Tisková zpráva

Dny lidové architektury Plzeňského kraje
Slavnostní zakončení v Expozici lidové architektury v Chanovicích
v sobotu 24. července 2021
V letošním roce se uskuteční již 9. ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy a
Slezska, tentokrát v Plzeňském kraji. Dějištěm slavnostního zahájení se v sobotu 17.
července stane národní kulturní památka Selský dvůr U Matoušů čp. 1 v Plzni-Bolevci a
zakončení proběhne o týden později v sobotu 24. července v Expozici lidové architektury
v Chanovicích v okrese Klatovy. Zatímco zděná architektura vesnických sídel v okrajových
částech městské aglomerace Plzně a v úrodné Plzeňské kotlině pochází převážně z období 19.
století a její výstavnost a osobitá výtvarná podoba souvisí s prosperitou získanou možností
zásobovat rostoucí průmyslové město zemědělskými produkty, jsou lidové stavby spíše
drobnějších vsí Klatovska a Horažďovicka v malebně členité krajině Blatenské pahorkatiny a
Šumavského podhůří o poznání skromnější, roubené i kamenné, ale s řadou pozoruhodných
dokladů starších stavebních etap. Spolupořadatelství a finančního zajištění Dnů lidové
architektury se v tomto roce ujalo statutární město Plzeň, Plzeňský kraj a Obec Chanovice.
Záměrem Dnů lidové architektury je představit široké veřejnosti mnohotvárnou, jedinečnou
a mnohdy neprávem opomíjenou historickou architekturu našeho venkova. Přáním pořadatelů
je, aby se staly podnětem k hlubšímu poznání a pochopení hodnot a významu lidového
stavitelství a zároveň impulsem k posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování.
Dějištěm zahájení letošních Dnů lidové architektury Plzeňského kraje bude národní
kulturní památka Selský dvůr U Matoušů čp. 1, rozlehlá historicky i architektonicky
unikátní zemědělská usedlost tvořená obytnými a hospodářskými stavbami obklopujícími
prostranný dvůr, která byla po několikaleté komplexní památkové obnově teprve letos
v květnu otevřena pro veřejnost jako kulturně výchovné pracoviště Národního památkového
ústavu s expozicí života plzeňského venkova v období 19. a počátku 20. století. Závěr Dnů
lidové architektury proběhne v Expozici lidové architektury v Chanovicích, pobočce
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p. o., kam jsou na parcelu získanou darem
od obce od roku 1994 přenášeny a veřejnosti zpřístupňovány v terénu ohrožené převážně
roubené vesnické stavby z oblasti jihozápadních Čech, konkrétně z Pošumaví, Horažďovicka,
Klatovska a Domažlicka. Záměrem vedení klatovského muzea je postupné doplňování a
rozšiřování expozičního areálu, který by měl kromě záchrany nemovitého kulturního dědictví
venkova názorně představit různé regionální typy staveb a formy bydlení a hospodaření na
vesnici v období 2. poloviny 18. až 1. poloviny 20. století ve vymezených regionech.
V Chanovicích, jež byly roku 2004 prohlášeny vesnickou památkovou zónou, se v centru
obce dochoval početný soubor původní zděné architektury převážně z období 19. a počátku
následujícího století. Mimoto zde v zrekonstruovaném rozsáhlém zámeckém areálu najdeme
kromě základní školy, knihovny, výstavního sálu a informačního střediska rovněž stálou

Expozici lidových řemesel Pošumaví, zaměřenou na dřevařství a kamenictví a ojedinělou
Galerii Nositelů tradic lidových řemesel.
Součástí zahájení i zakončení Dnů lidové architektury bude zajímavý doprovodný
program, který v sobotu 24. července v Chanovicích návštěvníkům nabídne mimo jiné
komentované prohlídky Expozice lidové architektury včetně výstavy „25 let budování
skanzenu Chanovice“, prohlídky Galerie Nositelů tradic lidových řemesel a Expozice
lidových řemesel Pošumaví v blízkém, nedávno komplexně zrekonstruovaném zámeckém
areálu v obci Chanovice, ukázky tradičních řemesel, představení lidové hudební pohádky
„Švanda Dudák“ ve stylovém prostředí chalupy z Těšetin i možnost drobného občerstvení ve
vstupním objektu muzea. Vstup do muzejního areálu a expozic je po celý den volný!
Hlavními organizátory Dnů lidové architektury Plzeňského kraje 2021 jsou:
Kotěrovo centrum architektury, o. p. s. + FOIBOS BOOKS, s. r. o., Vlastivědné muzeum Dr.
Hostaše v Klatovech, p. o., Obec Chanovice, Národní památkový ústav, generální ředitelství
Praha + územní odborné pracoviště v Plzni + územní památková správa v Českých
Budějovicích;
Spolupořadatelé, finanční podpora a spolupráce:
Plzeňský kraj, statutární město Plzeň, MO Plzeň 1, MO Plzeň 2, Západočeské muzeum
v Plzni, p. o. – Národopisné muzeum Plzeňska, Spolek Boleveckých rodáků a Sbor
dobrovolných hasičů Bolevec;
Mediální partneři:
Propamátky, Český rozhlas Plzeň, Plzeňský Deník a Nová Večerní Praha;
Osobnost Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska:
Václav Žmolík – publicista, rozhlasový a televizní redaktor a moderátor;
Podrobnější informace ke Dnům lidové architektury Plzeňského kraje 2021 lze získat na níže
uvedených webových adresách:
www.lidove-stavby.cz; www.npu.cz; www.plzensky-kraj.cz; www.visitplzen.eu; www.zcm.cz/omuzeu/objekty/narodopisne-muzeum-plzenska; www.muzeum.klatovynet.cz/muzeumkt/;
www.chanovice.cz; www.propamatky.info; www.vecerni-praha.cz
Případné dotazy směrujte na následující kontaktní adresu:
PhDr. Pavel Bureš, Národní památkový ústav, generální ředitelství Praha
tel.: 257 010 255, mobil: 724 663 562
e-mail: bures.pavel@npu.cz

Mediální partneři:

