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Možnosti a limity rekonstrukce
a prezentace kulturní krajiny

v evropských muzeích v přírodě



MORAVSKÁ BRÁNA

- bez většího zájmu badatelů jako „mezilehlá“ oblast mezi 

Hanou a Valašskem

- vnímána jako okraj Hané

- region charakteristický archaickými projevy

MUZEUM V PŘÍRODĚ

je paměťová instituce nebo její zvláštní část, vytvářející 

komplexní vědeckou interpretaci kultury obyvatel 

vymezené oblasti formou specializované expozice 

v urbanizovaném prostředí nebo ve volné přírodě. Obsahuje 

prostorové, časové, společenské a přírodní historické 

souvislosti; vytváří rekonstrukci historického životního 

prostředí. 

Expoziční objekty mají v muzeích v přírodě dominantní, ale 

nikoliv výlučnou funkci. 
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MUZEUM V PŘÍRODĚ

- záchrana ohrožených staveb/artefaktů

- uchování původního/vytváření rekonstrukce prostředí

- „nové“ funkce – komunitní funkce, enviromentální poslání

- ZEMĚDĚLSKÁ KULTURA VENKOVA JAKO 

VÝCHODISKO MUZEÍ V PŘÍRODĚ
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KULTURNÍ KRAJINA MUZEÍ V PŘÍRODĚ

- Jak mohou muzea v přírodě naplňovat své poslání?

- Jaké jsou limity a možnosti rekonstrukce a prezentace?

- Do jaké míry je možné vytvořit autentické přírodní prostředí?
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LIMITY A MOŽNOSTI 

- Autenticita původního prostředí muzea v přírodě

- Koncepce muzea v přírodě

- Měřítko expozice vůči skutečnosti

- Drobné objekty, terénní prvky, biologické prvky

- Oživení expozice a formy prezentace

- Nový areál Valašského muzea v přírodě KOLIBISKA
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1. LOKALITA









Jak se staví skanzen?
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KOLIBISKA

- představení horské kultury nejvyšších poloh Karpat                                          

na území Moravy a Slezska (Jablunkov – Bylnice)

- salašnictví, lesní řemesla – milířnictví, horové tesařství, 

polaření…





Jak se staví skanzen?Valašské muzeum v přírodě
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2. KONCEPCE
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TVORBA AREÁLU S RESPEKTEM K

- krajinnému charakteru stávajícího prostředí

- etnograficko-historickým reáliím

- makroprostředí prezentovaných lokalit, mikroprostředí vybraných 

staveb

- prostorovým možnostem muzea, vztahům se stávajícími areály

- provozním možnostem, návštěvnickým potřebám

- původním koncepcím
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3. ŽIVOT
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4. MARGINÁLIE



Panská salaš – Pajta
Stavební program / ateliérové zadání
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5. ČLOVĚK
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VÝJIMEČNOST VE STŘEDOEVROPSKÉM 

KONTEXTU

- Budování nového areálu muzea v přírodě

- Možnosti hledání standardů přístupů

- Metodické uplatnění

- Potřeba vzorových aktivit na vysoké úrovni
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„NOVÉ“ MOŽNOSTI

- „otevřený“ přístup x „byrokratické“ pojetí

- udržitelnost kulturní krajiny – statické x dynamické prvky 

- nové formy prezentace







Jak se staví skanzen?Valašské muzeum v přírodě



Jak se staví skanzen?Valašské muzeum v přírodě







MORAVSKÁ BRÁNA

- bez většího zájmu badatelů jako „mezilehlá“ oblast mezi 

Hanou a Valašskem

- vnímána jako okraj Hané

- region charakteristický archaickými projevy

RESPEKTOVÁNÍ POSLÁNÍ MUZEA

včetně specifik muzea v přírodě

- ekonomická situace

- lidský faktor

- ztotožnění s institucí

- ztotožnění s minulostí

- inspirace dobrými příklady
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SELEKTIVNOST URČUJÍCÍ LIMITY

- nekonfliktní témata

- hygiena – bezpečnost

- efektivnost

- efektivita 
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INSPIRACE

- archeoskanzeny

- ekomuzea

- muzea v přírodě

- spolkové aktivity

NEOMEZENÉ MOŽNOSTI 

- prostor pro experiment

- dobrovolnictví

- komunitní platforma



MORAVSKÁ BRÁNA

- bez většího zájmu badatelů jako „mezilehlá“ oblast mezi 

Hanou a Valašskem

- vnímána jako okraj Hané

- region charakteristický archaickými projevy

VĚDA   
VÝZKUM

TVORBA 
PROSTŘEDÍ 

MUZEA

TEZAURACE 
VĚDOMOSTÍ

TEZAURACE 
KRAJNY

ŽIVÉ
SBÍRKY

EKOLOGICKÁ 
FUNKCE

OŽIVENÍ 
MUZEA

PLATFORMA
DOBROVOLNICTVÍ

VLIV NA 
NÁVŠTĚVNÍKA

ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ



Radek Bryol
Metodické centrum pro muzea v přírodě

Národní muzeum v přírodě
Rožnov pod Radhoštěm

Děkuji za pozornost
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FOTOGRAFIE

- Valašské muzeum v přírodě

- Národní muzeum

- Národní zemědělské muzeum

- Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

- Etnografický ústav Moravského zemského muzea

- Etnologický ústav AV ČR

- Muzeum regionu Valašsko Vsetín

- Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

- Slovenské národné muzeum Múzeum slovenskej dediny v Martine


