
                 
 

Obec Příkazy 

 

 

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

Národní muzeum v přírodě, Hanácké muzeum v přírodě a Obec Příkazy 

Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 

 

Vás zvou na odbornou konferenci 

 

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 
 

 



Místo konání: 
 

• Záloženský dům, Příkazy čp. 125 
 

Témata a cíl konference 
 

V rámci záchrany vesnického stavitelství se v minulém století zformovaly dva základní přístupy, a to ochrana 

v původním prostředí (in situ), který preferovali pracovníci památkové péče, a transfer do muzeí v přírodě 

pro případ, kdy lidové stavbě hrozil totální zánik nebo její okolí se změnilo natolik, že původní krajinné, 

historické a sociální vazby přestaly existovat. Diskuse mezi zastánci obou směrů přinesly relevantní 

poznatky o kladech či záporech obou postupů památkové ochrany vesnických staveb, jejichž výsledky lze 

nejen na teritoriu České republiky sledovat a porovnávat.   
 

Na základě jednotlivých referátů a formou odborné diskuze cílem konference bude: 
 

•zhodnotit historii a výsledky snah o záchranu venkovských staveb na jejich původních místech, s využitím 

pro veřejné muzejní či jiné expozice; 
 

• připomenout činnost Ing. Josefa Kšíra (1892–1978) při záchraně a dokumentaci památek venkovského 

stavitelství na střední Moravě; 
 

• zhodnotit podíl dalších badatelů a pracovníků památkové péče na záchraně vesnických staveb in situ. 

 

Organizační záležitosti 
 

• konferenční poplatek pro účastníky – 300 Kč (senioři nad 65 let zdarma);  
 

• časový prostor pro prezentaci jednoho příspěvku je v rozmezí 25 minut (včetně 5 minut diskuse);  
 

• součástí konference bude společenský večer a odborná exkurze po Hanáckém muzeu v přírodě             

v Příkazech; 
 

• program a další podrobné informace obdrží přihlášení po uzávěrce přihlášek 15. května 2022; 
 

• 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;  
 

• zájem o společné ubytování v Záloženském domě v Příkazech, ve dvou a třílůžkových pokojích, uveďte 

prosím v přihlášce (pro omezenou kapacitu hlavně účastníci bez vlastní dopravy); 
 

• účastníci s vlastní dopravou si mohou samostatně zajistit ubytování v blízkém okolí (Litovel, Olomouc); 
 

• informace k místu konání – Mgr. Josef Urban (+420 773 769 902); 
 

• přihlášky na konferenci (s krátkou anotací k referátu) zasílejte do 30. dubna 2022 na e-mail: 

r.tykal@seznam.cz 

 

Organizační výbor:  
 

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

PhDr. Petr Vodešil, Ph.D., Hanácké muzeum v přírodě, Příkazy 

Ing. Jaroslav Sívek, starosta obce Příkazy 

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