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Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy

Freilichtmuseum Strážnice

Open-air Museum in Strážnice

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici je muzeum v přírodě. Od roku 1981
jsou v něm návštěvníkům zpřístupněny objekty lidového stavitelství moravských
Kopanic, luhačovického Zálesí, Horňácka, vodní stavby, vinohradnické stavby a seníky.
Jedinečnost muzea, jež představuje lidovou architekturu, způsob bydlení a života
v uvedených regionech, podtrhuje téma vinohradnictví, které je pro tento kraj typické.
Expozice vinohradu s ukázkou pěstování vína od nejstarších dob po současnost je
jedinou svého druhu na území České republiky. Návštěvní sezona je v průběhu roku
obohacena o několik tematických pořadů zaměřených na poznání tradičních lidových
řemesel, lidových zvyků a obyčejů v průběhu kalendářního roku. Našim cílem je nabídnout návštěvníkům nejen informace o tradiční kultuře, ale i zábavu a relaxaci.

Das Museum der südostmährischen Dörfer in Strážnice ist ein Freilichtmuseum.
Seit 1981 können die Besucher die Volksbaukunst aus den Regionen Moravské
Kopanice, Luhačovické Zálesí, Horňácko, sowie Wasserbauten, Weinbergbauten und
Heuschuppen besichtigen. Die Einzigartigkeit des Museums, das die Volksarchitektur,
das Wohnen und Leben in den besagten Regionen aufzeigt, unterstreicht das Thema
Weinbau, das für diese Landschaft typisch ist. Die Ausstellung des Weinbergs, der die
Erzeugung des Weins von der frühesten Zeit bis in die Gegenwart nachzeichnet, ist
die einzige ihrer Art in Tschechien. Die Besuchssaison wird über das Jahr um themengebundene Veranstaltungen zum Kennenlernen des traditionellen Volkshandwerks,
der volkstümlichen Bräuche und Sitten während des Kalenderjahres bereichert.
Wir wollen unseren Besuchern nicht nur Informationen, sondern darüber hinaus
Unterhaltung und Erholung bieten.

The South-Eastern Moravian Village Museum in Strážnice is an open-air museum.
Since 1981 folk buildings from Moravian Kopanice, the Luhačovice Zálesí region and
the Horňácko region as well as mills, viniculture buildings and hay lofts have been accessible to visitors. The museum is unique as it displays folk architecture and the way
people lived in the region, and emphasizes the wine-growing heritage for which the
region is known. The vineyard exposition with demonstrations of wine growing from
the earliest days to the present is one-of-a-kind in the Czech Republic. In addition to
the summer tourist season, there are several thematic events focused on traditional
folk crafts and folk customs throughout the year. Our goal is to offer visitors not only
information about traditional culture, but also entertainment and relaxation.

Akce v průběhu roku
• Fašanky, fašanky, Velká noc ide
• Stavění máje – zahájení návštěvní sezony
• Abeceda řemesel
• Mezinárodní folklorní festival Strážnice
• Dožínky
• Letní Folklorní odpoledne ve skanzenu
• Folklorolympiáda – netradiční soutěže folklorních souborů
• Podzim na dědině
• Radujme se, veselme se – předvánoční pořad
Zajímavosti v cíli
• Způsob bydlení a života na moravské vesnici
• Slovácké kroje – krojové figuríny, průvodci v krojích
• Vinohradnictví – vinné sklepy, ochutnávka vín, zpracování vína, muzejní vinohrad
– jedinečná expozice v České republice
• Řemesla našich předků – kovárna, tkalcovna, hrnčířská dílna, interaktivní
expozice
Doprovodné služby
• Prohlídka se školeným průvodcem
• Volná prohlídka v měsících červenci a srpnu
• Prohlídka s řízenou degustací vína
• Dětská interaktivní prohlídka pro 1. stupeň ZŠ
• Folklorika – prodejna tradičních řemeslných výrobků
• Občerstvení ve stylové restauraci
Areál je bezbariérový, pouze u některých objektů je nutno překonat 1–2 schody.
U tělesně postižených návštěvníků doporučujeme min. jednu osobu jako doprovod.

Veranstaltungen während des Jahres
• Masken, Masken, Ostern kommt
• Aufstellen des Maibaumes – Eröffnung der Besuchersaison
• ABC der Handwerke
• Internationales Folklorefestival Strážnice
• Erntefest
• Sommerlicher Folklorenachmittag im Freilichtmuseum
• Folkloreolympiade – untraditioneller Wettbewerb der Folkloreensembles
• Herbst im Dorf
• Freuen wir uns, sein wir fröhlich – Vorweihnachtsveranstaltung

Events throughout the year
• Lent, Lent, Easter is Coming
• Raising the May Pole – tourist season opening
• The ABCs of trades
• International Folklore Festival Strážnice
• Harvest festival
• Summer Folklore Afternoon in the Open-Air Museum
• Folklore Olympic Games – a non-traditional competition of traditional folk
groups
• Autumn in the Country
• Let us rejoice, let us be merry – pre-Christmas programme

Sehenswürdigkeiten im Ziel
• Wohnen und Leben im mährischen Dorf
• Mährisch-slowakische Trachten – Trachtenpuppen, Führer in Trachten
• Weinbau – Weinkeller, Weinverkostung, Weinverarbeitung, Museumsweinberg
– einzigartige Ausstellung in Tschechien
• Handwerke unserer Vorfahren – Schmiede, Weberei, Töpferwerkstatt, interaktive
Ausstellung

Points of interest
• The way of life in Moravian villages
• Traditional folk costumes of Moravian-Slovakia – mannequins in traditional
costumes, parades in costumes
• Viticulture – wine cellars, wine tastings, wine making, museum vineyard
– a unique exposition in the Czech Republic
• The trades of our ancestors – blacksmith shop, weaving shop, pottery shop,
interactive expositions

Begleitende Dienstleistungen
• Besichtigung mit geschultem Museumsführer
• Freie Besichtigung in den Monaten Juli und August
• Besichtigung mit geleiteter Weinverkostung
• Interaktive Besichtigung für Kinder der 1. Grundschulstufe
• Folkloristik – Verkauf traditioneller Handwerkserzeugnisse
• Imbiss im stilgerechten Restaurant

Additional services
• Tours led by trained guides
• Self-guided tours in July and August
• Tour including wine tasting
• An interactive tour for elementary school students
• Folklorika – a shop selling traditional products
• Refreshments in a period restaurant

Das Areal ist behinderten- und rollstuhlgerecht, nur bei einigen Objekten müssen
1–2 Stufen überwunden werden. Für körperbehinderte Besucher empfehlen wir
mindestens eine Begleitperson.

The area is wheelchair accessible; however, some buildings have 1–2 steps. For
physically challenged guests we recommend at least one accompanying person.

