
Přílohy 

 

Obsahy a sumazirace 

Chronologické obsahy jednotlivých sborníků: 

1/78 

Miroslav Mudra 

Středočeský kraj v období budování základů socialismu (1955-1962) se zvláštní pozorností k vývoji 

socializace vesnice (dále rusky, německy) str. 7 

Dagmar Černá 

Příspěvek k estetické problematice současné hromadné bytové výstavby (rusky, německy) str. 27 

Josef Klíma 

Středočeský rodák – světový vědec.  

K 100. narozeninám akademika Bedřicha Hrozného (*6. 5. 1879 v Lysé nad Labem – 12. 12. 1952 

v Praze), (rusky, německy) str. 51 

Petr Čornej 

Geneze Nejedlého pojetí regionalistiky jako součásti kulturní historie (rusky, německy) str. 77 

Jaroslav Kolár 

Zločin v Roztokách r. 1590 a české kronikářství (německy, rusky) str. 99 

Jaroslav Špaček – Zděněk Hazlbauer 

Výzkum zaniklé lokality Opočno u Staré Boleslavi 1975-79 (rusky, německy) str. 113 

Tomáš Drudík 

Povrchový průzkum hradu Jenčova (rusky, německy) str. 137 

 

+ z činnosti muzeí 

Vanda Jiříkovská 

Předměty pletené ze slámy a proutí str. 157 

Václav Hrníčko 

Muzeologický seminář v Příbrami str. 167 

Václav Moucha 

Pracovní setkání dopisujících spolupracovníků ČSSA ze Středočeského kraje str. 173 

Václav Hrníčko 

Přehlad výstav Středočeského muzea v roce 1978 str. 177 

 



2/79 

a) Muzeologie a dokumentace str. 7 

Jiří Špét 

Aktuální úkoly dokumentace v současných muzeích (rusky, německy) str. 9 

Ida Šťastná 

Možnosti kultúrno – výchovnej práce v múzeách (rusky, německy) str. 33 

Ladislav Buzek 

Národopisný film a tradiční zvykosloví (rusky, německy) str. 41 

Vlasta Ondrušová 

O úloze skanzenů v socialistické společnosti (rusky, německy) str. 51 

b) Demografie a lidová kultura str. 59 

Jarmila Zlínská 

Vliv demografických procesů na utváření tradice se speciálním zřetelem k vlivům migrace (rusky, 

německy) str. 61 

c) Lidová umělecká výroba str. 77 

Helena Šenfeldová 

Postavení lidové umělecké výroby v současnosti (rusky, německy) str. 79 

Hana Hubíková 

Lidový výtvarník v socialistické společnosti (rusky, německy) str. 87 

d) Současné formy zvyklostí str. 95 

Pavel Popelka 

Nositelé tradic v současné družstevní vesnici (rusky, německy) str. 97 

Helena Bočková 

Výroční obyčeje v oblasti Jihlavských vrchů (rusky, německy) 107 

Hana Hubíková 

Tradiční zvykosloví a občanské obřady (rusky, německy) 117 

e) Současné problémy lidové slovesnosti 127 

Milan Leščák 

Problémy literárního zpracování folklóru (rusky, německy) 129 

Jiří Jaroš 

Základní otázky výzkumu dělnického písmáka ve vztahu k dílu bratří Mrštíků (rusky, německy) 139 

Václav Hrníčko 

Proměny vypravěčských příležitostí (rusky, německy) 157 



Ilona Lázníčková 

Vypravěčka Marie Slámová. Portrét průměrné vypravěčské osobnosti (rusky, německy) 171 

Václav Hrníčko 

Poznámky k možnostem folkloristického výzkumu u dětí základních devítiletých škol (rusky, 

německy) 187 

Bohuslav Beneš 

K současným směrům a metodám ve folkloristice, zejména sovětské (rusky, německy) 197 

 

3/80 

Miroslav Mudra 

Rozvoj zemědělské socialistické velkovýroby ve Středočeském kraji (1960-1966), (rusky, německy) 5 

Jiří Kuthan 

Král Přemysl Otakar II. jako zakladatel, stavebník a objednavatel uměleckých děl (rusky, německy) 27 

Jan Chlíbec 

Náhrobek Viléma z Ilburka a figurální náhrobní plastika pozdní gotiky v Čechách (německy, rusky) 

65 

Anna Rollová 

Freska Siarda Noseckého v Horoměřicích (rusky, německy) 77 

Emil Minář 

Alfons Mucha. Několik poznámek k problému jeho „stylu“ (rusky, německy) 93 

Václav Moucha 

Sto let od první publikace pohřebiště v Uněticích (rusky, německy) 113 

Vladimír Čtverák – Jan Rulf 

Neolitické a mlado- až pozdně bronzové sídliště v Sobíně (Praha 5), (rusky, německy) 129 

Jarmila Jiráková 

Výsledky podrobně botanické inventarizace státní přírodní rezervace Drbákov – Albertovy skály 

(rusky, německy) 159 

Jan Němec 

Geologie chráněného naleziště Starkočský lom (rusky, německy) 185 

 

 

+ z činnosti muzeí 

Josef Klimeš 

Středočeské muzeum 1978-1979 205 



Jaroslav Kudrnáč 

Příprava archeologické expozice v Podlipanském muzeu v Českém brodě 221 

(as) 

VI. strážnické sympozium „Výroční obyčeje – současný stav a proměny“ 225 

 

4/81 

Miroslav Mudra 

Vyvrcholení revolučního boje a založení organizací KSČ ve Středočeském kraji (rusky, německy) 5 

Helena Šenfeldová 

Třicet pět let činnosti Ústředí lidové umělecké výroby (rusky, německy) 32 

Zdeněk Kárník 

Památky revolučního hnutí Středočeského kraje (rusky, německy) 35 

Zdeněk Šolle 

Zachované deníky Vojtěcha Náprstka jako pramen k poznání jeho osobnosti (rusky, německy) 81 

Vanda Jiříkovská 

Děti a tradice lidové kultury ve středních Čechách (rusky, německy) 117 

Bohuslav Beneš 

Bogatyrevovo pojetí tradice lidového divadla a dnešní stav bádání (rusky, německy) 141 

Karel Sklenář 

Archeologie západního okolí Prahy v zápiscích Václava Krolmuse (rusky, německy) 167 

 

+ z činnosti muzeí 

Vanda Jiříkovská 

Truhlice a výšivky 199 

Jiří Kropáček 

Umělecké díla ze středních Čech na výstavě v Národním muzeu 201 

Václav Hrníčko 

Lid a lidová kultura národního obrození 205 

 

5/82 

Eva Wolfová 

K problematice studia lidových plastik na Příbramsku (rusky, německy) 5 

Jaroslav Čechura 



Hospodářský vývoj sedleckého kláštera do roku 1346 (rusky, německy) 39 

Tomáš Durdík 

Počátky a genese hradů 13. století v přemyslovském loveckém hvozdu (rusky, německy) 73 

Emanuel Macek 

Příspěvek v šaldovské topografii (rusky, německy) 131 

Jaroslav Kolár 

Čerti v Prosenické Lhotě and O kategorii pravdivosti (rusky, německy) 171 

Karel Sklenář 

Archeologické zprávy Mořice Lüssnera z Mělnicka z let 1886-1890 (rusky, německy) 181 

 

+ z činnosti muzeí 

Josef Klimeš 

Dvacáté páté výročí založení Středočeského muzea v Roztokách u Prahy 199 

Věra Schubertová 

„Přišlo jaro do vsi“ 221 

Václav Hrníčko 

K výstavě Lidové hračky a současnost 223 

Vanda Jiříkovská 

Památky dělnického hnutí Kladenska v muzejních sbírkách 229 

Věra Schubertová 

Výstava medového pečiva na Kladně 231 

Zuzana Jakubíčková 

Publikace Muzea lidového stavitelství v Sanoku (PLR) 233 

6/83 

a) Obecné otázky 

Milan Leščák 

Ludová etika a etiketa z hladiska systémového prístupu (rusky, německy) 7 

Bohuslav Beneš 

Tendence poválečného folklorismu v Československu (rusky, německy) 19 

Alena Líšková 

Podíl současné lidové umělecké výroby na tvorbě životního prostředí (rusky, německy) 29 

Ilona Lázničková 



K realizaci projektu MK ČSR „Lidová kultura v socialistickém kulturním životě“ ve sféře působnosti 

národních výborů a jejich kulturně výchovných zařízení. Rozbor situace v podmínkách okresu Brno- 

Venkov (rusky, německy) 43 

Tomáš Grulich 

Odraz projektu „Lidová kultura v životě socialistické společnosti“ v kulturním životě Severočeského 

kraje (rusky, německy) 57 

Jarmila Zlínská 

Metodologická východiska využití datové báze statistiky obyvatelstva a životní úrovně při výzkumech 

lidové kultura (rusky, německy) 63 

b) Tradice a dnešek 

Václav Frolec 

Obyčejová tradice jako „služba celku“ (rusky, německy) 71 

Ludmila Tarcalová  

Aspekt tradice s současných rodinných a společenských obřadech (rusky, německy) 93 

Vanda Jiříkovská 

Úloha tradičních masek při současném masopustu na Slánsku (rusky, německy) 101 

Jan Krist 

Změny v průběhu svatby na Slovácku v současnosti při sňatcích mimo obec (rusky, německy) 108 

Hana Vojancová 

Pověrové představy dětí a mládeže v současnosti (rusky, německy) 117 

Miroslava Krupková 

Stav a premena ludového slovesného repertoáru (rusky, německy) 123 

Jiří Jaroš  

Význam městského prostředí pro tvorbu kronikáře (rusky, německy) 133 

 

c) Etnografie a muzeum 

Zuzana Jakubíčková 

Několik poznámek ke tvorbě sbírkových fondů se zaměřením na současnost (Na příkladě vinařské 

malovýroby v českých zemích), (rusky, německy) 141 

Eva Večerková 

Poznámky k muzejní dokumentaci lidových obyčejů (rusky, německy) 149 

Václav Hrníčko 

Lidové hračky dříve a dnes a jejich dokumentacev muzeích (rusky, německy) 167 

Věra Schubertová 

Muzeálie z hlediska víceoborové interpretace (rusky, německy) 191 



 

7/84 

Zdeněk Jelínek 

Operace Intransitive a Tin (rusky, německy) 5 

Alena Vondrušková 

Kronikářství na Mělnicku (rusky, německy) 73 

Karel Sklenář 

Archeologické záznamy Václava Krolmuse z Prahy a nejbližšího okolí v polovině 19. století (rusky, 

německy) 95 

Hedvika Sedláčková 

Soubor keramiky mohylové kultury z bývalé Inwaldowy sklárny v Poděbradech, okres Nymburk 

(rusky německy) 133 

Jiří Kropáček 

Ikonografický program oltáře křižovnického velmistra Mikuláše Puchnera z roku 1482 (rusky, 

německy) 151 

Mojmír Otruba 

Škoda že těch šajnů není (rusky, německy) 171 

Milan Konečný 

Zapomenutá keramika 1. poloviny 19. století (rusky, německy) 183 

 

+ z činnosti muzeí 

Alena Vondrušková 

Spolkové a rodinné divadlo v Čechách, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, květen-říjen 1982 

217 

Jiří Kuthan  

K výstavě umění doby posledních Přemyslovců 219 

Dalibor Hobl 

Muzeum vesnice v Kouřimi 235 

+ recenze 

Jiří Kropáček 

Pavel Preiss: Boje s dvouhlavou saní 243 

 

8/85 

Miroslav Mudra 



Dvacet let výstavby socialistické ekonomiky Středočeského kraje (1960-1980), (rusky, německy) 7 

Jiří Špét 

Rozvojové trendy českého muzejnictví po roce 1945 (rusky, německy) 21 

Petr Sommer 

Výzkumná činnost Pražského archeologické ústavu ČSAV ve středočeském kraji po roce 1945 (rusky, 

německy) 33 

Juraj Urban a Hana Luderová 

Radiační asanace sbírkových předmětů ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy (rusky, 

německy) 63 

Blanka Jiráčková 

K současnému výtvarnému umění ve středočeském kraji (rusky, německy) 75 

Jiří Kropáček 

Na okraj počítačových metod a postupů v evidenci sbírkových předmětů uměleckohistorické povahy 

(rusky, německy) 97 

Pavel Marek 

O životě a práci Prokopa Hugo Tomana (rusky, německy) 105 

Věra Mišurcová 

K počátkům mateřského školství v Čechách (rusky, německy) 113 

Růžena Grebeníčková 

Středočeské lokality v povídkách spisovatelů před rokem 1848 (rusky, německy) 131 

Vlastimil Vondruška 

Úvaha o chápání regionality lidové hmotné kultury (rusky, německy) 165 

 

+ z činnosti muzeí 

Tamara Čapková 

Výsledky krajského kola III. Celonárodní soutěže kronikářů ČSR ve Středočeském kraji 185 

Ludvík Skružný 

Výstava „Skalní umění ve „Valcamonica“ 195 

Václav Hrabánek 

Výstava „Cechovní řemesla“ 199 

Jaroslav Vajdiš  

Lidová architektura středních Čech 209 

Martin Herda  

Hudební tradice Podblanicka 218 



Otakar Špecinger 

Zaniklé muzeum v Kralupech nad Vltavou 221 

 

9/86 

a) Muzejní práce 

Mojmír Benža 

Dokumentácia ludovej kultury obdobia budování socializmu v múzeách (rusky, německy) 7 

Daniela Beránková 

Dokumentace lidové kultury v regionu a její využívá v kulturně výchovné práci okresního muzea 

(rusky, německy) 13 

Jiří Jaroš 

Některé otázky ochrany a využití technických památek na jižní Moravě (rusky, německy) 17 

Anna Kocourková 

Aktivizačně prezentační experiment v Muzeu kysucké dědiny (rusky, německy) 23 

Věra Thořová 

Prameny ke studiu vývoje lidové písně v Čechách ve 20. století (rusky, německy) 31 

Ilona Vojancová 

Uplatnění lidové tradice v Souboru lidových staveb a řemesel Vysočina (rusky, německy) 105 

b) Institucionální řízení lidové tradice 

Pavel Bureš 

Lidové stavby a dnešní vesnice (rusky, německy) 109 

 

 

Václav Frolec 

Tradiční a netradiční jevy v kulturním životě současné vesnice v Jihomoravském kraji (rusky, 

německy) 125 

Tomáš Grulich 

Institucionální zájem o Cikány v severních Čechách po roce 1945 (rusky, německy) 135 

Marie Šotolová 

Současná konopická v novoosídlenecké obci Zbytiny (okres Prachatice), (rusky, německy) 143 

Věra Schubertová  

K otázce vytváření tradice ve vědomí obyvatel průmyslové oblasti (rusky, německy) 157 

Vlastimil Vondruška 

Úvaha o charakteru tzv. tradičnosti lidové hmotné kultury ve středních Čechách (rusky, německy) 163 



Eva Večerková 

K problematice nositelů a organizátorů obyčejové tradice i nově osídlené obci (rusky, německy) 173 

 

c) Otázky folklóru a amatérských literárních projevů 

Bohuslav Beneš, Iveta Halačová 

Slovesné projevy dospělých, mládeže a dětí v současné vesnici (rusky, německy) 183 

Václav Hrníčko 

Příklad vzpomínkového vyprávění dětem ve škole (rusky, německy) 199 

Mikuláš Mušinka 

Miesto folklóru a v životě ukrajinskej mládeže východního Slovenska 

Andrej Sulitka 

Regionálna amatérska literárna tvorba v súčasnosti (rusky, německy) 225 

d) Institucionální řízení lidových výtvarných projevů 

Hana Dvořáková 

Instituce a současná neprofesionální výtvarná tvorba v okrese Břeclav (rusky, německy) 237 

Karel Severin 

Tradice výtvarné kultury lidu a možnosti jejich využívání v současnosti (rusky, německy) 241 

Alena Vondrušková 

Koncepce využívání tradic lidové hmotné kultury a skutečný stav v současné době (rusky, německy) 

247 

 

10/91 I. a II. 

a) I. část – Úvodem 

Pavel Sankot 

Historie archeologických výzkumů v Roztokách u Prahy (německy) 7 

Martin Kuna 

Archeologický výzkum neolitického sídliště v Roztokách 1980-1985. Historie výzkumu, popis lokality 

a sídlištních objektů. (německy) 23 

Jan Rulf  

Archeologický výzkum neolitického sídliště v Roztokách. Keramika. (německy) 88 

b) II. část 

 Miroslav Popelka 

Archeologický výzkum neolitického sídliště v Roztokách. Štípaná Industrie. (německy) 183 

Jiří Kalferst 



Archeologický výzkum neolitického sídliště v Roztokách. Broušená industrie. (německy) 222 

Ivan Pavlů  

Archeologický výzkum neolitického sídliště v Roztokách. Ostatní kamenná industrie. (německy) 234 

Jen Rulf 

Archeologický výzkum neolitického sídliště v Roztokách. Kostěná industrie. (německy) 257 

Lubomír Peške 

Archeologický výzkum neolitického sídliště v Roztokách. Osteologické nálezy. (německy) 271 

Příloha I. Karel Drábek 

Geologický rozbor lokality Roztoky – Měnírna 

Příloha II. Emanuel Opravil 

Rozbory zbytků zuhelnatělého dřeva z neolitických objektů v Roztokách (německy) 294 

Příloha III. Marcela Bukovanská, Drahomíra Březinová 

Geografická a petrografická charakteristika studovaných materiálů z neolitického sídliště v Roztokách 

(broušené nástroje, ostatní kamenná industrie). (německy) 296 

 

11/90 

Michal Svatoš 

Regionální historie a dějiny Univerzity Karlovy (rusky, německy) 7 

Jiří Rác 

K otázce historických začátků a první písemné zmínky o Kralupech nad Vltavou (rusky, německy) 15 

Zdeněk Uhlíř 

Rukopis z husitské doby v okresním archívu v Nehvizdech (rusky, německy) 23 

Helena Štroblová 

Gruntovní kniha žehušického panství z let 1592-1676. Příspěvek k hospodářským dějinám 17. století 

(rusky, německy) 39 

Karel Nováček 

Nález sídliště z 1š. století v Tochovicích, okres Příbram (rusky, německy) 67 

Ludvík Skružný 

Místo petříkovického džbánku v české novověké keramice (rusky, německy) 79 

Anna Rollová 

Spitzerovy fresky ve Vraném na Slánsku (rusky, německy) 87 

Pavel Štěpánek 

Dvě zátiší Johana de Cordua (rusky, německy) 111 

 



Z činnosti muzeí: 

Blanka Hradcová 

Umělecké řemeslo v Kutné hoře 121 

Ludvík Skružný 

Seminář o archeologii novověku v Okresním muzeu v Berouně 131 

Alena Voříšková 

Obrázky na skle 135 

Martin Herda 

Muzeum v Čelákovicích 139 

 

12/93 

Miloslav Slabina 

Sídliště a dům kultur okruhu Hornodunajských popelnicových polí v Čechách (německy) 7 

Jan Kamarýt 

Výsledky stavebně historického průzkumu domu čp. 27 v Brandlově ulici v Kolíně (německy) 39 

Lubomír Procházka 

Fotodokumentace lidové architektury ve fondech muzeí středních Čech (německy) 65 

Drahomíra Daňkovská 

Příbramské jesličky, jejich třídění a soupis (německy) 71 

Helena Mevadlová 

Koříkáři na Berounsku a Hořovicku (německy) 87 

Miloš Sládek 

První poznatky z výzkumu posázavské voroplavby (německy) 96 

 

1977/0 - Sborník k dvacetiletému výročí. 

Josef Misík (vedoucí odboru kultury Středočeského KNV) 

Dále rozvíjet společenské funkce Středočeského muzea 

Blažena Kunovská 

Dvacet let činnosti muzea v Roztokách u Prahy 

Miroslav Mudra 

Středočeský kraj v období počáteční etapy socialistické výstavby 

Jiří Waldhauser/ Vladimír Salač 

Keltská pohřebiště ve středním Pojizeří 



Bohuslav Beneš 

Studium folklóru v současnosti 

Václav Hrníčko 

Masopustní maškarní obchůzky v českých zemích, jejich vývoj a proměny zvláště po 2. světové válce 

Jiří Žalman 

Drobní savci v potravě sovy pálené (Tyto alba guttata Brehm) v okolí Prahy 

Ladislav Buzek/ Vlasta Ondrušová 

Muzeum v přírodě – skanzen – v našich podmínkách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor s doktorem Milošem Sládkem o situaci v muzejnictví na přelomu 

80. a 90. let 20. století 

Položené dotazy: 

1) Jak dlouho před rokem 1989 jste se pohyboval v oblasti muzejnictví? 

2) Jaká byla situace na konci osmdesátých let? 

3) Existovaly zásadní rozdíly v práci s archiváliemi před a po roce 1989? 

4) Vztahy a kontakty s ostatními organizacemi…? 

5) Politický vliv na muzejní publikace před rokem 1989? 



6) Lze i dnes říci, že politická situace má vliv na vědeckou (muzejní) práci? 

7) Byla před rokem některá témata (více či méně vědecká) v muzejních publikacích 

upřednostňována nebo naopak „potlačována“? 

8) Vnitřní spolupráce v muzeu/archivu (srovnání dříve/dnes)…? 

9) Byly vaše články někdy zamítnuty nebo pozměněny z politických důvodů? 

10) Ovlivnily nějak vaší budoucí vědeckou práci zkušenosti z muzejní činnosti před rokem 

1989? 

11) Práce (spolupráce) se Středočeským muzeem v Roztokách…? 

 

Odpovědi: 

1) Od roku 1986. 

2) Uvolňující se, ale stále centrálně řízená. Nicméně bylo možné otevírat některá do té 

doby tabuizovaná témata, například v Jílovém, kde jsem pracoval, historii trampingu. 

3) Ano, v otázce peněz. Po r. 1990 ubývalo peněz na nákupy jakýchkoliv sbírek, po r. 2000 

nejsou peníze ani na nejdůležitější akvizice. 

4) V 80. letech vztahy na odborné bázi příjemné, kolegiální, zvlášť mezi muzejními 

institucemi ve středních Čechách. 

5) Politický vliv se omezoval na dosazování ředitelů, kteří byli vždy kádry schvalovanými 

KSČ. Koncem 80. let i tady změny, v Jílovém tuším od r. 1988 nový ředitel nestraník. 

Ale v práci se nic zásadně nezměnilo, s odpuštěním, ani jeden z nich nestál za nic. 

6) Ano, nepřímo jistě (výše platů v tom kterém oboru řízeném státem je ve vazbě na 

politické priority vlády atd.). Je možné i dnes uvažovat také o autocenzuře, byť v 

menším rozsahu než dříve. Navíc vliv médií na myšlení a názorové formování každého 

jednotlivce, i to je rozhodně politická otázka. 

7) Jistě, řada témat byla nesporně potlačována a upozaďována, a to nejen v muzejních 

periodikách, např. otázky spjaté s duchovními dějinami. 

8) Mám pocit, že dříve lidé více drželi pohromadě, postupně v 90. letech konec vánočním 

besídkám a oslavám narozenin i společným výletům, alespoň v PNP na Strahově, více 

snah, aby si každý hrál na vlastním písečku, ale i existenční problémy. 

9) Ano, před rokem 1989 i po něm, například v r. 1992 článek o vykrádání a devastaci 

kostelů do Lidových novin redakce nepřijala právě proto, že se v něm upozorňovalo 

nejen na situaci před r. 1989, ale i na neuvěřitelně rozsáhlé vykrádačky v letech 1990-

91. 



10) Ano, ovlivnily, je to dobrá zkušenost pro život, navíc v muzeu, kde jsem pracoval, jsem 

dělal veškerou odbornou práci, byl jsem historik, literární historik, knihovník, etnograf, 

dokonce jsem krátce s vědomím Archeologického ústavu ČSAV vedl místní 

archeologický výzkum (1990), úžasná praxe po fakultě. 

11) Spolupráce s Roztoky přátelská, občas metodická pomoc, úžasní lidé (alespoň většina), 

bezplatná pomoc při ochraně sbírek před červotočem v ozařovací komoře, to nám 

tenkrát v Jílovém úžasně pomohlo.  

 


