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Nastává nejvýznamnější doba Roku lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 
2013 a to Dny lidové architektury 20. a 21 července 2013. 
 

Centrem Dnů bude Vlachovobřezsko a Volyňsko, rodiště a místa působení  
zednického mistra, stavitel, štukatéra a nesporně také lidového umělce Jakuba 
Bursy,   nejznámějšího, nejoriginálnějšího a nejsvéráznějšího tvůrce zděné lidové 
architektury v jižních Čechách. 
 
Zavítejte předposlední červencový víkend na Vlachovobřezsko a Volyňsko 
do jihočeských Bušanovic, Dolních Nakvasovic, Vlachova Březí a okolních obcí na 
Den pro Jakuba Bursu  k jeho 200. výro čí narození.   

 

Bohatý program v Bursově rodišti v Dolních Nakvasovicích začíná pečením koláčů 
a vzpomínkovým posezením  již v pátek podvečer a pokračuje v sobotu 
dopoledne. Sobotní program 20. července ve Vlachově Březí  nabízí seznámení s 
Bursovým dílem  na vyjížďkových trasách do okolních obcí nebo na dvou 
výstavách, besedách a setkáních  ve Vlachově Březí.  V programu vystoupí 
Netolická pětka, folklorní soubor Libín a další.               Programem a slavností 
provází známý rozhlasový a televizní moderátor a publicista  Václav Žmolík, který 
také na autogramiádě představí své knihy Bohemia Incognita a Příběhy předmětů. 

 
Bohatý program v Bursově rodišti v Dolních Nakvasovicích začíná pečením koláčů 
a vzpomínkovým posezením  již v pátek podvečer a pokračuje v sobotu 



dopoledne. Sobotní program 20. července ve Vlachově Březí  nabízí seznámení s 
Bursovým dílem  na vyjížďkových trasách do okolních obcí nebo na dvou 
výstavách, besedách a setkáních  ve Vlachově Březí.  V programu vystoupí 
Netolická pětka, folklorní soubor Libín a další. 
 
Bezplatné vyjíž ďky autobusu Dopravního podniku města Vlachova Březí s paní 
Mgr. Kunešovou-Fridrichovou povedou po stopách Bursova díla na trasách: 
 
1. trasa:  Vlachovo Březí – D. Nakvasovice – Bušanovice – Kovanín – Libotyně –
Radhostice – Lštění – Buk – Šumavské Hoštice – Dvory – Husinec – Vlachovo 
Březí 
 
2. trasa:  Vlachovo Březí – Lipovice – Tvrzice – Jiřetice – Čepřovice – Předslavice 
– Bušanovice – D. Nakvasovice – Vlachovo Březí.              
 
Programem a slavností provází známý rozhlasový a televizní moderátor a 
publicista  Václav Žmolík, který také na autogramiádě představí své knihy 
Bohemia Incognita a Příběhy předmětů. Český rozhlas České Budějovice bude 
přímým přenosem z Vlachova Březí od 15 do 17 hodin informovat o lidových 
stavbách Jakuba Bursy a jihočeských mistrů a informovat o Dnech lidové 
architektury  v jižních Čechách 
 
Cestou do Vlachova Březí nebo Dolních Nakvasovic se můžete zastavit v 
Městském muzeu ve Volyni na  zajímavé výstavě JAKUB BURSA A DALŠÍ 
ZEDNIČTÍ MISTŘI DOBY TZV. SELSKÉHO BAROKA. Je  otevřeno  od úterý do 
neděle od 9 do 17 hodin 
 

 

Pozvání do  celé republiky  
Vyhlášení Roku a Dnů lidové architektury našlo ohlas v desítkách  skanzenů, 
muzeí, památkových rezervací a míst lidové architektury. Je pořádána řada výstav, 
komentovaných prohlídek, přednášek a besed, architoulek za lidovými stavbami a 
dalších akcí. 

 
Z nich uvádíme nap říklad: 

V Jiho českém kraji  kromě zmíněných Dnů Jakuba Bursy možnost návštěvy 
národopisné expozice v Blatském muzeu ve Smrčkově domě v Soběslavi s 
výstavkou Lidová architektura Blat a Kozácka. 
 
V Jihomoravském kraji návštěva větrného mlýna v Kuželově, kovárny v 
Těšanech.  
 
V Karlovarském kraji  návštěva skanzenu Doubrava s nejstarším kompletně 
zachovalým hrázděným statkem z roku1751. 
 
V Královéhradeckém kraji návštěva Podorlického skanzenu Krňovice plného 
tradiční vesnické architektury, a to včetně interiérového vybavení; nebo 
Krkonošské muzeum ve Vrchlabí se štítovými domy patřícími mezi nejstarší lidové 
stavby v Krkonoších a výstavou Hohenelbe/Vrchlabí – proměny města. 



 
V Libereckém kraji  např. vesnické muzeum – skanzen v Pertolticích, jehož 
jádrem jsou historické stavby – patrový hrázděný, původně podstávkový dům se 
stodolou, označovaný jako Haslerův dům, a zděná vesnická kovárna postavená 
roku 1893. 
 
V Moravskoslezském kraji  je připravena komentovaná prohlídka lidových staveb 
Malé Morávky – bývalého fojtství, Schindlerovy stodoly, návštěva soukromého 
muzea Pod Kapličkovým vrchem, kapličky, chalup jesenického typu.  
Navštívit lze také tzv. Kosárnu v Karlovicích. 
 
V Olomouckém kraji  připravili v Hanáckém skanzenu v Příkazech bohatý 
program Dnů lidové architektury na celých osm dní od 20. 7. do 28. 7. 2013.  
 
V Pardubickém kraji  můžeme navštívit známý Soubor lidových staveb Vysočina s 
Veselokopeckým jarmarkem. 
 
V Plzeňském kraji  návštěvníky přivítá známý skanzen Chanovice s expozicí 
lidových staveb. Mimořádně bude také zpřístupněn Selský dvůr U Matoušů v Plzni 
– Bolevci. 
 
V Praze můžeme zavítat na prohlídku lidových staveb do Ruzyně, Bohnic či 
Stodůlek nebo navštívit Trmalovu vilu s výstavami Lidová architektura Čech, 
Moravy a Slezska a  Lidová roubená architektura Kladského pomezí. 
 
Ve Středočeském kraji uvádíme z bohatého programu návštěvu Polabského 
národodopisného muzea v Přerově nad Labem s výstavou Půvab lidových staveb 
středního Polabí nebo Muzeum lidových staveb v Kouřimi a další. 
 
V Ústeckém kraji  může přilákat návštěvníky jedinečný soubor lidových staveb v 
Zubrnicích a přídavkem také tamní železniční muzeum. 
 
Ve Zlínském kraji láká k návštěvě 19 míst, mezi nimi Slovácká jizba ve Vlčnově, 
Rolnické domky v Hluku, či Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné. 
 
 
 
Podrobný program slavností uveden na www.lidove-sta vby.cz  
 
 
 
 
 


