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Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení při České národopisné společnosti, z. s., Praha 

Hanácké muzeum v přírodě Příkazy a Obec Příkazy 

Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 

 

Program konference 

 

Objekty venkovského stavitelství 

na původních místech 

s muzejními či jinými expozicemi 

konané u příležitosti 130 let od narození Ing. Josefa Kšíra  

 

ve dnech 1. – 2. června 2022 
 

Příkazy u Olomouce 
 

 



Středa 1. června 2022 

 

12.00 – 12.15  

 Prezence účastníků v klubovně Záloženského domu (Restaurace Záložna), 

Příkazy čp. 18 (viz mapa) GPS 49.6435761N, 17.1452667E 

 

12.20    

 Zahájení konference – uvítání účastníků   

 

12.30 – 18.30    

 

PhDr. Miroslav Koudela 

Státní okresní archiv Olomouc  

Ing. Josef Kšír a jeho osobní fond ve Státním okresním archivu Olomouc 

 

PhDr. Dana Motyčková, CSc. – PhDr. Kateřina Sedlická 

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 

Josef Kšír a jeho účast na Zaměřovací akci ČAVU 

 

PhDr. Martin Novotný, Ph.D. 

Národní ústav lidové kultury, Strážnice 
 

Josef Kšír a výzkum hliněné architektury na Hané 

  

Doc. PhDr. Miroslav Válka 

Ústav evropské etnologie FF Masarykovy univerzity Brno  

K problematice památkové ochrany vesnického domu „in situ“ 

 
PŘESTÁVKA 

 

PhDr. Věra Kovářů  

Česká národopisná společnost, z. s., Praha 

Záchrana objektů lidové architektury na jihu a východě Moravy 

 

Mgr. Jana Koudelová, Ph.D.  

Ústav evropské etnologie FF Masarykovy univerzity Brno  

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě  

Příklady a možnosti záchrany venkovských staveb in situ – instalace versus likvidace 

 

 



Mgr. et. Mgr. Bc. Zdeněk Krajcar 

Za zdravé a krásné Holešovsko, z. s., Holešov 

Soubor nejstarších roubených objektů čp. 18 a 19 v prostoru zaniklé tvrze ze 14. století 

ve Slavkově pod Hostýnem. Snahy o záchranu 

 

Ing. Radovan Urválek 

Muzejní společnost Litovelska, z. s., Litovel 

Stodola s rámovou konstrukcí při bývalém malém statku na předměstí Litovle 

 
PŘESTÁVKA 

 

Mgr. Jitka Matuszková, Dr. 

Česká národopisná společnost, z. s., Praha 

Od selské usedlosti ke společenskému a kulturnímu centru 

 

Ing. Jan Doubek  

Sekce větrné mlýny při Technickém muzeu v Brně 

Využití větrných mlýnů a jejich expozice 

 

PhDr. Helena Mevaldová  

Česká národopisná společnost, z. s., Praha 

Rodný domek Josefa Jungmanna v Hudlicích 

 

MgA. Karel Konopka 

Národní muzeum v přírodě – Muzeum v přírodě Zubrnice 

Rozsah a míra autentičností zástavby in situ Muzea v přírodě Zubrnice 

 

Mgr. Maroš Volovár  

Fakulta architektury ČVUT v Praze 

Ľudový dom v Žbinciach, okr. Michalovce – vznik a zánik NKP 

 
DISKUZE 

 

19.00    

 Večeře a společné posezení účastníků v Restauraci Záložna 

 

 

 

 



Čtvrtek 2. června 2022 

 

 

10.00    

 Příkazy – komentovaná prohlídka Hanáckého muzea v přírodě                       

(Mgr. Josef Urban – PhDr. Petr Vodešil, Ph.D.)  

 

Závěr konference 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizační pokyny: 

 

• konferenční poplatek pro účastníky – 300 Kč bude vybírán při prezenci (senioři nad      

65 let zdarma);  

• časový prostor pro prezentaci jednoho příspěvku je vzhledem k počtu referátů v rozmezí 

20 minut (včetně 5 minut diskuse);  

• vybrané konferenční referáty, které projdou recenzním řízením, budou publikovány 

v Národopisném věstníku nebo ve Zpravodaji Komise pro lidové stavitelství, sídla             

a bydlení (2023), autorům vybraných příspěvků budou včas zaslány pokyny pro dodání 

rukopisu;  

• ubytování si účastníci konference zajišťují samostatně;  

• přeprava na odbornou exkurzi ve čtvrtek 2. června 2022 není organizována společně, 

účastníci se mohou dopravit vlastní nebo veřejnou dopravou.  

 

 

Za organizační výbor: 

 

Roman Tykal, Česká národopisná společnost, z. s., Praha 

PhDr. Petr Vodešil, PhD., Hanácké muzeum v přírodě, Příkazy 

Doc. PhDr. Miroslav Válka, PhD., Ústav evropské etnologie FF MU, Brno 

 



 

Příkazy – místo konání konference Záloženský dům čp. 18 (GPS 49.6435761N, 17.1452667E) 

 

Příkazy – Hanácké muzeum v přírodě 

 

 

 

 


