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I.) Specializovaná mapa s odborným obsahem 

 

Mapa sbírek písňového repertoáru 

 

Mapa je v současnosti dostupná prostřednictvím webového nástroje Mapová 

aplikace – Sbírky písňového repertoáru na adrese: 

http://lidovyodev.cz/portal/apps/webappviewer/index.html?id=276b1c58107040f9a

1789c63b8dab1a2 

Prostřednictvím tohoto nástroje lze zobrazovat časovou posloupnost sběru písňového 

repertoáru, lokální zájem jednotlivých sběratelů, četnost výskytu (a jeho zpracování) v rámci 

České republiky, informace o písňových celcích a také tisknout a ukládat mapu v souboru 

pdf. 

 

II.) Popis dosažených původních výsledků získaných na základě výzkumu 

 

Sbírky lidových písní jsou jednou z nejčastějších cest, jimiž se k široké veřejnosti 

dostávají informace o tradiční hudební kultuře. Stávají se základním materiálem k další práci, 

ať již jde o využití ve folklorním hnutí, pedagogické práci, jako umělecká inspirace nebo pro 

vědeckou činnost. Podoba, v níž jsou sbírky veřejnosti předkládány, může vzbuzovat dojem, 

že představují jakýsi objektivní obraz hudební kultury dané oblasti. Skutečnost je však daleko 

složitější. A vzhled lidové hudební kultury zprostředkovaná sbírkami je výsledkem mnoha 

faktorů, které ovlivňovaly vznik písňových sběrů. Za každou jednotlivou sbírkou je pak třeba 

vidět situaci, v níž vznikala, osobnost sběratele i dobové okolnosti. 

Cílem mapy je v rámci možností převést tyto faktory do podoby dat a na těchto 

datech vystavět mapu ukazující, jak se v průběhu doby vyvíjelo sběratelství v českých zemích. 

Kombinace parametrů mohou přinést odpovědi na některé otázky, které při jiném způsobu 

zpracování zůstávají stranou pozornosti. 

Základní jednotku, na niž se mapa zaměřuje, je možné označit jako „sběr“. Nejde tedy 

o každou jednotlivou píseň, ale o soubor materiálu, který byl pořízen jedním sběratelem, či 

sběratelkou v jedné lokalitě v konkrétní době. Jak je popsáno dále lokalita i doba sběru 

mohou být určeny s různou mírou přesnosti podle toho, jakým způsobem sběratelé tyto 

informace zaznamenali. 

Sběratel je kromě jména identifikován také svou profesí. Právě profese totiž mohla 

hrát důležitou roli v tom, jak jednotliví sběratelé ke své práci přistupovali, jaký druh 

repertoáru je zajímal a jaký naopak mohli záměrně vynechávat. Lze pak například pátrat po 

rozdílech mezi přístupy Karla Weisse coby profesionálního hudebníka a skladatele, 

jazykovědce a pedagoga Františka Bartoše nebo kněze Františka Sušila. 

Kombinace informací o jednotlivých sběrech, tedy o místě, času a typu 

zaznamenaného materiálu, poskytují obraz sběratelství lidových písní jako neustále se 

proměňujícího fenoménu. Ukazuje se, jak se v průběhu času přesouval zájem sběratelů o 
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jednotlivé regiony a které z nich se těšily soustavnější pozornosti, čímž vznikl dojem, že v 

nich je lidová hudební kultura živější než v jiných oblastech. Při bližším pohledu na regiony se 

pak zase ukazuje, jak velká část materiálu často pochází z několika málo obcí. 

Další datovou položkou jsou typy materiálu zaznamenaného v jednotlivých sběrech, 

tedy zda byl zaznamenán, text, nápěv, či obě složky, zda jsou k dispozici popisy tance nebo 

různých obyčejů (viz sekce IV.).  Z těchto dat se ukazuje, jak sběry z určitých regionů v 

určitých dobách obsahují specifický druh obsahu a jak k práci přistupovali jednotliví 

sběratelé. 
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III.) Popis metod, jak byly informace (údaje) získány a interpretovány a v čem spočívá jejich 

syntéza – interpretace příslušnými výzkumnými metodami 

 

 Při zpracování mapy bylo použito několik vědeckých metod, s jejichž pomocí byly 

vytvořeny jednotlivé dílčí výsledky, které byly následně využity při závěrečné syntéze. 

 



Metoda identifikace písňových sbírek. Specializovaná mapa byla vytvořena na základě 

zpracování tištěných sbírek písní vydaných v období 1800 – 2000, dále zpracování filmového 

materiálu uloženého v archivních fondech NÚLK, rukopisných sběrů Etnologického ústavu 

Akademie věd (pracoviště v Praze a v Brně) a audio záznamů uložených v archivu 

Etnologického ústavu Akademie věd, pracoviště Brno. Pro vytvoření mapy bylo použito 23 

sbírkových celků pořízených 4 sběrateli, u nichž bylo možné zjistit plnohodnotné informace o 

původu, lokalizaci, dataci a sběrateli. 

 Při výběru zpracovávaného tištěného materiálu byly přednostně vybírány poslední 

kompletní vydání sbírky s již zapracovanými korekturami jak samotného autora, tak i 

pozdějších editorů (například sbírka Františka Sušila). Během zpracování však bylo 

přihlédnuto i k porovnání s předchozími vydáními skrz počet písní a jejich lokaci. Pro časové 

zařazení bylo v těchto případech uvedeno datum prvního vydání sbírky. 

 

Metoda digitalizace kulturního obsahu. Zpracované a identifikované sbírky, doplněné o 

lokalitu, byly zapsány a kompletovány v tabulkovém procesoru programu Microsoft Excel a 

následně proběhl jejich import do databáze. Pečlivě připravená data jsou uložena na 

vzdáleném serveru v relačním databázovém systému Microsoft SQL Server Express, který 

umožňuje vzdálený přístup a bezpečné zálohování na externím serveru. Nad touto databází 

jsou zprovozněné mapové služby pomocí produktu ArcGIS for Server, které umožňují 

zobrazení dat ve webové aplikaci. Webová aplikace používá Esri JavaScript API, a je 

spustitelná na webu pomocí běžných prohlížečůh jako Google Chrome, Microsoft Edge a 

dalších, a dovoluje efektivně pracovat s velkým množstvím dat a používat složité metody 

jejich zobrazování a třídění 

 K identifikaci lokací bylo užito systému WGS-84 (World Geogdetic Systém 1984). 

Tento systém je užíván jako standardní při satelitní navigaci GPS. Pro každou lokaci tak byl 

vytvořen jedinečný souřadnicový bod ve formě: 48.9010183N, 17.3168025E (GPS Strážnice). 

U existujících obcí byly pro zjednodušení a unifikaci využity souřadnice generované 

mapovým serverem Mapy.cz umisťující bod do přibližného centra dané obce. Pro 

vyhledávání lokace zaniklých obcí bylo užito kombinace map z 19. století volně dostupných 

z portálu Mapy.cz a mapové aplikace vzniklé na podkladech snímkování území české 

republiky v 50. letech 20. století. Tato aplikace je dostupná online: 

https://kontaminace.cenia.cz/ a zachycuje dnes již neexistující obce hlavně v pohraničních 

oblastech České republiky, vojenský újezdech a zatopených územích. Souřadnice byly 

vytvořeny manuálně s vazbou na významnou dominantu obce (například kostel, náves nebo 

centrální křížení výrazných cest). Příkladem je možné uvést zaniklou obec Knín (GPS: 

49.1642650N, 14.3854561E). Obdobným způsobem byly zpracovány i obce, které v dnešní 

době tvoří čtvrť většího celku (například: Stará Břeclav – nyní součást Břeclavi, GPS 

48.7709772N, 16.8877081E). Taktéž místní názvy samot, které se podařilo identifikovat, byly 

ošetřeny stejným způsobem. Příkladem může posloužit samota Čekanice (nedaleko Klatov), 

což je místní název pro osídlení na souřadnicích GPS 49.4337281N, 13.1649858E. 

https://kontaminace.cenia.cz/


 U písní lokalizovaných na určitou oblast (například Blata u Veselí nad Lužnici) byly 

souřadnice vygenerovány také manuálně v prostoru přibližného středu udané lokality, ale 

mimo obydlený prostor. Tato informace byla následně umístěna do kolonky poznámky. 

 Během digitalizace sbírek došlo v několika případech k situaci, kdy nebylo možno dle 

zdroje přesně určit, o kterou obec z několika možných se jedná. V těchto případech byly 

jednotky přiřazeny k více lokacím. Tento stav je opět ošetřen v poznámkách u jednotlivých 

celků. Počet takto neurčených záznamů je v porovnání celkového objemu dat pod 

procentem statistické chyby, proto tento způsob zapracování neurčených jednotek nemá vliv 

na celkovou výpovědní hodnotu mapové aplikace. U některých jednotek také počítáme 

se zpřesněním lokace na základě postupného zpracování dalších sbírkových celků. 

 Ke snazšímu vyhledávání je v databázi obcí zapracováno paralelně současné 

pojmenování i sběratelem užívané historické varianty (například Hora Kolná u Mírovic – dnes 

Slavkovická hora, GPS 49.4845572N, 14.0247775E). Tato databáze je v mapové aplikaci 

provázána s možností filtrování dle lokace a umožňuje vyhledávání jak dle současného názvu 

obce, tak i dle starších pojmenování. Celkem bylo ve webové mapové aplikaci zatím 

identifikováno 1.081 lokalit. 

 Informace vzniklé popisem je možné na mapě u každého jednotlivého výskytu 

zobrazit ve vyskakovacím okně. 

 

Metoda etnografické a historické komparace. Zobrazení jednotlivých sbírek písňového 

repertoáru na mapě v GIS prostředí umožňuje popsat a vymezit jejich vzájemné časové a 

prostorové poměry. Dále lze také sledovat zájem o jednotlivé regiony ze strany sběratelů a 

proměny v četnosti výskytu písní sběrateli zaznamenaných. Tato zjištění je navíc možné 

konfrontovat s dalšími informacemi pocházejícími z fondů ostatních paměťových institucí na 

celém území České republiky, které začleňují získané poznatky do širšího regionálního i 

středoevropského kontextu. Teprve na tomto základě je možné přistoupit ke srovnávání 

našich zjištění s historickými, sociálními poznatky a etnickým rozložením obyvatelstva a 

zařadit je do odpovídajícího kontextu. 

 Důležité je také umožnění filtrování dle formátu, v němž se záznam dochoval. 

Primárním zdrojem jsou sice tištěné sbírky vydané a distribuované ve veřejné síti. Samy o 

sobě však mají pouze částečnou výpovědní hodnotu. K plnému vytěžení dochází teprve jejich 

komparací s rukopisnými prameny (jsou-li dochovány). Vyplívá zde totiž jistý vztah 

k písňovému repertoáru ze strany sběratele, který ze svých rukopisných sběrů často vybíral 

k tisku pouze jím samotným uznávané záznamy. Proto je důležité právě porovnání souborů 

písní i v souborech jednoho badatele. 

 V rámci komparace bylo do mapové aplikace rozhodnuto zakomponovat i záznamy 

zvukové a filmové, které jsou pro laickou veřejnost v podstatě neznámé a povědomí u 

odborné veřejnosti je také do jisté míry omezeno (tyká se to obzvláště nikde 

nepublikovaných pracovních záznamů z výzkumné činnosti některých institucí a části fondu 

Národního filmového archivu). 

 



IV.) Popis funkčního rozhraní webové mapové aplikace 

Mapová aplikace umožňuje filtrování v několika úrovních. 

1. filtrování dle sběratele vychází primárně z vazby sběratel – počet záznamů – lokace. Je tak 

možné mít zobrazeny všechny zpracované záznamy, nebo zobrazit sběry pouze vybraných 

osobností. Každá osobnost při výběru získává vlastní barvu bodu s číslem záznamů pro 

jednotlivé lokace. Při větším počtu vybraných sběratelů dochází k znepřehlednění systému 

jak zahlcením monitoru barevnými body, tak i nutnosti užití méně kontrastních barev. Proto 

byl omezen maximální výběr sběratelů, jež je možné současně zobrazit, na deset. 

2. Formát dochovaného záznamu umožňuje zobrazit formát, v němž je jednotka dochována. 

Jako základní byly zvoleny: 

a) rukopis – rukopisné záznamy 

b) tisk – sbírky, které vyšly tiskem 

c) audiozáznamy – zvukové záznamy terénních výzkumů, nebyla zde zahrnuta 

komerčně vydaná média 

d) filmové záznamy – záznamy z terénního výzkumu převážně na filmovém pásu. Opět 

nebyla zahrnuta komerčně vydávaná média. Výjimku tvoří fond Národního filmového 

archivu obsahující i zpravodajské záznamy z první poloviny 20. století a video 

encyklopedie Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. 

3. Typ dochovaných jednotek zohledňuje obsahovou hodnotu jednotlivých sbírek, které 

v některých případech nejsou pouze nositelem písňového repertoáru, ale v určitých 

ohledech pro hudební interpretaci i dalších podstatných informací. Z toho důvodu je v rámci 

mapové aplikace umožněno filtrování, zda sbírka obsahuje: 

a) text i nápěv 

b) pouze nápěv 

c) pouze text 

d) popis tance 

e) popis dětské hry 

f) popis obyčeje výročního 

g) popis obyčeje rodinného 

h) dětské říkadla 

i) ostatní – do předchozích skupin nezařazené 

4. Časová osa vychází z možností filtrování pomocí dvou krajních jezdců (min-max), čímž je 

možné výběr zúžit na určité časové období. Krokování je nastaveno po roce, tudíž je možné 

vybrat i jeden určitý rok.  

5. Vyhledání lokace umožňuje manuálně vybrat název obce (současný i užívaný sběratelem) 

a vycentrovat mapu na vyhledávanou oblast. 



V.) Odkaz na příslušnou výzkumnou aktivitu, na jejímž základě výsledek vznikl 

 

Metodika zahrnující zpracování a popis písňového repertoáru je plánovaným výstupem 
tohoto projektu na rok 2021 

 

 

Ve Strážnici dne 9. 9. 2020  

          Mgr. Jiří Höhn 

        řešitel příjemce 

 

 

 

Přílohy: 

1) zdrojová anabáze ve formátu xlsx 

2) Tiskové výstupy z Mapové aplikace Sbírky písňového repertoáru: Mapa sběru - Česká 

republika, Mapa sběru – Šumava-Holas 


