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Téma a cíl konference: 
 

     Po vzniku Československa v roce 1918 došlo v oblasti etnografického bádání 

k hlubšímu poznání tradiční kultury Čechů a Slováků, poprvé společně demonstrované 

na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze roku 1895. Protože se součástí první 

Československé republiky stala také Podkarpatská Rus (dnes Zakarpatsko na 

Ukrajině), pro výzkum lidového stavitelství se otevřely nové oblasti, ve kterých 

přetrvával vesnický stavební fond mnohdy v archaických podobách.  

     V nové republice však postupně docházelo k rychlému nahrazování starých staveb, 

nevyhovujících požadavkům na lepší bydlení a modernější zemědělské hospodaření, 

novostavbami. Proto dosti naléhavě vyvstala potřeba jejich dokumentace, nejen 

kresebně a fotograficky, ale také pomocí plánové dokumentace. U některých zvláště 

cenných a jedinečných staveb, pak jejich přemístění do muzeí v  přírodě. Toto se však 

v období první Československé republiky podařilo zrealizovat pouze zřízením 

Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (1925). Snahy dr. Drahomíry 

Stránské o vznik centrálního muzea v přírodě v Praze byly přerušeny okupací 

Československa nacistickým Německem a následným obdobím  2. světové války.  

     Nová situace nastala po roce 1948 se vznikem nových institucí (ČSAV ad.), které se 

ve větším nebo v menším rozsahu zabývaly studiem, výzkumem, ochranou a prezentací 

lidového stavitelství a bydlení. Výsledkem jsou syntetické práce, vznik sítě muzeí 

v přírodě, rozvoj památkové péče, aplikovaný výzkum atd. 
 

     Cílem konference je na základě jednotlivých referátů a formou odborné diskuse 

zhodnotit problematiku etnografického výzkumu vesnického (lidového) stavitelství 

v době trvání československého státu (1918–1992) z těchto hledisek:  
        

1) Etnografický výzkum vesnického (lidového) domu jako součásti tradiční kultury 

(teorie, metodika, představitelé, díla) 
 

2) Formy dokumentace vesnické architektury (fotografická, kresebná, plánová) 
 

3) Vesnický dům jako součást kulturního dědictví a snahy o jeho ochranu in situ   

a v muzeích v přírodě  

 
Za pořadatele: 
 

Mgr. Tomáš Zelenka, ředitel  ….        Roman Tykal, předseda 
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Organizační informace: 
 

     Přihlášky na konferenci jsou přijímány do 31. března 2018.  
 

     Konferenční poplatek činí 300,- Kč – zahrnuje účast na konferenci, 
náklady na exkurzi a konferenční materiály. Nezahrnuje ubytování, 
stravování a dopravu na konferenci. 
 

     Místo konání – Muzeum Sýpka, Horská 174, Rokytnice v Orlických horách, 

GPS – 50.1661222N, 16.4661106E. 
 

     Zahájení konference je plánováno v úterý 15. května 2018 – čas bude 

upřesněn v programu pro přihlášené. 
 

     Součástí konference bude odborná exkurze ve středu 16. května 2018 
(program bude upřesněn v propozicích pro přihlášené). 
 

     Program a další podrobné informace obdrží přihlášení účastníci po 
uzávěrce v  polovině dubna 2018. 
 
 
Informace pro přednášející: 
 

     Maximální délka referátu je 15+5 minut (15 minut referát, 5 minut 
diskuse). K přihlášenému referátu připojte krátkou anotaci vystihující 
podstatu příspěvku.  
 
 
Ubytování je možno zajistit společné v Hotelu Rokytenka (J. V. Sládka 88, 
Rokytnice v Orlických horách). Pokud o něj budete mít zájem, uveďte to 
v přihlášce na konferenci. Kapacita je ovšem omezená, proto budou 
uspokojeni pouze včas přihlášení účastníci!!! 
 
Dále mají účastníci možnost si samostatně zajistit ubytování v následujících 
zařízeních: 
 

Hotel Eduard 

Horská 205, Rokytnice v Orlických horách 

http://www.hotel-eduard.eu/ 

e-mail: kamil.pesek@seznam.cz 

mob: +420 603 153 113 
 

Penzion Rampušák 

Náměstí T. G. Masaryka 5, Rokytnice v Orlických horách 

http://www.rampusak.cz/ 

e-mail: rampusak@rokytnice.cz 

tel: +420 494 595 296 

mob: +420 605 824 866 
 

Hotel Orličan 

Náměstí T. G. Masaryka 102, Rokytnice v Orlických horách 

https://hotel-orlican.hotel.cz/ 

e-mail: hotel-orlican@hotel.cz  

tel: +420 222 539 539  

 
Přihlášky na konferenci zasílejte na adresu: 
 

Roman Tykal, Dvorská 166, 340 12 Měčín, e-mail: r.tykal@seznam.cz    

http://www.hotel-eduard.eu/
mailto:kamil.pesek@seznam.cz
mailto:rampusak@rokytnice.cz
mailto:hotel-orlican@hotel.cz
tel:+420222539539
mailto:r.tykal@seznam.cz

