jarmark s prodejem drobných 

výrobků, suvenýrů a pečiva.  

 

Vojenská neděle (11. 8. 2013), 

autoři Martin Šimša, Lukáš Lexa 

     V rámci pořadu byly vzpomenuty klíčové okamžiky kolem roku 1938 před 

začátkem druhé světové války, prezentovány vojenské zbraně, ležení a ukázky 

bojových technik. Program byl doplněn vystoupením souboru Omladina 

z Vacenovic. 

 

Folklorní odpoledne (18. 8. 2013), 

organizačně zajistil Petr Horehleď 

      Folklorní odpoledne bylo věnováno profilovému vystoupení souboru 

Břeclavan z Břeclavi, který předvedl tance z Podluží, moravsko-slovenského 

pomezí a některých regionů Slovenska. 

 

16. ročník folklorních her Strážnice 2013 plánovaný na 1. 9. 2013 se z důvodu 

nepřízně počasí neuskutečnil. 

     

Podzim na dědině (19. -20., 22. 9. 2013), 

autor Martin Šimša 

      Naučný pořad byl zaměřen na tradiční způsoby hospodaření a podzimní 

práce na moravské vesnici přelomu 19. a 20. století. Tématem bylo konopí a 

kukuřice, jeho sklizeň, zpracování a využití. Důraz byl kladen nejen na pasivní 

seznámení, ale i na aktivní prvky prezentace. Pořad byl v pracovní dny určen 

především pro děti základních škol, v neděli pro veřejnost. V nedělním programu 

účinkoval soubor Míkovjan z Míkovic. 

 

Radujme se, veselme se….  (30. 11. - 5. 12. 2013), 

autorka Lenka Havlíková 

     V pořadu bylo prezentováno období od počátku adventu až po Tři krále. 

V jednotlivých objektech byly připraveny interiéry v duchu adventním, 
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vánočním i novoročním. Součástí byla výuka koled, výklad o původu vánočního 

stromku a proměnách jeho výzdoby, výklad o štědrovečerním koledování, 

o štěpánských a novoročních zvycích. Řemeslníci předváděli vyřezávání figurek 

a hraček ze dřeva, předení na kolovratu, výrobu vánočních ozdob ze šustí a 

slámy, tkaní na stavu, zdobení perníků, pečení vánočních oplatek. Návštěvníci 

měli možnost vyzkoušet některé tradiční činnosti spojené s tímto obdobím 

(loupání fazole a kukuřice, draní peří, výrobu vánočního cukroví a pečiva, 

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

obchůzkou, obchůzkou Tří králů a Luckami. Pro děti byla připravena řemeslná 

tvůrčí dílna s možností výroby drobných upomínkových předmětů s vánoční 

tématikou. Koledování zajistily členky dívčího sboru Zpěvule ze Strážnice, 

Děcka ze Skoronic, členové souboru Spinek ze Vnorov. Pořad byl v sobotu a 

neděli určen veřejnosti, v ostatní dny školním výpravám, jeden den byl obsahem 

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

včetně zabíjačkových specialit a jarmark s řemeslnými výrobky a dárkovými 

předměty. 

 

 

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

- NÚLK dne 13. 4. 2013 spolupracoval na přípravě prezentačního pořadu  

  Slovácký verbuňk - mistrovské dílo UNESCO v Hodoníně.  

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

  které byly realizovány v areálu parku (Den Země - 21. 4. 2013, Štaflík   

  a Špagetka - 22. 9. 2013, Slavnost padajícího listí - 6. 10. 2013). 

- S Rodinným centrem Strážnice NÚLK spolupracoval 25. 8. 2013 na akci  

  Pohádkový les. 

- NÚLK spolupracoval při realizaci XVII. Jihočeského folklorního festivalu ve  

  dnech 31. 5. - 2. 6. 2013 v Kovářově, Jihočeské lidové slavnosti v Českých  

  Budějovicích (3. 8. 2013) a Jihočeského zpěváčku ve Zvíkovském Podhradí  

  (23. 3. 2013).  

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

  pořadatelem akreditovaného rekvalifikačního kurzu „Lektor“ v rámci projektu  

  Škola folklorních tradic (viz kapitola V/1). 

 

 

VII/4 Jiné akce realizované v areálech 

 

Objekty zámeckého parku byly pronajímány pro pořádání hudebních  

a divadelních představení: 
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- Divotvorný hrnec 23. 6. 2013 (pořadatel Městské divadlo Zlín). 

- Oslava 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Strážnice 21. 6. 2013  

  (pořadatel SDH Strážnice). 

- Festival Slunce 4. – 6. 7. 2013 (pořadatel MUDr. P. Kopřiva Brno). 

- Taneční rocková zábava 27. 7. 2013 (pořadatel Město Strážnice). 

- Letní kino 6. – 27. 8. 2013 (pořadatel Kulturní dům Strážničan). 

- Romeo a Julie ve(dle) Romia und Juliety, Hráč - 6. 8. 2013 (pořadatel Geisslers  

  Hofcomoedianten Praha). 

- Letní gastro-radovánky 10. 8. 2013 (pořadatel Město Strážnice). 

- Koncert skupiny Čechomor 23. 8. 2013 (pořadatel J. Malár Bzenec). 
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VIII.   PÉČE O SBÍRKY  

 

VIII/1 Sbírkové fondy, jejich evidence a uložení 

 

     Jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost NÚLK se uskutečnilo 20. 

5. 2013 a 22. 10. 2013. Zakoupeno bylo převážně vybavení domácností, 

hospodářské nářadí, textilní součástky, fotografie, hudební nástroje, výrobky 

nositelů tradice. Celkem bylo v roce 2013 získáno 341 ks sbírkových předmětů, 

které byly zapsány do sbírkové evidence pod přírůstkovými čísly 1/2013 – 

313/2013. Počet evidenčních čísel v podsbírce Etnografické je 50 867. Dále bylo 

pořízeno 127 ks sbírkových předmětů, které jsou zapsány ve sbírkové evidenci 

pod přírůstkovými čísly NT 1/2013 – NT 23/2013 a reprezentují tvorbu výrobců 

oceněných titulem Nositel tradice lidových řemesel. Počet evidenčních čísel       

v podsbírce Současná lidová řemeslná výroba vzrostl na 1 631.  

Fotodokumentace byla provedena u 1 785 ks sbírkových předmětů, z tohoto 69 

ks 3D fotografií.  

     Evidence a dokumentace sbírkových předmětů probíhala průběžně.      

V depozitáři G v areálu MVJVM byl vybudován nový pojezdový regálový 

systém pro úspornější a kvalitnější uložení rozměrnějších předmětů a jejich 

ochranu (jedná se zejména o nábytek). Pokračovala revize sbírkového fondu, 

v roce 2013 byla zaměřena na část fondu, který byl přemístěn a nově uložen. 

     V průběhu roku byly evidovány výpůjčky pro výstavní účely, zápůjčky 

sbírkových předmětů muzeím a galeriím a poskytnutí licenčních práv 

k publikování fotografií. 

     Odborem ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK byla ve 

dnech 30. 9. - 20. 10. 2013 provedena kontrola dodržování zákona č. 122/2000 

Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 

správcem sbírky muzejní povahy „Sbírka NÚLK Strážnice“ MSZ/002-05-

15/272002 a oborových částí sbírky. Kontrola konstatovala, že NÚLK při správě 

sbírek dodržuje zákonná ustanovení. 

 
 
VIII/2 Ochrana sbírkových předmětů - konzervace a restaurování 

sbírkových předmětů 

 
     Konzervační dílna ošetřovala průběžně nové přírůstky i stávající sbírkové 

předměty, konzervace sbírkových předmětů byla zaměřena na textil, domácí a 

hospodářské nářadí, podílela se na přípravě objektů v areálu MVJVM před 
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zahájením návštěvní sezóny i na celoroční údržbě objektů. Ve všech objektech 

s vybudovanými expozicemi – B6, B9, C6, C7, C14, D4, E12, E13, E20, H1, 

H13, H14 proběhlo kompletní očištění interiérů, oprava hliněných a údržba 

prkenných podlah, bílení stěn, konzervace vybraných předmětů. Na konzervač-

ním pracovišti bylo v roce 2013 ošetřeno 1 205 ks předmětů.  

     V depozitářích textilu A1, A2 a A5 proběhlo v jarních měsících ošetření 

plynem, na podzim bylo v depozitářích A1, A2, A5 provedeno opakovaně. 
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IX.  PÉČE O PAMÁTKY A ÚDRŽBA AREÁLŮ  

 

     Každoročně tvoří významnou součást činnosti NÚLK péče o movité a 

nemovité památky, které má NÚLK ve správě (7 je památkově chráněno) a 45 ha 

parkových a travnatých ploch. Opravy drobnějšího charakteru provádějí kmenoví 

pracovníci ústavu, rozsáhlejší opravy a rekonstrukce na objektech jsou řešeny 

dodavateli.  

 

 

IX/1 Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy (MVJVM) 

 

      Ve vstupní budově do MVJVM byl proveden nátěr oken a oprava střešní 

krytiny nad depozitářem. V celém areálu byla provedena běžná údržba objektů, 

zeleně, sadů, vinice, opravy cest a plotů. Část údržby zeleně byla realizována 

dodavateli, ostatní plochy byly sečeny vlastními pracovníky. Zabezpečena byla 

údržba nové výsadby keřových záhonů, ovocných stromů a krycí zeleně. 

V průběhu roku byly vysázeny a obdělávány květinové a zeleninové 

předzahrádky B9, C14, C6, H13, H14 a H12. Expoziční políčka (obilí, brambory, 

kukuřice) a ukázky sklizňových prací byly součástí kulturně výchovných 

programů.  

     Před zahájením návštěvnické sezóny byly provedeny malířské a natěračské 

práce na vybraných objektech v celém areálu. V areálu byly opravovány střešní 

krytiny objektů, provedena byla výměna doškových střech na objektech B6 a 

E18, oprava na dalších objektech D4 a E21. 

     Po zdlouhavých administrativních řízeních byla podle zpracovaného projektu 

„Umělý vodní tok“ zahájena a realizována stavba s terénními úpravami v areálu 

staveb z Horňácka. 

     V rámci projektu NAKI DF11P01OWW015 „Technologie tradičního 

hliněného stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti středního 

Podunají“ pokračovaly experimentální práce, ověřování technologie a vyzdívání 

zdí technikou nabíjeného zdiva práce na výstavbě objektu H11. Již v r. 2012 byly 

provedeny základy objektu a vyzdívka z kamene, v r. 2013 byla provedena další 

výstavba stěn a založeny rámy oken a dveří. Před příchodem zimy stavba 

zajištěna proti povětrnostním podmínkám. 

     V roce 2013 pokračovala činnost Poradního sboru pro Muzeum vesnice 

jihovýchodní Moravy. Jednání poradního sboru pro MVJVM se uskutečnilo ve 

dnech 15. – 16. 4. 2013, na programu bylo především řešení otázek výsadby 

zeleně, realizace vodního toku v areálu Horňácka a výstavba objektu H11.  
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IX/2 Areál zámeckého parku 

 

     V areálu památkově chráněného zámeckého parku byla prováděna průběžná 

údržba dalších objektů, údržba zeleně - trávníků, keřového patra, stromů, prořez 

uschlých větví, likvidace uschlých dřevin, údržba břehů rybníků. Provedena byla 

běžná údržba objektů (nezbytné malby šaten a opravy venkovních fasád, nátěr 

zábradlí), opraveny poškozené lavičky, pódia, zabezpečena technická příprava 

areálu k programům MFF.  

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

elektrorozvodů, elektrospotřebičů, komínů, výtahu a plynového zařízení. 

Následně byly prováděny opravy závad zjištěných revizní kontrolou v termínech 

dle závažnosti jednotlivých závad.  

 

 

IX/3   Budova Zámek 

 

     Na budově zámku byla v květnu 2013 dokončena obnova fasády severní části 

objektu zámku, část prací byla provedena již v roce 2012. V objektu zámku byla 

průběžně prováděna běžná údržba a drobné opravy maleb v nádvoří zámku a 

vstupní dvoraně. 

     V podzimních měsících byla provedena s finanční podporou MK (id. č. akce 

SMVS 134V112000122) obnova opěrné zdi a kamenného schodiště u zámku, 

navazuje na dokončenou opravu části budovy zámku zv. Purkrábka. Objekt 

opěrné zdi a kamenného schodiště byl staticky zajištěn, přezděn a byly 

vybudovány nové kamenné schody a dlážděná terasa. Současně byly odstraněny 

poruchy konstrukcí, které propouštěly vlhkost a způsobovaly degradaci 

kvelbeného historického zdiva chodby. 

      Byly provedeny průzkumy a v závěru roku zpracovány projektové 

dokumentace pro dvě registrované stavební akce: obnova fasády zámku 

Strážnice (id. č. SMVS 134V112000121) a odvlhčení a odkanalizování zámku, 

snížení terénu a úprava povrchů (id. č. SMVS 134V112000120). Záměrem 

investiční akce SMVS 134V112000121 je odstranění havarijního stavu 

některých částí omítek celkovou obnovou a dále oprava některých částí fasády 

přebroušením a novým nátěrem včetně opravy a obnovy nátěrů všech oken. 

Cílem investiční akce SMVS 134V112000120 je snaha o odstranění příčin 

vlhkosti budov a úprava okolí zámku. Pro odvlhčení je nutné snížit úroveň 

terénu, vybudovat kolem zdiva budovy drenáže a okapové chodníky, zhotovit 

chybějící části kanalizace včetně vsaků a nahradit asfaltové plochy vhodnějšími 

zpevněnými komunikacemi.  
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X. SPRÁVA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

      
Správa počítačové sítě zahrnuje všechny činnosti spojené s fungováním 

informačních systémů, uložením a ochranou dat: 

- Činnost poradní skupiny MK ČR pro informatiku. 

- Nákup a vyřazování morálně a technicky zastaralých technických prostředků IT 

a dokumentace v rámci činnosti celé instituce.  

- V souladu s novými pravidly a povinnostmi vyplývajícími z legislativy byla 

zajišťována agenda pro poptávková řízení a evidenci nákupů zboží a služeb 

NÚLK prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket a profilu zadavatele 

dle požadavků zřizovatele. 

- V rámci dlouhodobého zajištění ochrany a ukládání dat byl zajišťován rutinní 

provoz Centrálního úložiště dat NÚLK a další datových systémů.  

- Pokračovala spolupráce na rozvoji odborného etnokartografického serveru a 

vzniku nových specializovaných map výskytu oděvních součástek. 

- V roce 2013 byl řešen výpadek disku v archivačním serveru, který byl vyřešen 

výměnou disku v systému RAID 1 včetně výměny hot-spare disku. 

- Probíhala průběžná obměna pracovních stanic, upgrady běžných programových 

balíků a systému, kontrola stavu licencí k užívání jednotlivých softwarových 

prostředků. V roce 2013 byla opět prodloužena celopodniková licence pro 

užívání antivirového systému.  

- Trvale byla zabezpečena elektronická podatelna a spisová služba. 

- Ve spolupráci s externím smluvním dodavatelem byl zajišťován provoz 

webových a e-mailových služeb NÚLK včetně provozu webových stránek 

NÚLK. 

- V souvislosti s požadavky programů NAKI zajišťoval útvar výběr a nákup 

plánovaných technických a programových prostředků, které jsou nutné pro 

zajištění úkolů. V rámci projektu NAKI bylo zakoupeno multifunkční zařízení 

pro skenování, kopírování a tisk. 

- Do serverové místnosti byla pořízena klimatizace.  

- S ohledem na ukončení morální i faktické životnosti technologií byla 

zakoupena kopírka a náhrada diskového pole pro evidenci sbírek. 

- Byl připraven systém prodeje vstupenek, do provozu bude uveden při zahájení 

nové návštěvnické sezóny. 
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B.  VÝZKUMNÁ ČINNOST 

 

     V rámci podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace 

byly v roce 2013 řešeny aktivity:  

Virtuální badatelna sbírkových fondů NÚLK – ženské oděvní součástky; Způsob 

prezentace hliněných staveb v muzeích v přírodě; Způsoby prezentace tradiční 

lidové kultury v muzeích v přírodě; Lidová řemesla – výzkum výrobců lidových 

hudebních nástrojů a technologie výroby; Výzkum a dokumentace výskytu 

slováckého verbuňku mimo území Slovácka; Sociální pozadí nošení kroje na 

Rožnovsku; Knihy krejčovských střihů jako pramen k poznání vývoje lidového 

oděvu. 

     Další terénní a archivní výzkum je uveden v úkolu Identifikace a 

dokumentace tradiční lidové kultury v ČR (kap. I.), byl zaměřen především na 

Tematický česko-anglický slovník pojmů specifických pro českou etnologii; na 

dokumentaci fenoménů zapsaných do Seznamu nemateriálních statků tradiční 

lidové kultury ČR a do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního 

dědictví lidstva; rozšíření elektronické knihovny NÚLK; vzdělávací projekt 

„Tady jsme doma – regionální folklor do škol“. 

     V programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – 

NAKI – pokračoval NÚLK v roce 2013 ve spolupráci s Přírodovědeckou 

fakultou Masarykovy univerzity v Brně v řešení výzkumných projektů „Tradiční 

lidový oděv na Moravě – identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný 

stav sbírkového materiálu z let 1850–1950“ a „Technologie tradičního hliněného 

stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají“. 

 

B. I.  

DLOUHODOBÝ KONCEPČNÍ ROZVOJ VÝZKUMNÉ ORGANIZACE 

na základě zhodnocení jí dosažených výsledků ve smyslu ustanovení § 4 

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

 

     V roce 2013 řešil NÚLK z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční 

rozvoj naplnění níže uvedených cílů. V průběhu roku 2013 došlo k odchodu 

dvou řešitelek (Mgr. Markéty Lukešové, Mgr. Jarmily Teturové) na mateřskou 

dovolenou, což do značné míry poznamenalo dosažení některých výsledků.  

 

 

1) Virtuální badatelna sbírkových fondů NÚLK – II. ženské oděvní součástky  

Řešitel: Mgr. Martin Šimša, Mgr. Lenka Havlíková, Romana Krejčová 
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     Cílem aktivity bylo pokračovat ve zpřístupnění sbírkového fondu Národního 

ústavu lidové kultury a navázat na I. část – mužské oděvní součástky, která byla 

realizována v roce 2012. V roce 2013 byla pozornost zaměřena na ženské vlněné 

oděvní součástky – živůtky, kabátky a sukně. Virtuální badatelna je modelovým 

příkladem způsobu šíření výsledků dlouhodobých výzkumů prostřednictvím 

internetového prostředí. Cílem je vytvořit ucelenou informační bázi se 

zpřístupněnými poznatky získanými identifikací předmětu a srovnávacím 

výzkumem. Věrohodnost těchto informací bude možné ověřit na 3D modelu 

oděvní součástky zpracované v takovém rozlišení, které umožní studovat jak 

celek, tak jeho detaily. Kromě 3D modelu k tomu přispívá podrobná 

fotodokumentace každé oděvní součástky. Vzniká tak výrazná přidaná hodnota, 

která je kvalitním základem pro aplikaci a využití těchto poznatků v praxi. Lze je 

využít například při výrobě vědeckých kopií lidového oděvu, o něž je i v širší 

veřejnosti stále větší zájem (pořizují je muzea, obce, členové souborů). 

Neexistují dostatečně kvalitní podklady, na jejichž základě by vědecké kopie 

mohly vzniknout. 

     Řešení: výzkumná aktivita obsahuje v prvé řadě identifikaci sbírkových 

předmětů na základě Systematiky třídění ženských oděvních součástek, dále 

zapracování získaných informací do karty sbírkového předmětu v prostředí Bach 

Systems, fotodokumentaci a 3D fotodokumentaci vybraných sbírkových 

předmětů ze sbírkového fondu, zavedení fotodokumentace sbírkových předmětů 

do karty sbírkového předmětu v prostředí Bach Systems a definici polí karty 

sbírkového předmětu ve virtuální badatelně Bach Vademecum.   

 

Dosažené výsledky výzkumu: 

- vytvoření veřejně přístupného internetového prostředí „Virtuální badatelna“ pro 

zpřístupnění sbírkových fondů NÚLK,  

- specializovaná mapa s odborným obsahem – „Soukenné oděvní součástky ve 

sbírkovém fondu NÚLK“ na webu http://81.0.212.109/odevy/default2.aspx 

- odborný článek „Mužské soukenné oděvní součástky ve sbírkách Národního 

ústavu lidové kultury ve Strážnici – kalhoty a kabáty“ 

- odborný článek „LONG WOOLLEN CLOTH TROUSERS – MEDIEVAL 

HERITAGE OR CARPATHIAN ATTRIBUTION OF SHEPHERD 

CULTURE?” 

 

 

2) Způsob prezentace hliněných staveb v muzeích v přírodě 

Řešitel: Mgr. Martin Novotný 

 

http://81.0.212.109/odevy/default2.aspx
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     Jedná se o víceletý výzkum, jehož cílem je prohloubení poznatků                    

o možnostech prezentace tradičních hliněných staveb v muzeích v přírodě. 

Hlavní pozornost je zaměřena na uplatnění dnes již nepoužívaných stavebních 

technologií. Naléhavost výzkumu spočívá v tom, že v terénu je dnes možné 

nalézt pouze zlomek původních archaických postupů a nutnost podrobné 

dokumentace a praktického zvládnutí má celospolečenský dopad. Takto 

zaměřený výzkum rovněž koresponduje se zvýšeným zájmem o hlínu jako 

ekologického stavebního materiálu. 

     Autor má záměr prezentovat expozici částečně jako trojrozměrnou, tzn. 

součástí expozice budou např. rozestavěné části stěn, aby bylo dosaženo 

maximální míry autenticity. Tento záměr autor experimentálně vyzkoušel v roce 

2013 prezentací části rozestavěného hliněného objektu v Muzeu vesnice v areálu 

H. Testoval jak zájem návštěvníků, tak možnosti jejich aktivního zapojení. Pro 

umístění expozice v MVJVM je nutné vytvořit odpovídající podmínky a 

především prostor pro trvalé umístění expozice hliněného stavitelství. Úkol se 

jeví náročnější, než byl původně plánován a je proto nutné jeho pokračování        

v dalším období. 

 

Dosažené výsledky výzkumu: 

- fotografická dokumentace vybraných hliněných staveb v muzeích v přírodě 

s popisem a jejich zavedení do elektronické databáze vědeckých informací 

NÚLK,  

- odborný článek v recenzovaném časopise „Způsob prezentace hliněných staveb 

v muzeích v přírodě“, 

- rukopis odborného článku „Zavádění archaických konstrukčních postupů do 

stavební praxe Muzea vesnice jihovýchodní Moravy“.  

 

 

3) Způsoby prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě 

Řešitel: Mgr. Markéta Lukešová, Eva Rýpalová 

 

     Aktivita navazuje na dlouhodobý úkol dokumentace a analýzy způsobů a 

možností prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě z hlediska 

průvodcovské služby a práce s návštěvníky v areálech tohoto typu muzeí.  

V rámci plnění úkolu se uskutečnily v průběhu roku dva workshopy v Muzeu 

vesnice jihovýchodní Moravy. První se dne 9. 9. 2013 (15 účastníků) věnoval 

práci průvodců se specifickou skupinou návštěvníků, kterou tvoří rodiny s dětmi. 

Druhý byl dne 10. 9. 2013 zaměřen na návštěvníky s tělesným postižením (41 

účastníků). Díky účasti vybrané školní třídy byly experimentálně ověřeny zásady 
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práce přímo v prostorách muzea v přírodě (ke spolupráci na realizaci workshopu 

v MVJVM byla kontaktována Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně 

postižené v Brně). V muzeích lidové architektury není možné architektonicky 

zasahovat do stávajících objektů a zpřístupnit osobám na invalidním vozíku či 

osobám se sníženou schopností pohybu jejich přístup běžnými úpravami, proto 

byly vyzkoušeny alespoň u některých vybraných objektů odnímatelné nájezdové 

plošiny, v případě vstupní budovy do muzea nájezdní lyžiny. Pro objekty 

s nepřekonatelnými bariérami byly připraveny „fotosešity“, kde jsou zachyceny 

základní informace o objektu, jeho interiéru i důležité detaily.  

     Výsledkem aktivity je vytvoření postupu pro tvorbu speciálních 

prohlídkových tras pro skupiny návštěvníků - rodiny s dětmi, pro tělesně 

postižené se sníženou pohyblivostí i pro samotné vozíčkáře. Pro tyto skupiny 

dosud nebyly připravovány specializované programy a prohlídkové trasy, které 

by pomohly zajistit větší komfort a zážitek z návštěvy muzea. Při přípravě 

prohlídkové trasy pro tělesně postižené bylo přihlédnuto k možnostem přístupu 

k pokladnám, sociálnímu zařízení, vytvoření bezbariérových cest v areálu. Pro 

vybrané objekty byly připraveny textové a fotografické materiály nahrazující 

fyzickou prohlídku objektu. Pro volné prohlídky rodin s dětmi byly připraveny 

návrhy na pracovní sešity, jejich úkoly budou řešit rodiče spolu s dětmi.  

 

Dosažené výsledky výzkumu: 

- workshop pro průvodce, 

- workshop pro průvodce a tělesně postižené, 

- rukopis odborného článku „Vracovské hody s věncem a kačerem – tradice a 

současnost“ 

 

 

4) Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v ČR – výzkum výrobců lidových 

hudebních nástrojů a technologie výroby 

Řešitel: Mgr. Jiří Höhn 

 

     Cílem výzkumné aktivity je pokračování výzkumu a získávání poznatků        

o stavbě smyčcových hudebních nástrojů spjatých s provozováním lidové hudby 

v České republice a filmová dokumentace technologie výroby – pilotního dílu 

pro řadu Hudebních nástrojů v rámci edice „Lidová řemesla a lidová umělecká 

výroba v ČR“. V rámci výzkumné aktivity byla v roce 2013 provedena 

videodokumentace stavby dvou dlabaných smyčcových nástrojů. Dokumentaci 

provedla firma DIRECT FILM, s. r. o. na základě výběrového řízení vypsaného 

NÚLK ve Strážnici na jaře roku 2013. Jako první byla provedena dokumentace 
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stavby skřipek. Výrobu provedl Pavel Hušek z Hradce Králové – jediný známý 

výrobce těchto nástrojů u nás. Na základě dokumentace vznikly dva kompletní 

nástroje (skřipky). Jeden nástroj je v rozloženém stavu, aby jej bylo možné 

použít pro expoziční účely. Stavba korábku byla svěřena Miroslavu Černému 

z Provodova, který se věnuje stavbě archaických a netradičních hudebních 

nástrojů. V rámci úkolu NÚLK získal dva nástroje – korábky (obdobně jako 

v případu skřipek jeden v rozloženém stavu) a smyčec. Současně s dokumentací 

stavby korábku byla zaznamenána také výroba smyčce. Tato část bude 

v budoucnu použita v některé další části edice řemesel. Natočený materiál byl 

sestřihán do podoby masteru a připraven k duplikaci, která proběhne společně 

s vydáním publikace v roce 2014. Výzkumná aktivita byla prezentována 

řešitelem v rámci konference České společnosti pro hudební vědu v Praze ve 

dnech 29. – 30. listopadu 2013 příspěvkem „Projekt Muzičky a dokumentace 

stavby lidových hudebních nástrojů“. Byla provedena příprava lidových 

hudebních nástrojů (v širším slova smyslu, tedy veškerý hudební instrumentář 

spjatý s provozováním lidové hudby) na měření, které se uskuteční v roce 2014 

ve zvukovém studiu HAMU v Praze. 

Výběrovým řízením na pořízení dokumentaci bylo dosaženo nižších finančních 

nákladů, uspořené finanční prostředky byly využity na další kroky spojené 

s plněním úkolu (příprava hudebních nástrojů na měření). 

 

Dosažené výsledky výzkumu: 

- Kamerové záznamy v kvalitě HD z natáčení v Provodově a Hradci Králové. 

- Sestřihaný dokument v podobě masteru k duplikaci dílu z edice Lidová řemesla 

a lidová umělecká výroba v ČR (IX. Hudební nástroje, část 1. Dlabané smyčcové 

nástroje) pro vydání v r. 2014. 

- odborný článek „Dlabané smyčcové nástroje“,  

- příspěvek „Projekt Muzičky a dokumentace stavby lidových hudebních 

nástrojů“ na konferenci „Duchovní hudba – Hudba slovanské vzájemnosti – 

Hudba po roce 1989“ v Praze. 

 

 

5) Výzkum a dokumentace výskytu slováckého verbuňku mimo území Slovácka 

Řešitel: Mgr. Jarmila Teturová 

 

     Víceletá aktivita se zabývá analýzou dostupných archivních pramenů, 

konkrétním terénním výzkumem v jedné vybrané lokalitě a s ním spojenou 

audiovizuální dokumentací mužského tance verbuňk, který se vyskytuje 

v novodobé podobě v několika oblastech mimo území Slovácka. Cílem je 
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shromažďování materiálů a odborných podkladů nezbytných pro další analýzu 

dané problematiky s ohledem na skutečnost, že se jedná o etnologicky málo 

zpracované téma. Výzkum je aktuální pro sledování ekologie a současného 

vývoje slováckého verbuňku jako kulturního statku zapsaného do 

Reprezentativního seznamu nemateriálního dědictví lidstva UNESCO. V roce 

2013 byl naplňován cíl mapovat výskyt verbuňku na Vyškovsku a Bučovicku. 

Detailní archivní a terénní výzkum byl proveden v obci Dobročkovice, ve které 

existuje novodobá hodová tradice díky kompletnímu transferu kulturních prvků 

ze slovácké podoblasti Kyjovska. Jsou zde uplatňovány severokyjovské typy 

svátečních krojů, písňový i taneční repertoár z Kyjovska, rovněž hodové zvyky a 

obyčeje jsou shodné s hodovými zvyklostmi na Kyjovsku. Specifické je však 

užívání původního hanáckého dialektu u místních obyvatel, který zůstal 

zachován. Verbuňk zde plní totožné funkce jako na Slovácku, má stanovené 

místo v tanečním pořádku, místními obyvateli je chápán jako nedílná součást 

současné taneční kultury. Výsledky výzkumu budou sloužit ke zvyšování 

povědomí o specifických vývojových směrech lidové kultury v lokalitách 

čerpajících z dominantních slováckých znaků. Součást projektu měla tvořit 

audiovizuální dokumentace hodů v Dobročkovicích., která byla pro problémy 

technického rázu odložena do dalšího období. Místo dokumentace 

v Dobročkovicích byly dne 15. 9. 2013 dokumentovány hody v Míkovicích, 

které jsou přirozeným prostředím pro tancování verbuňku. 

     Výstupem z projektu je odborný článek „Novodobá hodová tradice 

v Dobročkovicích na Bučovicku“. Odborný článek bude vydán v časopise 

Národopisná revue 2014. 

 

Dosažený výsledek výzkumu: 

- rukopis odborného článku „Novodobá hodová tradice v Dobročkovicích na 

Bučovicku“. 

 

 

6) Sociální pozadí nošení kroje na Rožnovsku 

Řešitel: Mgr. Eva Románková 

 

     V roce 2013 proběhl extenzivní terénní výzkum v Rožnově pod Radhoštěm 

zaměřený na otázku identity ve vztahu k tradičnímu oděvu. Cílem výzkumu bylo 

osvětlit, jaká je motivace současných nositelů oblékat kroj, k jakým příležitostem 

se kroj nosí a jak se liší jednotlivé vrstvy jeho využití v řadách folklorních 

souborů a mezi nositeli, kteří oblékají kroj ke spontánním příležitostem. Autorka 
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výzkumu se zaměřila také na důležité události, které v průběhu posledních sto let 

ovlivnily změny ve vzhledu kroje a v jeho vnímání nositeli a veřejností.   

     Výzkum byl rozdělen do několika fází. Heuristická část zahrnovala bádání 

v archivu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a 

shromažďování fotografických a písemných pramenů mezi obyvateli Rožnova. 

Byly vypracovány tři druhy dotazníků pro cílové skupiny nositelé, členové 

folklorních souborů a veřejnost. Tyto dotazníky byly distribuovány mezi 

obyvatele Rožnova skrze farní úřad, Klub seniorů, folklorní soubory a pomocí e-

mailů a sociálních sítí na internetu, dohromady se do výzkumu zapojilo přes 100 

respondentů. Bylo provedeno také několik rozhovorů s respondenty a proběhl 

terénní výzkum spojený s fotografickou dokumentací několika příležitostí, ke 

kterým se v současnosti nosí kroj.  

      Výstupem výzkumu byl příspěvek „Sto let proměny kroje jako znaku místní 

identity Rožnovanů“ na konferenci Valašsko – historie a kultura, která se konala 

18. - 20. 9. 2013 ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 

Příspěvek bude otištěn v roce 2014 ve stejnojmenné monografii, kterou vydá 

Ostravská univerzita ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově 

pod Radhoštěm.  

 

Dosažené výsledky: 

- „Sto let proměny kroje jako znaku místní identity Rožnovanů“ příspěvek na 

konferenci Valašsko – historie a kultura, která se konala 18. - 20. 9. 2013 ve 

Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,  

- rukopis „Sto let proměny kroje jako znaku místní identity Rožnovanů“ pro 

kapitolu v knize „Valašsko – historie a kultura“. 

 

 

7) Knihy krejčovských střihů jako pramen k poznání vývoje lidového oděvu 

Řešitel – Mgr. Martin Šimša 

 

Cílem aktivity je digitalizace a zpřístupnění pramenů ke studiu střihů 

historických oděvních součástek   

Krejčovská kniha Tachov – (1501, 1677) 1804 

Krejčovská kniha Těšín – (1564), 1686 

Krejčovská kniha Chomutov - 1604 

Krejčovská kniha České Budějovice – (1630, 1681, 1730) 1752 

Krejčovská kniha Česká Kamenice – pol. 17. století  

Krejčovská kniha Český Krumlov – 1704 

Krejčovská kniha Frýdlant – 1711 
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Krejčovská kniha Liberec - 1712 

Krejčovská kniha Tábor – 1712 

Krejčovská kniha Opava – 1769 

Krejčovská kniha Plzeň – 1797 

 

     Cílem úkolu bylo shromáždit informace o Knihách krejčovských střihů 

v Českých zemích, tedy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V prvním pololetí 

roku 2013 proběhl v rámci tohoto úkolu archivní průzkum, jehož cílem bylo 

zdokumentovat již známé knihy krejčovských střihů a pořídit z knih kvalitní 

fotografie v tiskové kvalitě. Současně proběhla excerpce archivního materiálu 

k historii jednotlivých krejčovských cechů. Rozsah této práce je dán 

neočekávaným množstvím objevených knih krejčovských střihů. Dosud byla 

z Českých zemí známá jediná taková kniha z Českých Budějovic, kterou 

podrobně popsala a publikovala v Českém lidu dr. Staňková. Bádáním řešitel 

objevil a zdokumentoval dalších pět obdobných knih - z Českého Krumlova, 

Tábora, Liberce, České Kamenice a Opavy. V rámci řešení úkolu se soustavnou 

výzkumnou prací podařilo v často nepřesných a neúplných archivních 

seznamech objevit ještě další krejčovské knihy -  vůbec nejstarší je kniha celého 

souboru z roku 1562 z Těšína, krejčovská kniha z Tachova, krejčovská kniha 

z Frýdlantu a nejrozsáhlejší krejčovská kniha s největším počtem střihů z města 

Chomutova. Celkově tak bylo dokumentováno 11 krejčovských knih. Součástí 

aktivity byly badatelské návštěvy muzeí a archivů v ČR, na Slovensku, v Polsku 

a Maďarsku. 

     Výstupem této aktivity je odborná monografie M. Šimši „Knihy krejčovských 

střihů v českých zemích v 16. až 18. století“, vázaná publikace formátu A4, 

jazyk AJ/ČJ, resumé, odkaz na literaturu, rozsah 303 stran. Odborná publikace 

zpřístupňuje veřejnosti soubor knih krejčovských střihů, což je jedinečný a 

v evropském kontextu ojedinělý počin. Úvodní část tvoří odborná studie 

přibližující kontext vzniku jednotlivých krejčovských knih, jejich vztah 

k podobným knihám ve střední Evropě, strukturu a obsah publikace. Následuje 

nástin střihového vývoje jednotlivých typů oděvních součástek, s nimiž se 

v krejčovských knihách setkáváme: mužské oděvní součástky – pláště, pláště 

s rukávy, kabáty, kabátky, kalhoty; ženské oděvní součástky – pláště, pláště 

s rukávy, kabátky, sukně, sukně s živůtkem, živůtky, šněrovačky, nechybí ani 

oděvní doplňky, jako jsou kukly, kápě a rukavice. Dále potřeby pro jezdce a 

vojsko – pokrývka na sedlo, pokrývka na koně, stany, přístřešky pro koně, 

plachty na vozy a další. Podstatnou část publikace pak tvoří edice téměř dvou 

stovek kresebných střihových tabulí, které obsahují fotografii originálů, přepis 

textového doprovodu střihu a především autorský popis a komentář jednotlivých 
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střihů. Závěr práce tvoří překlad německého a českého textového doprovodu 

střihů, který je často psán nářeční formou němčiny s množstvím specifických 

termínů, jejichž správný překlad je v jednotlivosti takřka nemožný. Přepis a 

překlad provedla ve spolupráci s autorem Zdeňka Šafaříková. Celek doplňuje 

slovníček pojmů.  

Vzhledem k úspoře finančních nákladů v aktivitách „Lidová řemesla a lidová 

umělecká výroba v ČR – výzkum výrobců lidových hudebních nástrojů a 

technologie výroby“ a „Výzkum a dokumentace výskytu slováckého verbuňku 

mimo území Slovácka“ byly uspořené finanční prostředky využity na pokrytí 

navýšených nákladů spojených s vydáním publikace. 

 

Dosažený výsledek: 

- odborná kniha „Knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. 

století“. 
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B II.  

 

NAKI 

V programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI 

řešil NÚLK v roce 2013 ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy 

univerzity v Brně výzkumné projekty „Tradiční lidový oděv na Moravě – 

identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu 

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

vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají“. 

 

Projekt – „Tradiční lidový oděv na Moravě, identifikace, analýza, konzervace a 

trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850-1950 

(DF11P01OVV017)“, garant Mgr. Martin Šimša  

     V třetím roce existence projektu se podařilo úspěšně zakončit úkoly II. etapy 

výzkumu věnované lněným, konopným a bavlněným oděvním součástkám a 

současně zahájit III. etapu výzkumu věnovanou hedvábným oděvním 

součástkám. Pro dosažení cílů etapy – identifikace, analýza, rozšíření a vývoj 

hedvábného oděvu – byly zpracovány vhodné metodiky řešení, které budou 

využity i v dalších etapách řešení projektu. Dílčí výsledky, kterých bylo již 

dosaženo, významným způsobem pomáhají přiblížit materiálně-vědní základnu 

standardům obvyklým v okolních zemích. V zahraničí byla totiž výzkumu 

střihových konstrukcí oděvních součástek věnována mnohem větší pozornost, 

než tomu bylo v naší vědě. Vznikala zde souborná díla mapující konstrukci 

oděvních součástek v jednotlivých etnografických regionech. Vzhledem ke 

specifice řešené problematiky je srovnání s řešením podobné problematiky 

v zahraničí poněkud obtížné, neboť každá země se s problémem péče o textilní 

předměty vyrovnává podobně a zároveň jinak. Za ukončená studia lze považovat 

mikrobiologický průzkum a stanovení polutantů. Za velmi důležitou součást a 

výsledek řešení tohoto projektu lze mj. považovat přípravu www stránky 

projektu (na MU) a vzdělávacích (e-learningových) materiálů, které by v rámci 

našeho státu mohly napomoci vzdělávání všech pracovníků, kteří mají péči         

o textilní exponáty v náplni své práce. Tato činnost bude vždy navazovat na 

výsledky výzkumné činnosti spojené s řešením projektu. Pro účely jejich tvorby 

bude zřízena „vnitřní“ www. stránka, kde budou tyto metodiky umístěny a 

vyzkoušeny na vzorku spolupracovníků. Byla provedena zhodnocení vybraných 

ČSN a ISO norem pro použití u sbírkových předmětů (textilní pojmy a 

technologie výroby – 2. část). Řešitelé pokračovali v řešení problematiky textilní 

terminologie. Jedním ze stěžejních výsledků řešení projektu je příprava a 

certifikace metodik, obecně zaměřených na komplexní péči o textilní předměty 
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jako součásti kulturního dědictví. S přípravou a zahájením procesu certifikace se 

započalo polovině r. 2013.  

 

Publikované a uplatňované výstupy: 

- odborná kniha „Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku I., Ikonografické prameny 

do roku 1850“, 

- odborná kniha „Výšivka, krajka a aplikace na tradičním oděvu“, 

- odborný článek „Caspar Luyken a jeho „Světová galerie“ postav různých stavů 

a národů“, 

- odborný článek „K problematice barevnosti výšivky u typologicky nejstarších 

obřadních úvodnic na Valašsku“, 

- odborný článek „Nejstarší doklady ženského kabátku ve fondu Etnografického 

ústavu Moravského zemského muzea“, 

- odborný článek „Horácké svatební praporce – obřadní textilie s figurální 

výšivkou“, 

- odborný článek „LAJBL, MARÍNKA, KABÁT, HALENA…Příspěvek            

k typologii mužských svrchních oděvních součástek na Slovácku (na příkladu 

sbírek Slováckého muzea v Uherském Hradišti) – 2. část, 

- speciální mapa s odborným obsahem „Typologie a rozšíření dlouhých 

soukenných kalhot na Moravě“. 

 

 

Projekt – „Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a vztahové 

souvislosti k oblasti středního Podunají (DF11P01OVV015)“, garant Mgr. 

Martin Novotný, Ph.D.  

     V roce 2013 byl základní výzkum primárně zaměřen na stavební tradice 

v oblasti střední a jižní Moravy. V rámci terénních výzkumů byly mapovány 

lidové stavby ve vybraných lokalitách na Přerovsku, Prostějovsku a Znojemsku. 

Součástí výzkumu byla fotografická dokumentace a odebírání vzorků 

z historických konstrukcí. Souběžně s terénním výzkumem probíhalo studium 

archiválií (písemných i ikonografických pramenů) a literatury. V průběhu III. 

etapy pokračovalo sestavování bibliografie etnografických a archeologických 

příspěvků mapující hliněnou stavební tradici v kontextu se širší oblastí středního 

Podunají. Ta je nezbytnou pomůckou pro široké komparativní studium, které je 

předpokladem objektivní práce. Paralelně probíhala kresebná dokumentace 

konstrukčních detailů i celků hliněných staveb, včetně rozkreslení variant 

bednění používaných u nabíjeného zdiva. Při kresebné dokumentaci byla zvláštní 

pozornost věnována variantám válkového zdiva, které našlo uplatnění 
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v konstrukci hliněných staveb na střední a jižní Moravě. Výsledkem je zpráva 

z terénního výzkumu, kresebná dokumentace a analýza pigmentů.  

     V roce 2013 pokračovaly na experimentálním pracovišti v areálu Muzea 

vesnice jihovýchodní Moravy stavební experimenty se záměrem ověřit funkčnost 

tradičních hliněných konstrukcí, které by korespondovaly s předpokládanými cíli 

projektu, totiž praktickém zvládnutí pracovních postupů používaných u ven-

kovských staveb. Největší pozornost byla věnována konstrukci tzv. nabíjeného 

zdiva. Sledováno bylo i působení povětrnostních vlivů u obnaženého zdiva, 

především prostoupení vody do stěny a její následná degradace za působení 

mrazu. Pozornost byla zaměřena rovněž na ruční výrobu nepálených cihel, které 

byly zhotoveny z hlíny za přidání řezané slámy. Při výzkumu byly získány cenné 

informace, které poslouží jako podklad pro návrh oprav hliněných staveb.  

     V rámci aplikovaného výzkumu byly i nadále zkoumány různé varianty 

jádrových i jemných hliněných omítek. Těžištěm řešení projektu v roce 2013 

bylo za Masarykovu univerzitu studium pigmentů tradičních hliněných staveb 

v zájmové oblasti. Jedná se o problematiku, která dosud nebyla komplexně 

řešena. První výsledky výzkumu v této oblasti byly prezentovány před odbornou 

veřejností.  

      Aplikovaný výzkum zaměřený na problematiku hliněných staveb venkovské 

provenience, je v naší etnologii novým jevem. Úspěšnou realizací řešeného 

projektu, uplatněním tradičních konstrukčních postupů, bude zvýšena autenticita 

objektů reprezentující stavební tradici nížinných a rovinných oblastí Moravy.  

 

Publikované a uplatňované výstupy: 

- odborný článek „K některým archaickým konstrukčním technologiím hliněných 

staveb na Hané“, 

- odborný článek „Characterization of loess used for building a replica of folk 

house by traditional technique“, 

- odborný článek „Historické okolnosti zániku archaických stavebních projevů    

u pomoravsko-panonského typu lidového domu“, 

- odborný článek „Nabíjená technika: jeden ze základních principů budování 

hliněného zdiva a evropské souvislosti“. 
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of folk house by traditional technice; Jonsson, E. et al. (ed.): Mineral deposit 

research for a high-tech world. Proceeding of the 12th Biennial SGA Meating 12 

- 15 August 2013. Uppsala 2013, s. 1844-1847; 4s., ISBN 978-91-7403-207-9 

 

 

Výstavy:  

Šimša, M.:  Nositelé tradice 2013,  

Výstava výrobců oceněných titulem Nositel tradice lidového řemesla 

6. – 25. 9. 2013, Vlastivědné muzeum Olomouc 

 

Šimša, M. - Ondrušová, V. 

Skromné umění - Tradiční řemesla v České republice 

3. 10. 2013 – 31. 10. 2015, NÚLK Strážnice 
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C/2  Personální obsazení útvarů v roce 2013 
 

Ředitel                                              1,0  PhDr. Jan Krist 

kurátor sbírkových a mobiliár. fondů, zást. řed. 1,0 PhDr. Vlasta Ondrušová 

bezpečnostní referent – technik prevence 0,1 Rostislav Můčka 

interní auditor    0,1 Ing. Přemysl Erben  

do 30. 6. 2013, změna od 1. 11. 2013   0,2 Milena Váchová  

   

Útvar ředitele 

pracovník tech.ekon. rozvoje, ved. útvaru 1,0 Marie Čadílková 

technický pracovník 0,8, řidič 0,1  0,9 Rostislav Můčka 

vrátný     0,5 Jan Baňař 

vrátný     0,5 Josef Brožovič 

vrátný     0,5 Jan Vajčner 

vrátný     0,5 Bohuslav Hořák 

vrátná     0.35 Ludmila Krausová 

vrátná     0,35 Jana Sasínová 

vrátná     0,35 Lenka Kundratová 

uklízečka     1,0 Irena Příkazká 

uklízečka     1,0 Marie Zatloukalová 

uklízečka     1,0 Hana Šimoníková  

od 12. 4. MD, zástup od 22. 4. – 31. 10. 2013 0,5 Růžena Vajčnerová 

 

Centrum hmotného kulturního dědictví  

kurátor sbír. a mobil. fondů, ved.útvaru 1,0 Mgr. Martin Šimša 

kurátor sbír.a mobil. fondů   1,0 Mgr. Martin Novotný, Ph.D.  

zástup za Mgr. Petru Hrbáčovou (RD):   

dokumentátor, průvodce   1,0 Anna Vajčnerová  

dokumentátor, průvodce   1,0 Eva Rýpalová 

konzervátor    1,0 Marie Bakalíková 

konzervátor    1,0 Bc. Pavel Žák 

konzervátor     1,0 Vít Vavřiník, DiS.  

      

Centrum lidových tradic  

kurátor sbírk. a mobil. fondů, ved. útvaru 1,0 Mgr. Jarmila Teturová 

od 1. 11. 2013 MD 

dokumentátor Mgr. Magdalena Maňáková 1,0 RD    

tajemník uměl. provozu, produkční, program.  1,0  Mgr. Petr Horehleď 

a kulturně výchovný pracovník, dokumentátor   

dokumentátor, propagační pracovník  1,0 Bc. Zdeněk Bobčík 

výzkumný a vývojový pracovník  1,0  Mgr. Markéta Lukešová  

od 2. 4. MD, zástup od 11. 6. 2013  1,0 Mgr. Ivana Šišperová 
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informační technik    1,0 Bc.Vítězslav Jaroš 

dokumentátor    1,0 Dominika Kalichová 

výzkumný a vývojový pracovník  1,0 Mgr. Eva Románková 

dokumentátor, PR    1,0 neobsazeno 

 

Centrum vědeckých informací 

kurátor sbírk. a mobil. fondů, ved. útvaru 1,0 Mgr. Michal Škopík 

výzkumný a vývojový pracovník  1,0 Mgr. Jiří Höhn  

dokumentátor    1,0 Mgr. Věra Chalupová 

dokumentátor    0,9 Anna Grombířová 

dokumentátor, správce operačních inf.  

a komunikačních technologií   1,0 David Rájecký 

 

Ekonomický útvar 

pracovník tech.ekon. rozvoje, ved. útvaru 1,0 Ing. Alena Zezulová 

účetní     0,5 Jarmila Můčková 

mzdová účetní, od 1. 6. 2013 snížení úvazku 0,75 Marie Špirudová  

účetní     1,0 Jana Štípská 

pokladní      0,35 Ludmila Krausová 

pokladní      0,35 Jana Sasínová 

pokladní      0,35 Lenka Kundratová 

      

Útvar správy areálů  

investiční a technický pracovník, ved. útvaru 1,0 Marie Hudečková 

správce památkových objektů   1,0  Josef Vajčner  

technický pracovník   1,0 Tomáš Křižan 

zedník, údržbář    1,0 Luděk Baňař 

zahradník, údržbář    1,0 Petr Stanislav 

zahradník, údržbář    1,0 Pavel Tomšej 

zahradník, údržbář    1,0 neobsazeno 

zahradník, údržbář    1,0 Marie Blatová 

tesař, údržbář    1,0 Radek Andrýsek 

traktorista, údržbář    1,0 Jan Zezula  

traktorista, údržbář    1,0 František Čech 

provozní elektrikář, údržbář   1,0 Pavol Pecha   

provozní elektrikář, údržbář   1,0 neobsazeno 

instalatér, údržbář     1,0 Jiří Můčka 

 

Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace: 

Romana Krejčová    1,0 /březen – prosinec 2013/ 

Mgr. Lenka Havlíková   1,0 /březen – prosinec 2013/ 

NAKI 

Ing. Martina Zezulová   1,0 /leden – prosinec 2013/ 
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C/3 Poradní orgány ředitele 

 

Ředitelská rada 

Mgr. Michal Beneš, CSc., Ministerstvo kultury, Praha 

PhDr. Ivo Frolec, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště 

PhDr. Josef Jančář, CSc., Uherské Hradiště 

PhDr. Hana Kiripolská, Slovenské národní muzeum, Martin, Slovenská republika 

Mgr. Lenka Lázňovská, NIPOS, Praha 

PhDr. Zuzana Malcová, Ministerstvo kultury, Praha 

PhDr. Jaromír Míčka, Národní památkový ústav, pracoviště Brno 

Ing. Jindřich Ondruš, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov p. Radhoštěm 

PhDr. Vlasta Ondrušová, NÚLK, Strážnice 

PhDr. Karel Pavlištík, CSc., Zlín 

PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D., Etnologický ústav AV ČR, Brno 

Mgr. Věra Skopová, Ministerstvo kultury, Praha 

Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc., Etnologický ústav AV ČR, Praha 

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

 

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu „Strážnice 2013“ a 31. ročníku 

„Dětská Strážnice 2013“ 

 

Dramaturgicko-produkční rada MFF  

Ludmila Horehleďová, předsedkyně, Strážnice  

Mgr. Petr Horehleď, NÚLK, Strážnice 

Marie Hudečková, NÚLK, Strážnice 

PhDr. Ivo Frolec, Uherské Hradiště  

PhDr. Jan Krist, NÚLK, Strážnice  

Magdalena Múčková, Hroznová Lhota 

PhDr. Vlasta Ondrušová, NÚLK, Strážnice  

PhDr. Karel Pavlištík, CSc., Zlín 

PhDr. Alena Schauerová, Brno 

Mgr. Jarmila Teturová, NÚLK, Strážnice 

Mgr. Zdeněk Tofel, Ostrava 

PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D., Brno 

 

Programová rada MFF 

PhDr. Ivo Frolec, předseda, Uherské Hradiště  

PhDr. Vlasta Ondrušová, místopředsedkyně, NÚLK, Strážnice  

PhDr. Karel Pavlištík, CSc., místopředseda, Zlín 
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Mgr. Petr Horehleď, tajemník, NÚLK  

PhDr. Danuše Adamcová, Strážnice 

MgA. Kateřina Černíčková, Praha 

Dr. Vlastimil Fabišik, Brno 

Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc., Bratislava, Slovenská republika 

Čestmír Komárek, Brno 

PhDr. Jan Krist, NÚLK, Strážnice  

Mgr. Daniel Luther, CSc., Bratislava, Slovenská republika  

Kateřina Macečková, Ostrava 

Magdalena Múčková, Hroznová Lhota 

Doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc., Brno 

Mgr. Petr Pinkas, Brno 

RNDr. Jiří Plocek, Brno 

Mgr. Zdeněk Tofel, Ostrava  

PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D., Brno 

 

Přizvaní autoři a konzultanti:  

PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D., Uherský Brod 

Mgr. Zuzana Bošeľová, Bratislava, Slovenská republika 

Mgr. Petr Číhal, Staré Město 

Rudolf Danajovič, Vsetín 

PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., Rožnov p. Radh. 

Vojtěch Ducháček, Dolní Bojanovice  

PhDr. Romana Habartová, Kunovice 

Jan Hořák, Strážnice 

František Hrňa, Buchlovice 

Bc. Vítězslav Jaroš, NÚLK, Strážnice 

Ing. Tomáš Jehlička, Chrudim 

PaedDr. Jiří Jilík, Uherské Hradiště 

Marie Knitlová, Radějov 

MgA. Kateřina Kovaříková, Hrušovany u Brna 

Mgr. Markéta Lukešová, NÚLK, Strážnice 

Anna Maděričová, Uherské Hradiště 

Mgr. Magdalena Maňáková, NÚLK, Strážnice 

Mgr. Martin Pacek, Praha 

Ing. Tatiana Pálenská, Strážnice 

Jiří Pavlica, Staré Město 

Mgr. David Pavlíček, Kunovice 

Mgr. Markéta Pavlištíková, Zlín 
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PhDr. Blanka Petráková, Luhačovice 

Martin Rezek, Uherské Hradiště 

Petr Ryšavý, Brno 

PhDr. Alena Schauerová, Brno 

PhDr. Jan Souček, Brno 

Mgr. Martin Šimša, NÚLK, Strážnice  

Mgr. Michal Škopík, NÚLK, Strážnice 

Mgr. Jarmila Teturová, NÚLK, Strážnice  

Ing. Rudolf Tuček, Lednice 

Mgr. Helena Vedralová, Vysoké Mýto 

Mgr. Ľubica Voľanská, PhD., Bratislava 

Ing. Roman Zemánek, Strážnice 

 

Přizvaní: 

Bc. Zdeněk Bobčík, NÚLK, Strážnice 

Mgr. Viera Feriancová, Myjava, Slovenská republika  

Mgr. Jiří Höhn, NÚLK, Strážnice 

Marie Hudečková, NÚLK, Strážnice 

Mgr. Jaromír Ostrý, Brno 

Mgr. Renata Smutná, Strážnice 

Mgr. Michal Škopík, NÚLK, Strážnice 

Naděžda Urbášková, Ostrava 

 

Senát programové rady MFF 

PhDr. Karel Pavlištík, CSc., předseda, Zlín 

PhDr. Alena Schauerová, místopředsedkyně, Brno 

Miloslav Brtník, Jihlava 

Ludmila Horehleďová, Strážnice 

PhDr. Josef Jančář, CSc., NÚLK, Strážnice  

PhDr. Jan Krist, NÚLK Strážnice 

Jaromír Nečas, Brno 

PhDr. Vlasta Ondrušová, NÚLK Strážnice 

Jana Polášková, Uherské Hradiště 

PhDr. Eva Rejšková, Praha 

Mgr. Boleslav Slováček, Český Těšín 

Miloš Vršecký, Plzeň 

Dana Ždímalová, Praha 
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Redakční rada časopisu Národopisná revue  

PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., Brno 

PhDr. Hana Dvořáková, Brno 

Doc. Mgr. Juraj Hamar, Ph.D., Bratislava, Slovenská republika 

PhDr. Eva Krekovičová, CSc., Bratislava, Slovenská republika 

PhDr. Jan Krist, NÚLK, Strážnice  

PhDr. Vlasta Ondrušová, NÚLK, Strážnice  

Doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc., Brno 

PhDr. Karel Pavlištík, CSc., Zlín 

PhDr. Jana Pospíšilová, Brno 

Doc. PhDr. Daniela Stavělová, CSc., Praha 

Mgr. Martin Šimša, NÚLK, Strážnice  

PhDr. Zdeněk Uherek, CSc., Praha 

PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D., Brno 

PhDr. Marta Ulrychová, Plzeň 

Doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D., Brno 

 

Mezinárodní redakční rada časopisu Národopisná revue  

univ. prof. PhDr. Anna Divičan, CSc., Dr. hab. (Maďarsko) 

Dr. László Felföldi (Maďarsko) 

Mag. Dr. Vera Kapeller (Rakousko) 

prof. Dragana Radojičić, Ph.D. (Srbsko) 

prof. Mila Santova, DrSc. (Bulharsko) 

prof. Dr.- habil. Dorota Simonides, Dr.h.c. (Polsko) 

Dr. Tobias Weger (Německo) 

 

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost  

PhDr. Ludmila Tarcalová, předsedkyně, Uherské Hradiště 

PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., Brno  

Mgr. Tatiana Martonová, Hodonín 

PhDr. Blanka Petráková, Zlín 

PhDr. Vlasta Ondrušová, NÚLK, Strážnice 

 

Redakční rada elektronické publikační činnosti  

PhDr. Jan Krist, NÚLK, Strážnice 

David Rájecký, NÚLK, Strážnice 

Mgr. Martin Šimša, NÚLK, Strážnice 

Mgr. Michal Škopík, NÚLK, Strážnice 

Mgr. Jarmila Teturová, NÚLK Strážnice 
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Sbor lektorů a znalců slováckého verbuňku 

PhDr. Karel Pavlištík, CSc., předseda, Zlín      

Josef Bazala, místopředseda, Staré Město 

Ing. Rudolf Tuček, místopředseda, Lednice  

Mgr. Jarmila Teturová (Vrtalová), tajemnice NÚLK Strážnice  

PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D., Uherský Brod 

Zdenek Duroň, Ždánice 

Erik Feldvabel, Staré Město 

Jan Gajda, Strážnice 

PhDr. Romana Habartová, Uherské Hradiště 

Ing. Štěpán Hubačka, Lužice  

Ladislav Jagoš, Lipov   

Mgr. Martin Jelínek, Kyjov  

Martin Kaňa, Dolní Bojanovice  

Josef Létal, Hrušky 

MgA. Jan Maděrič, Uherské Hradiště  

Jiří Mach, Charvátská Nová Ves  

Josef Machálek, Lipov 

Tomáš Machalínek, Kyjov  

Rostislav Marada, Svatobořice - Mistřín  

Ivan Marčík, Záhorovice  

Mgr. Jitka Matuszková, Dr., Brno  

Štěpán Melichar, Velké Pavlovice 

Mgr. David Pavlíček, Kunovice  

MUDr. Jan Pavlík, Bohuslavice  

Ludvík Pavlištík, Zlín 

Aleš Popelka, Veselí nad Moravou 

Lukáš Stávek, Hustopeče 

Ing. Vojtěch Studénka, Vnorovy 

Josef Šťastný, Petrov 

Jaroslav Švach, Břeclav 

Vilém Trumpeš, Dambořice 

Doc. Ladislav Vašek, Praha 

Ing. Petr Vozár, Uherský Brod 

Karel Vymazal, Rakvice 

Mgr. Miroslav Vymazal, Předklášteří 

Mgr. Michal Závodný, Archlebov 
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Poradní sbor pro MVJVM 

PhDr. Pavel Bureš, Praha 

Ing. Marek Fajman, Brno 

Marie Hudečková, NÚLK Strážnice 

PhDr. Jan Krist, NÚLK Strážnice  

PhDr. Jiří Langer, CSc., Rožnov pod Radhoštěm 

PhDr. František Ledvinka, Zubrnice 

Mgr. Markéta Lukešová, NÚLK Strážnice  

PhDr. Lubomír Procházka, CSc., Příbram 

PhDr. Jan Souček, Brno 

Mgr. Martin Šimša, NÚLK Strážnice  

Mgr. Jana Tichá, Rožnov pod Radhoštěm  

Doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D., Brno 

PhDr. Ilona Vojancová, Hlinsko  

 

Sbor pro ochranu a uchování jízdy králů na jihovýchodní Moravě 

Mgr. Olga Floriánová, Vlčnov 

PhDr. Romana Habartová, Kunovice 

David Hájek, Hluk 

JUDr. Josef Holcman, Zlín 

Marie Holcmanová, Skoronice 

PaedDr. Jiří Jilík, Uherské Hradiště 

Mgr. Taťjana Martonová, Kyjov 

Ing. Antonín Pavelčík, Vlčnov 

Mgr. Eva Románková, NÚLK, Strážnice 

Mgr. Milan Stašek, Kunovice 

Miroslav Šuránek, Hluk 

Mgr. Jarmila Teturová, NÚLK, Strážnice 
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NABÍDKA 

publikací, časopisů, videokazet, DVD, CD 

 

LIDOVÝ ODĚV NA MORAVĚ A VE SLEZSKU I, IKONOGRAFICKÉ 

PRAMENY DO ROKU 1850 (Alena Křížová – Martin Šimša) 

Publikace je edicí nejstarších vyobrazení moravských krojů v díle Sebastiana 

Mansfelda, Vincenze Kiningera, Wilhelma Horna a řady dalších méně známých 

autorů. Úvodní statě seznamují s dosavadním bádáním o ikonografických 

pramenech lidového oděvu na Moravě a s autory jednotlivých děl. Katalog 

vyobrazení chronologicky mapuje jednotlivé etnografické regiony se zřetelem na 

dobovou různorodost lidového oděvu. Obrázky jsou doplněny citací původu a 

kritickým popisem jejich obsahu s odkazy na další prameny v  seznamu 

literatury. Texty jsou opatřeny anglickým překladem. 

(Strážnice 2012, cena 320,- Kč) 

 

MALÝ ETNOLOGICKÝ SLOVNÍK (kolektiv autorů) 

Etnologie jako vědní obor neustále rozšiřuje své věcné poznatky, metodologické 

postupy a též obsah užívaných termínů. Tento proces je podmíněn dobovými 

kontexty. Užívané termíny a jejich obsah se proměňovaly po celou dobu od 19. 

století až do současnosti. K lepší orientaci odborníkům i širší veřejnosti byl 

vydán slovník, který přináší výběr obecných pojmů užívaných s ohledem na 

tradice vědecké práce u nás. Přihlíží však i k termínům využívaným v organizaci 

UNESCO. Slovník má sloužit jako příručka pro mezioborovou komunikaci a 

také pro oblast celého informačního systému, žurnalistiky a veřejné správy.  

(Strážnice 2011, cena 230,- Kč) 

 

OD FOLKLORU K FOLKLORISMU - Slovník folklorního hnutí na 

Moravě a ve Slezsku (Martina Pavlicová - Lucie Uhlíková) 

Hesla, která byla do konečného výběru zařazena, podávají informace                   

o osobnostech, souborech, skupinách a muzikách, festivalech, spolcích, 

institucích, výstavách a časopisech, které se věnují otázkám folklorismu. 

(Strážnice 1997, cena 250,- Kč) 

 

OD FOLKLORU K FOLKLORISMU – Slovník folklorního hnutí 

v Čechách (Alena Vondrušková) 

Druhý díl obsahuje hesla, podávající informace o osobnostech, souborech, 

muzikách, festivalech, spolcích, institucích, výstavách a časopisech, které se 

věnují otázkám folklorismu v Čechách. 

(Strážnice 2001, cena 250,- Kč) 
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LIDOVÁ KULTURA NA MORAVĚ (Josef Jančář a kol.) 

Publikace byla vydána ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností 

v Brně jako 10. svazek Nové řady Vlastivědy moravské. Podává komplexní 

přehled o kultuře a způsobu života zemědělských vesnic na Moravě od 19. století 

do současnosti. Shrnuje poznatky o národopisných regionech Moravy,                 

o zaměstnání a obživě obyvatel, bydlení, krojích, o duchovním životě                  

a sociálních podmínkách i o folklorních projevech. 

(Strážnice - Brno 2000, 376 s., 340 fotografií, cena 360,- Kč) 

 

GUBERNIÁLNÍ SBÍRKA lidových písní a instrumentální hudby z Moravy 

a Slezska z roku 1819 (Karel Vetterl - Olga Hrabalová) 

Po 175 letech vyšla sbírka, která zahrnuje 331 písní s texty a notami, odborný 

komentář a mapu Moravy z roku 1790. Kniha vyšla jako příspěvek k oslavám 

100. výročí Národopisné výstavy Českoslovanské (angl. a něm. resumé). 

(Strážnice 1994, váz., 488 s., cena 200,- Kč) 

 

SÚCHOVSKÉ LUDOVÉ PJESNIČKY (Josef Hodek – Jan Šumbera) 

Neobyčejně cenný dokument nejenom pro poznání kulturního života v jedné obci 

na poč. 20. stol., ale je i hodnotným výtvarným dílem s malbami, opírajícími se   

o staré kancionály této oblasti. 

(Strážnice 2001, váz., 144 s., cena 200,- Kč) 

 

MUZEUM VESNICE JIHOVÝCHODNÍ MORAVY (Martin Šimša, Petra 

Kalábová a kolektiv) 

Publikace seznamuje čtenáře nejen s historií jednotlivých objektů (s ohledem na 

konkrétní životní prostor) skanzenu ve Strážnici, ale i s historií, způsobem 

obživy, bydlením, domácností a stravou, zvyky a obyčeji v životě rodiny na 

jihovýchodní Moravě.  

(Strážnice 2006, 283 s., cena 150,- Kč) 

 

NÁRODOPISNÁ REVUE 

roč. XXII. 1 - 4/2013, 5/2013 speciální číslo v anglickém jazyce + příloha 

bibliografie Jaroslava Štiky. 

Jediný odborný časopis v České republice věnovaný otázkám soudobého 

folklorismu. Časopis přináší články z různých oblastí péče o tradiční lidovou 

kulturu jako součásti národního kulturního dědictví. Objednat je možné i starší 

ročníky.  
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OSOBNÍ BIBLIOGRAFIE 

Jako samostatnou přílohu Národopisné revue vydává NÚLK osobní bibliografie 

českých národopisců, které jsou cennou pomůckou pro zájemce o tradiční 

lidovou kulturu. 

Richard Jeřábek    8,- Kč 

Josef Jančář   10,- Kč 

Josef Tomeš   10,- Kč 

Miroslava Ludvíková  15,- Kč 

Jaroslav Kramařík – příloha VIII. roč. NR 1998 

Josef Vařeka – příloha IX. roč. NR 1999 

Drahomíra Stránská – příloha IX. roč. NR 1999 

Hannah Laudová – příloha XI. roč.  NR 2001 

Jaroslav Markl – příloha XII. roč. NR 2002 

Karel Dvořák - příloha XIV. roč. NR 2004 

Antonín Satke - příloha XV. roč. NR 2005 

Jiří Polívka - příloha XVI. roč. NR 2006 

Dagmar Klímová – příloha XVII. roč. NR 2007  

Iva Heroldová - příloha XVIII. roč. NR 2008 

Vladimír Scheufler - příloha XIX. roč. NR 2009 

Vladimír Karbusický – příloha XX. roč. NR 2010 

Čeněk Zíbrt – příloha XXII. roč. NR 2012 

Bibliografie Národopisné revue 1990 – 2000, příloha XI. roč. NR 2001 

Bibliografie Národopisných aktualit 1964 – 1990, příloha XIII. roč. NR 2003 

Bibliografie Národopisné revue 2001 – 2011, příloha XXI. roč. NR 2011 

 

 
LIDOVÁ ŘEMESLA A LIDOVÁ UMĚLECKÁ VÝROBA  

V ČESKÉ REPUBLICE  

 

Národní ústav lidové kultury zpracovává videodokumentační projekt Lidová 

řemesla a lidová umělecká výroba v ČR. Projekt obsahuje videozáznamy 

nejzajímavějších dochovaných technologií výroby. Soubor obsahuje publikaci     

s popisy technologií, fotografiemi, kresbami a videokazetu (DVD). Cílem 

projektu je přispět k udržení a rozšíření kvalitní řemeslné práce v regionech a      

k výuce pro zájemce o různé obory tradičních řemesel s využitím materiálů          

z trvale obnovitelných zdrojů.  

Cena VHS nebo DVD včetně doprovodné publikace je 350,- Kč  

 



______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 
 

79 

I. Lidová keramika  - VHS - 1 hod. 4 min., publikace 60 s.,  

glazovaná hrnčina, zakuřovaná hrnčina, majolika  

 

I. Lidová keramika - VHS - 2. část - 54 min., publikace 72 s.,   

výroba kamnových kachlů, stavba kachlových kamen  

 

I. Lidová keramika - VHS - 3. část - 1 hod. 12 min., publikace 36 s.,   

přeměna keramické tradice – lidová fajans, formy na pečivo  

 

II. Pletiva - VHS - 1 hod. 33 min., publikace 64 s.,   

pletení z lýka, štípaného proutí, ošatky ze slámy 

 

II. Pletiva - 2. část - VHS, DVD - 1 hod. 34 min., publikace 40 s.,   

pletení ze slámy, z orobince, z proutí a loubků, pedig 

 

III. Práce ze dřeva -  1. část - DVD - 1 hod. 36 min., publikace 70 s.,   

dlabání nádob, bednářské práce, výroba šindelů, hotovení štípaných holubiček 

 

III. Práce ze dřeva -  2. část - VHS - 51 min., publikace 48 s.,   

zdobení dřeva kovem, vylévání kovem, skašovské a šumavské hračky 

 

III. Práce ze dřeva - 3. část - DVD - 1 hod. 19 min., publikace 50 s., 

výroba hospodářského nářadí – vidle, hrábě, kosisko, lopata, vějačka 

 

III. Práce ze dřeva - 4. část - DVD - 1 hod. 19 min., publikace 67 s., 

konstrukce a výrobní postup při stavbě dřevěného loukoťového kola a 

žebřinového vozu.  

 

IV. Textilní techniky - 1. část - VHS, DVD - 1 hod. 33 min., publikace 56 s.,   

vázání rukavic na modle, tkaní na destičce, tkaní na karetkách, tkaní na rámu, 

tkaní na ručním stavu 

 

IV. Textilní techniky - 2. část - VHS - 1 hod. 2 min., publikace 64 s.,   

vyvazovaná batika, vosková batika, modrotisk, počítaná výšivka, malovaná 

výšivka, bílé vyšívání 

 

IV. Textilní techniky - 3. část - VHS, DVD -  1 hod. 19 min., publikace 72 s.,   

tkanicová krajka, pásková krajka, dírková krajka, kovová krajka, vláčková 

krajka, valencienská krajka 
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IV. Textilní techniky - 4. část - VHS, DVD -  1 hod 43 min., publikace 64 s.,   

bílá výšivka, výšivka na tylu, výšivka rybími šupinami 

 

IV. Textilní techniky - 5. část - DVD - 54 min., publikace 48 s., 

současné technologie výroby vlněné látky – Strmilov, kanafas – Postřekov 

 

IV. Textilní techniky - 6. část - DVD - 23 min., publikace 50 s.,  

provaznictví 

 

IV. Textilní techniky - 7. část - DVD - 39 min., publikace 63 s., 

mužský kroj 

 

IV. Textilní techniky - 8. část - DVD - 1 hod. 57 min., publikace 57 s., 

výroba tradičního ženského kroje z oblasti uherskohradišťského Dolňácka - šití 

ženské vestičky – kordulky, sukně, zástěry a rukávců. 

 

V. Drobné umění - 1. část - VHS, DVD - 1 hod. 9 min., publikace 80 s.,   

práce z perleti, figurky z kukuřičného šústí, vizovické pečivo, perník z forem, 

perník zdobený polevami 

 

V. Drobné umění - 2. část - VHS, DVD - 51 min.  

zdobení velikonočních vajíček batikováním, reliéfním voskováním, škrabáním, 

polepováním slámou a sítinou 

 

V. Drobné umění - 3. část – DVD - 1 hod. 5 min., publikace 62 s.  

výroba slaměné masky, dřevěné masky čerta, papírových a textilních masek 

 

V. Drobné umění - 4. část - DVD - 39 min., publikace 40 s. 

hřebenářství, knoflíkářství, kartáčnictví  

 

V. Drobné umění - 5. část - DVD, publikace 159 s. 

výroba textilních květin, vonic a vínků 

 

VI. Sklo - 1. část - VHS - 44 min., publikace 44 s.,   

foukané sklo, hutně tvarované sklo, malba na sklo, rytí skla, vitráž 

 

VI. Sklo - 2. část - VHS - 33 min., publikace 28 s.,   

figurky z trubiček, skleněné knoflíky, háčkování korálků, navlékání korálků 
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VII. Kovářství - 1. část - VHS - 52 min., publikace 56 s.,   

stavební kování, hospodářské nářadí, podkovářství, výzdoba kovářských výrobků 

 

VII. Kovářství - 2. část - VHS, DVD -  49 min., publikace 32 s.,    

kovaný kříž, okutí koně 

 

VII. Práce z kovu - 3. část - DVD, 1 hod. 40 min., publikace 88 s., 

drátenické postupy a technologie, výrobky z drátu, drátěný šperk, oprava 

keramického hrnce odrátováním 

 

VII. Práce z kovu - 4. část, - DVD - 94 min., publikace 76 s. 

klempířství 

 

VII. Práce z kovu - 5. část, - DVD, publikace 90 s.  

měditepectví 

 

VIII. Práce z kůže - 1. část - VHS, DVD - 1 hod 33 min., publikace 64 s.,   

pastýřský bič a kabela, valašský opasek široký a vybíjený, opasek vyšívaný 

pavím brkem 

 

VIII. Práce z kůže - 2. část - VHS - 1 hod. 29 min., publikace 56 s.,  

mužská a ženská krojová obuv 

 

VIII. Práce z kůže - 3. část  - 2 DVD - 131 min., publikace 92 s. 

sedlářství  

 

II. ŘADA 

DÍL I. Obnova roubeného domu - VHS - 44 min., publikace 32 s.,  

ukázka technologie lidového stavitelství ve Valašských Kloboukách 

 

Díl II. Hliněný dům - VHS, DVD - 1 hod. 25 min., publikace 40 s., 

nabíjení stěn, stavba z válků, z nepálených cihel 

 

Díl III. Kamenný dům - DVD - 1 hod. 7 min., publikace 50 s., 

těžba a zpracování kamene, kamenné zdi, řezání břidlice, břidlicová krytina 

 

Díl IV. Střecha a střešní krytiny - DVD  

proces výroby tradičních střešních krytin – šindel, břidlice, pálená taška,  

pokrývání střešních konstrukcí 
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Díl V. Otopný systém - DVD - 1 hod. 15 min., publikace 50 s., 

postup při stavbě otopného systému -  stavbu chlebové pece, sporáku, kotliny a 

kachlových kamen.   

 

 
LIDOVÉ TANCE Z ČECH, MORAVY A SLEZSKA 

 

Cílem videoprogramu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska bylo vytvořit 

komplexní a spolehlivý pramen poznání regionálních typů a stylů tanců tak, jak 

je dodnes dochovali poslední nositelé lidových tanečních tradic. Dílo je určeno 

jak odbornému studiu, tak vzdělávání tvůrců a interpretů ve všech typech 

folklorních kolektivů, výuce na pedagogických a uměleckých školách a jako 

esteticko - výchovná pomůcka pro střední a základní školy. Publikace s notovým 

materiálem, popisy tanců, studií o nich a cizojazyčnými resumé jsou doplněny 

videokazetou (DVD). 

Cena VHS (DVD) včetně doprovodné publikace je 300,- Kč 

 

I. Západní Čechy - VHS, DVD - 37 záznamů, délka 1 hod. 57 min., publikace 

132 s.;  

horní a dolní Chodsko, Klatovsko, Plzeňsko, Stříbrsko, Nýřansko, Plassko, 

Kralovicko, Chebsko, Mariánskolázeňsko a Karlovarsko 

 

II. Jižní Čechy - DVD - 65 záznamů, délka 1 hod. 44 min., publikace 162 s.; 

Prácheňsko, Milevsko, Táborsko, Blata, Doudlebsko a Českokrumlovsko 

 

III. Východní Čechy - VHS - 71 záznamů, 2 hod. 29 min., publikace 176 s.; 

Jičínsko, Hořicko, Královéhradecko, Pardubicko, Čáslavsko, Chrudimsko, 

Nasavrcko, Vysočina - Pacovsko a Pelhřimovsko, Hlinecko, Poličsko, 

Podorlicko a Podkrkonoší 

 

IV. Střední Čechy - VHS - 65 záznamů, délka 1 hod. 35 min., publikace 128 s.;  

Rakovnicko, Berounsko, okolí Prahy, Kouřimsko, Benešovsko, Sedlecko, 

Sedlčansko,  Choceradsko, Vlašimsko, střední Polabí, Podještědí a Pojizeří 

 

V. Moravské Horácko - VHS, DVD - 83 záznamů, délka 2 hod. 34 min., 

publikace 164 s.;   

Moravskokrumlovsko, Náměšťsko, Bystřicko, Nedvědicko, Tišnovsko, 

Třebíčsko, Velkobítešsko, Velkomeziříčsko, Jimramovsko, Novoměstsko, 

Olešnicko, Žďársko, Dačicko, Jemnicko, Jihlavsko, Telečsko a Třešťsko 
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VI. 1. část: Brněnsko - VHS, DVD - 83 záznamů, délka 2 hod. 41 min., 

publikace 219 s.;  

brněnská předměstí a širší Brněnsko 

2. část: Haná - DVD - 90 záznamů, délka 3 hod. 3 min., publikace 214 s.;   

Tovačovsko, Prostějovsko, Přerovsko, Kojetínsko, Kroměřížsko, Vyškovsko, 

Zábřežsko, Litovelsko, Náměšťsko a Šumpersko 

3. část: Malá Haná a Záhoří - VHS - 80 záznamů, délka 2 hod. 20 min., 

publikace 167 s.;  

Malá Haná nížinná a horská, Drahanská vrchovina, Lipenské a Hostýnské Záhoří 

 

VII. Slovácko:  

1. část - Moravské Kopanice, Horňácko a Luhačovické Zálesí – DVD - 52 

záznamů, délka 2 hod. 23 min., publikace 220 s.;   

 

2. část - Dolňácko - DVD - 68 záznamů, délka 2 hod. 56 min., publikace 236 s.;   

Uherskobrodsko, Uherskohradišťsko, Veselsko, Strážnicko a Kyjovsko 

 

3. část - Hanácké Slovácko, Podluží a tance Moravských Chorvatů - DVD - 

31 záznamů, délka 1 hod. 33 min., publikace 112 s.;   

 

VIII. Valašsko - VHS, DVD - 60 záznamů, délka 2 hod. 51 min., publikace 112 

s.; severní, střední a jižní Valašsko, valašský odzemek a obuškový 

 

IX. Lašsko - VHS, DVD - 86 záznamů, délka 2 hod. 46 min., publikace 192 s.; 

valašskolašské pomezí, Lašsko horské a nížinné, Štrambersko a lašský skok 

 

X. Slezsko - VHS - 88 záznamů, délka 2 hod. 44 min., publikace 188 s.;   

goralská oblast, moravsko - slezské pomezí, Třinecko, užší Těšínsko, Orlovsko, 

Bohumínsko, Klimkovsko, Opavsko a Hlučínsko 

 

 

LIDOVÉ  TANCE  Z  ČECH,  MORAVY  A  SLEZSKA 

ŘADA II. MUŽSKÉ TANEČNÍ PROJEVY 

 

I. Verbuňk na Kyjovsku - DVD - 60 záznamů, délka 53 min., publikace 60 s. 

Obsahuje charakteristiku dvou stylů verbuňku ze severního a jižního Kyjovska 

současnosti a do určité míry i jejich dřívějšího vývoje. 

 

II.  Verbunk na Podluží - VHS - 90 záznamů v délce 90 min., publikace 114 s. 
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III. Verbuňk u hanáckých Slováků - VHS - 49 záznamů v délce 52 min., 

publikace 48 s. 

 

IV. Verbuňk na Strážnicku, Veselsku  a Uherskoostrožsku - VHS, DVD - 33 

záznamů v délce 62 min., publikace 48 s.   

 

V. Verbuňk na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku  

- VHS, DVD - 45 záznamů v délce 68 min., publikace 56 s.   

 

VI. Verbuňk na Horňácku  

- VHS - 37 záznamů v délce 46 min., publikace 48 s.   

 

VII. Odzemek - DVD, záznam v délce 55 min., publikace 64 s. 

odzemek na Valašsku, Strážnicku a Horňácku   

 

 

REEDICE TITULŮ EDIČNÍ ŘADY TRADIČNÍ LIDOVÉ HUDBY - vydávané 

v letech 1969 až 1986 Ústavem lidového umění ve Strážnici. 

 

EDICE TRADIČNÍ LIDOVÉ HUDBY I. 

Na CD je přepis nahrávek z let 1968 až 1974. 

(Strážnice 2001, cena CD je 240,- Kč) 

 

EDICE TRADIČNÍ LIDOVÉ HUDBY II. 

Na CD je přepis nahrávek z let 1975 až 1978. 

(Strážnice 2002, cena CD je 240,-Kč) 

 

EDICE TRADIČNÍ LIDOVÉ HUDBY III. 

Na CD je přepis nahrávek z let 1979, 1980, 1981. 

(Strážnice 2002, cena CD je 240,- Kč) 

 

EDICE TRADIČNÍ LIDOVÉ HUDBY IV. 

Na CD je přepis nahrávek z let 1982 - 1986. 

(Strážnice 2002, cena CD je 240,- Kč) 
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