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Obr. 1: Hrad Křivoklát v době jeho zpřístupnění návštěvnické veřejnosti (archiv autora).



5 PŘEDMLUVA

Předmluva
Průvodcovská služba vždy byla a je jednou z nejdůležitějších součástí prezentace 

památkových objektů. Zásadním způsobem ovlivňuje a spoluvytváří vztah návštěvní-
ka k historickým objektům, historii a tím i národnímu povědomí. Hodnotný průvod-
covský výklad nespočívá v délce a množství informací, ale v jeho koncepci, obsahu 
a způsobu sdělení. Důležitá je srozumitelnost a volba vyjadřovacích prostředků.

V bohatém fondu památek českých zemí mají zpřístupněné památkové objekty 
mimořádně významné místo. Hrady, zámky, kláštery, kostely, památky lidového 
stavitelství, památky zahradního umění, technické a industriální památky, ale i ar-
cheologická naleziště, jsou vnímány nejen jako celky esteticky přitažlivé, ale pře-
devším jako autentické a jedinečné doklady historie. Nelze se divit, že zpřístupňo-
vání památkových objektů a areálů návštěvnické veřejnosti, laické i odborné, má 
v českých zemích velmi dlouhou tradici.

Události, k nimž došlo po druhé světové válce, především politické a majetko-
právní změny, měly za následek – díky konfiskacím a znárodnění – přesun značné-
ho počtu dříve soukromých památkových objektů do vlastnictví Československé 
republiky. Skutečnost, že se památkové objekty stanou vyhledávanými cíli, si již 
v prvních poválečných letech uvědomovala Národní kulturní komise pověřená od 
roku 1946 vládou Československé republiky správou a využitím památek. Zpřístup-
něné památkové objekty, především hrady a zámky, k nimž se postupně přiřazo-
valy i další památkové objekty a lokality, měly poskytovat a poskytovaly svým ná-
vštěvníkům kulturní a historický přehled, rozvíjely jejich znalosti i estetické cítění. 
V návaznosti na zpřístupňování památkových objektů nejširším vrstvám veřejnosti 
vyvstala nutnost připravit a zajistit pro návštěvníky odpovídající formu prezentace 
a zprostředkování informací k navštíveným památkám a jejich areálům. Tato úloha 
připadla od prvopočátku především průvodcovské službě.

Průvodcovská činnost prošla za svou historii nejrůznějšími vývojovými peripeti-
emi v závislosti na celkovém politickém vývoji a změnách ve společnosti. Měnily se 
nároky a požadavky na její kvalitativní zabezpečení, které ústily v přijetí individu-
álních instrukcí, později obecně platných metodických zásad a pokynů. Současná 
situace v prezentaci zpřístupněných hradů a zámků si vyžádala aktualizaci těchto 
materiálů v souladu s úrovní a požadavky dnešní doby.

Úvodní část metodiky zmiňuje obecně počátky průvodcovských služeb a prů-
vodcovských textů v evropském kontextu, s hlavním zřetelem na hrady a zámky 
v českém prostředí.

Navazující části se již věnují hlavnímu tématu metodiky, a to potřebám kvalita-
tivního zabezpečení průvodcovské činnosti. Je zde vysvětlena problematika tvor-
by a interpretace průvodcovských textů, přípravy průvodců na průvodcovskou čin-
nost a s ní spojené povinnosti či potřeby. Samostatně je popsaná obecně vedená 
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organizace prohlídky památkového objektu průvodcem. V základních bodech je 
naznačen přístup průvodce k návštěvníkům s omezenou schopností pohybu a ori-
entace. Závěr přináší soupis použité a doporučené literatury pro ty, kteří se chtějí 
o průvodcovské činnosti a jejích specifikách dozvědět více.

Předložená metodika vychází ze starších materiálů, ale především praktických 
zkušeností autorského kolektivu, jehož členové mají za sebou dlouholeté působení 
coby průvodců na hradech a zámcích, ve vedení správ památkových objektů, v pe-
dagogické a přednáškové činnosti.

Návštěvníci vyhledávají památky nejen pro jejich hodnoty, neopakovatelnost, ale 
i pro přirozený lidský přístup obsažený v osobě průvodce. Tento humanizační prvek 
je v dnešní uspěchané přetechnizované době jedním z mála úkonů služeb, kdy může 
mít návštěvník v přemíře odosobněných přístupů každodenního života pocit, že je 
mu věnována osobní pozornost, že má možnost, aby se zeptal na to, co ho zajímá, 
diskutoval a konec konců si i postěžoval a vyslovil svůj názor. Tato metodika proto 
směruje především ke zkvalitnění průvodcovské služby. Věříme, že veškerá práce 
vynaložena autory nalezne u uživatelů metodiky pozitivní odezvu ve prospěch pa-
mátek i těch, kteří je každoročně navštěvují a poznávají.

Tato metodika je určena vlastníkům a správcům zpřístupněných památkových 
objektů a areálů a všem jejich zaměstnancům, stálým i sezónním, podílejících se na 
bezproblémovém a plynulém průběhu průvodcovské služby a veškerých činností, 
které s ní souvisí. Jejím cílem je předat současným i následným generacím průvod-
ců na zpřístupněných památkách vše, co ověřily mnohaleté dosavadní zkušenosti 
tak, aby průvodcovská služba využívala svůj potenciál zvyšovat přitažlivost památ-
kových objektů pro jejich návštěvníky a vyvarovala se chyb, k nimž může při této 
mimořádně komplexní a náročné službě docházet.

Metodika je psána především s ohledem na provoz památek ve správě Národní-
ho památkového ústavu – z toho vychází institucionální zajištění výběru průvodců 
či jejich kontroly. Poslouží však stejně i pro management památek ve správě obcí, 
krajů nebo v soukromých rukou – příslušné pasáže metodiky je však třeba vztáh-
nout k odlišné organizační struktuře dalších správců památek.
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1. Průvodcovská činnost
Průvodcovský výklad je specifický a osvědčený způsob interpretace a prezentace 

památkových objektů v České republice i v zahraničí. Vychází ze znalosti historic-
kých událostí, didaktických zásad, plní hledisko bezpečnosti a ochrany kulturních 
památek, jejich interiérů a mobiliárních fondů, slouží jako zpětná vazba nejen pro 
prezentaci, ale i správu a údržbu památek. Kvalitní průvodcovská služba je nenahra-
ditelná a nejpřirozenější díky živému kontaktu, možnosti diferenciace výkladu kon-
krétním skupinám návštěvníků, i reakce průvodce v průběhu prohlídky na jakékoliv 
situace, dotazy či mimořádné události. Poskytuje možnost zaujmout návštěvníka, 
rozšířit jeho znalosti a zájmové oblasti, vedoucí k posílení kulturně historického 
i národního povědomí. Nezastupitelná je role průvodce v případě výpadků energie, 
zdravotních problémů mezi návštěvníky, živelných pohrom a dalších mimořádných 
událostí, kdy je průvodce za skupinu zodpovědný a dokáže kvalifikovaně nečekanou 
událost vyřešit nebo zavolat pomoc.

Na druhé straně však může nevhodně volená interpretace průvodcovského textu 
či neadekvátní chování průvodce ovlivnit návštěvníka v negativním slova smyslu. 
Tento text se pokouší shrnout zásady průvodcovské činnosti tak, aby k oněm ne-
gativním situacím docházelo co nejméně.

„Hodnotný průvodcovský výklad nespočívá v délce a množství informací, ale v jeho 
koncepci, obsahu a způsobu sdělení. Důležitá je srozumitelnost a volba vyjadřova-
cích prostředků.“

      O. J. Blažíček
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2. Historie průvodcovské činnosti
Počátky průvodcovských služeb na významných památkách mají dlouholetou 

tradici. V rámci evropské historie jsou určité doklady o poskytovaných průvodcov-
ských službách zaznamenány např. v denících šlechticů v rámci kavalírských cest 
v 17. a 18. století. Nejvíce vyhledávaná byla významná místa zejména v Itálii, zemi 
s památkami antické éry, ale také renesanční a barokní architekturou. Na požádání 
byly studujícím mladým kavalírům otevírány paláce a jejich umělecké sbírky. Ces-
tující kavalíři se pod dohledem svých hofmistrů učili poznávat jedinečnou architek-
turu a umění uplynulých historických období. V záznamech z kavalírských cest lze 
nalézt zmínky o poskytovaných průvodcovských výkladech v různých památkových 
objektech i o již vydávaných textech, předchůdcích našich dnešních knižních pub-
likací. Zajímavým zjištěním je, že v mnoha denících cestovatelů jsou uváděny stále 
stejné legendy, historky a anekdoty, nepochybně interpretované běžnými místní-
mi průvodci. Vedle nich však existovali speciální odborní průvodci z řad umělců, 
správců sbírek či antikvářů. Jejich mimořádných služeb bylo možno využít většinou 
na speciální požádání.1)

  1) SLAVÍČEK, Lubomír. Artis pictoriae amatores. Národní galerie, Praha, 1993. Nemalou roli sehrála i tištěná 
literatura ve formě příruček, průvodců, alb apod. c.d. str. 65 (Delitiae Italiae).

Obr. 2: Hrad Frýdlant zpřístupněný v roce 1801 (foto archiv autora).
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O průvodcovských službách v čes-
kém prostředí se dozvídáme v souvis-
losti se zpřístupňováním soukromých 
šlechtických sbírek hradů a zámků 
zprvu úzkému okruhu vybraných 
osob, později i širší veřejnosti. V Čer-
nínském paláci na Hradčanech, kde 
byly v 18. století soustředěny mi-
mořádné obrazové fondy, pronikli 
návštěvníci opakovaně dokonce do 
ryze soukromých prostor majitelů, 
kteří následně museli podniknout 
v zájmu ochrany svého soukromí pat-
řičné kroky. Na zámku Kynžvart, kam 
kníže Clemens Metternich umístil 
unikátní sbírky, působil v první polo-
vině 19. století v roli kustoda a správ-
ce dokonce chebský kat Karel Huss, 
sám velký sběratel.

Širší návštěvnické veřejnosti byly 
zpřístupněné významné obrazové 
soubory, které soustředila zprvu jako 
zápůjčky ze šlechtických sbírek Spo-
lečnost vlasteneckých přátel umě-
ní.2) Společnost rozhodla o instalaci 
veřejné obrazárny již v r. 1796, nej-
prve v Černínském paláci. Na počát-
ku 19. století zde prováděl návštěv-
níky Josef Karel Burde (1779–1848), 
kustod a správce sbírek, a to za pro-
vizi získanou od návštěvníků.3) Ná-
vštěva stavovské galerie pak patři-
la téměř k povinnostem vzdělanější 
veřejnosti. Sbírky byly přístupné ve 

  2) c.d. str. 315
  3) c.d. str. 321

Obr. 4: Frýdlant, odborná studie Gustava E. 
Pazaurka o hradě z roku 1905. Samostatně 
vydaný separát ze sborníku Mitteilungen 
des Nordböhmischen Gewerbe-Museums 
Reichenberg.

Obr. 3: Karel Huss, kustod na zámku Kynžvart 
v první polovině 19. století (portrét z historického 
fondu SZ Kynžvart).
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Obr. 5: Frýdlant, pohled do portrétní galerie předků z rodu Clam Gallas (PAZAUREK 1905, obr. 11).
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Obr. 6: Frýdlant, pohled do zpřístupněné hradní zbrojnice (PAZAUREK 1905, obr. 9).
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stanovené návštěvní době, pro vážné 
zájemce pak po předchozím ohláše-
ní kdykoliv.

První v dnešním pojetí klasicky zpří-
stupněnou památkou v našich zemích 
byl hrad Frýdlant. Jeho otevření pro ná-
vštěvníky se klade do r. 1801, kdy ma-
jitelé objektu Clam-Gallasové poskytli 
k prohlídkám prostory hradu s interié-
ry vybavenými portrétní galerií držitelů 
panství, ale především s památkami na 
Albrechta z Valdštejna, vévodu frýd-
lantského. Nechyběly ani ukázky do-
bových uniforem služebnictva a také 
zbrojnice. V polovině 19. století povo-
lal Eduard Clam-Gallas (1805–1891) na 
Frýdlant významného historika a archi-
váře Karla Jaromíra Erbena. Ten do-
stal za úkol zpracovat a ohodnotit za-
chované archivní i mobiliární fondy, 
ale také vytvořit průvodcovský text. 
Na něm pracoval Karel Jaromír Erben 

Obr. 8: Frýdlant, zbrojnice (foto ÚDU AV ČR, pozůstalost ak. Z. Wirtha).

Obr. 7: Frýdlant, pohled na starý hrad 
(foto ÚDU AV ČR, pozůstalost ak. Z. Wirtha).
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s hradním klíčníkem Georgem Wirk-
nerem. Důležité bylo správně histo-
ricky prezentovat zejména památky 
na Albrechta z Valdštejna, aby nebyli 
návštěvníci mystifikováni v pravosti 
jejich interpretace v zájmu atraktivi-
ty výkladu.

V průběhu 19. století byla vedle již 
navštěvovaných památek (Karlštejn) 
zpřístupněna celá řada dalších. Po 
roce 1848 začal budovat na zámku 
Rožmberk rodové muzeum hrabě Jan 
Jiří Buquoy. V r. 1897 se otevřel Kři-

Obr. 10: Hrad Karlštejn, jeden ze zpřístupněných hradů v Čechách, rytina podle kresby F. K. Wolfa 
z roku 1783 (historický fond SH Karlštejn).

Obr. 9: Karlštejn, nádvoří hradu se skupinou 
školní mládeže z počátku 20. století (archiv 
autora).
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Obr. 11: Karlštejn, služební řád z roku 1905 (SH Karlštejn).
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Obr. 12: Karlštejn, služební řád, povinnosti průvodce, strážce hradního (SH Karlštejn).
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voklát s muzejní expozicí ve věži, od poloviny 19. stol. Točník, na kterém od r. 1918 
prováděl v době turistické sezóny kastelán. Na Moravě byl v 80. letech 19. století 
zpřístupněn hrad Buchlov s rodovými sbírkami Leopolda a Bedřicha Berchtolda. Na 
lichtenštejnském Úsově byly od r. 1898 prezentovány sbírky lovecké a lesnické, do-
plněné exotickými fondy dovezenými z Afriky a Ameriky. Pozornost a zájem návštěv-
níků přitahovaly také památky národního charakteru – Bezděz, Zvíkov, Říp a další.

Na přelomu 19. a 20. století byly opraveny a zpřístupněny pro návštěvníky s prů-
vodcovskou službou např. hrad Kokořín s instalací muzea a památkami rodiny Špač-
ků, na Moravě hrad Bouzov v majetku Řádu německých rytířů.

O způsobu prezentace památek, průvodcovských povinnostech a rozsahu prohlíd-
kových tras informují zejména zachované návštěvní či tzv. služební řády. Karlštejnský 
služební řád z r. 19054) uvádí osobu hradního strážce, který doprovázel návštěvní-
ky, měl upozornit prováděnou společnost na to, že se nesmí dělit a zůstávat poza-
du v místnostech hradních, či že se nesmí dotýkat předmětů. Strážce hradní musel 
dohlédnout, zda jsou všechny předměty na místě, jinak byl za ztrátu a poškození 
zodpovědný. „Strážce hradní nechť k návštěvníkům slušně a uctivě se chová a nechť 

  4) Služební řád pro strážce hradu Karlova Týna a pro výpomocnou hlídku o střežení a udržování hradu Kar-
lova Týna, jakož i starožitností a uměleckých památek tam chovaných. 1905

Obr. 13: Karlštejn, kaple sv. Kříže v době, kdy zde byly exponáty vystaveny ve vitrínách a skříních 
(archiv autora).
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Obr. 14: Buchlov, pohled do zpřístupněných interiérů hradu v 19. století (archiv autora).

Obr. 15: Buchlov, dobový náhled do zpřístupněných interiérů (archiv autora).
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Obr. 16: Hrádek u Nechanic, tištěný průvodce z r. 1886 (Krkonošské muzeum Jilemnice).
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Obr. 17a: Hrádek u Nechanic, popis interiérů v r. 1886 (Krkonošské muzeum Jilemnice).
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Obr. 17b: Hrádek u Nechanic, popis interiérů v r. 1886 (Krkonošské muzeum Jilemnice).
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Obr. 19: Pohled 
na hrad Bezděz 
v publikaci Ant. 
Poppra z r. 1892 
(materiál správy 
SH Bezděz).

Obr. 18: Titulní strana zevrubného popisu hradu 
Bezděz od Anr. Poppra (materiál správy SH Bezděz).

jim ochotně žádaná vysvětlení podá-
vá“. Tak byly definovány požadavky 
na chování průvodců, podobně jako 
na kvality průvodcovského výkla-
du. „Při výkladu dějepisných událostí 
nechť strážce hradní řídí se dle úředně 
schváleného a jemu vydaného popsá-
ní hradu Karlštejna. když jednotlivé 
památnosti hradu vysvětluje, nechť 
k výkladu svému nepřidává povídek 
a pověstí nezaručených“.5)

Návštěvní řády dalších památko-
vých objektů pak zpřísnily i podmín-
ky prohlídek pro návštěvníky. Ně-
které zakazovaly např. vstup dětem 
do 6 let,6) na většině zpřístupněných 
památek byl pak zakázán návštěvní-
kům vstup do interiérů za nepřízni-
vého počasí, zejména mrazu a deš-
tě.7) Téměř všude bylo povinností 
návštěvníků odložit zavazadla, vaky, 
tlumoky, hole či deštníky.

  5) c. d. § 15
  6) Např. návštěvní řád hradu Bouzov z roku 

1912.
  7) Např. návštěvní řád zámku Opočno z roku 

1924.
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Obr. 20: Bezděz, Průvodce po bývalém královském hradu od J. Š. Svobody, upozornění pro 
návštěvníky a základními údaje o provozu hradu včetně praktických informací o dopravním spojení 
(J. Š. Svoboda, Průvodce, materiál správy SH Bezděz).
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Obr. 21: Kunětická hora, oblíbené výletní místo na Pardubicku (archiv autora).

Obr. 22: Kunětická hora, pohled na nádvoří hradu (archiv autora).
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Obr. 23: Popis zpřístupněných prostor hradu Křivoklátu z počátku 20. století (archiv autora).
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Obr. 24: Pernštejn, výňatek historického návštěvního řádu (archiv autora).
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Obr. 25: Ratibořice, návštěvní řád areálu zámku (materiál správy zámku Ratibořice).
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Obr. 26: Ratibořice 
historická fotografie 
z doby zpřístupnění 
objektu (archiv autora).

Obr. 27: Hrad Český 
Šternberk, dobová 
fotografie (archiv 
autora).

Obr. 28: Švihov, 
dobová fotografie 
hradu zpřístupněného 
po druhé světové 
válce (archiv autora).
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Obr. 29: Zámek Bechyně, návštěvní řád z doby první republiky (NA, fond SPS).
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Obr. 30: Zámek Konopiště, dobová fotografie 
z 20. let 20. století (archiv autora).

Obr. 31: Zámek Konopiště, návštěvní řád 
z roku 1925 (archiv autora).



HISTORIE PRŮVODCOVSKÉ ČINNOSTI 30

Zpřístupněné hrady a zámky v době mezi první a druhou  
světovou válkou

Za první republiky se počet zpřístupněných památkových objektů, hradů a zám-
ků, dále rozšiřoval. Vedle Konopiště byly nově otevřeny pro návštěvníky jihočeské 
schwarzenberské památky – Hluboká, Český Krumlov, Třeboň a Ohrada. Zdejší ná-
vštěvní řády se staly následně vzorovými pro další památky – např. zámek Hořovice 
či Bechyně. Návštěvní řády byly schvalovány na základě výnosu ministerstva škol-
ství a národní osvěty v Praze. Návštěvníkům byly prezentovány reprezentační a spo-
lečenské interiéry, soukromé prostory zůstávaly pochopitelně uzavřené. V době, 
kdy na objektu pobývala rodina majitele, měla právo i na uzavření zbývajících pro-
stor. Prohlídky byly vedeny výhradně s průvodcem. Průvodci byli placeni majitelem 
a podle pokynů návštěvních řádů nesměli přijímat žádné odměny od návštěvníků.8) 
Návštěvní řády schvalovalo ministerstvo školství a národní osvěty.

V průběhu druhé světové války byly hrady a zámky ve většině uzavřeny, často byly 
využívány pro potřeby Německé říše a jejích představitelů. Hrad Karlštejn, který 
se za války stal úložištěm pro nejcennější fondy Národní knihovny, Národní galerie 
a dalších institucí, zůstal zpřístupněný a zachovaly se i doklady o jeho poměrně vy-
soké návštěvnosti.9) Historické fondy a umělecké sbírky hradů a zámků byly v této 

  8) Např. návštěvní řád schwarzenberských objektů z doby první republiky pro objekty Hluboká, Český 
Krumlov, Třeboň a Ohrada.

  9) Návštěvnost Karlštejna v době druhé světové války – r. 1942: 53 323 návštěvníků, r. 1943: 78 641 ná-
vštěvníků, r. 1944: 66 101 návštěvníků.

Obr. 33: Pohled na Český Krumlov v první čtvrtině 
20. století (archiv autora).

Obr. 32: Zámek Hluboká nad Vltavou na počátku 
20. století (archiv autora).
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Obr. 34: Zámky Český Krumlov, Hluboká, Ohrada a Třeboň, návštěvní řád schwarzenberských zámků 
ze dne 24. dubna 1924 (NA, fond SPS).
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době ohrožovány tendencemi Německé říše, zejména A. Hitlera, který chtěl vybu-
dovat v Linci muzeum německého umění. Jeho agenti procházeli umělecké fondy 
a pro potřeby muzea či vlastní soukromé sbírky zabírali a odváželi řady hodnotných 
děl. Některá se již nikdy nenašla a původním vlastníkům nebyla vrácena.

Zpřístupněné památky po druhé světové válce   
a Národní kulturní komise

Po druhé světové válce se díky zásadním majetkoprávním změnám a konfiska-
cím dostala zhruba čtvrtina hradů a zámků do státního vlastnictví. Jejich správy se 
v r. 1946 ujala Národní kulturní komise složená z odborných pracovníků – architek-
tů, historiků, uměleckých historiků i právníků. Vedle základního zabezpečení kon-
fiskovaného památkového fondu, zejména mobiliáře, se její pozornost soustředila 
na odborné zhodnocení staveb hradů a zámků a výběr těch nejhodnotnějších, kte-
ré byly určeny ke zpřístupnění.

Na základě Dekretu presidenta republiky Edvarda Beneše č. 12/194510) byl ze 496 
zkonfiskovaných hradů a zámků vybrán soubor 47 objektů, z nichž mnohé navázaly 
na předválečnou prezentaci. Odborná pozornost byla soustředěna také na úroveň 
prezentace prohlídkových tras a průvodcovskou službu. Byly zpracovávány průvod-
covské texty, vytvářel se jednotný systém zajištění průvodcovské činnosti na objek-
tech, byly prováděny odborné instruktáže, ale i kontroly průvodců.

Státní památková správa
Po zrušení Národní kulturní komise v roce 1951 převzala soubor zpřístupněných 

památek, rozšířený o objekty zestátněné v roce 1947 a 1948,11) Státní památková 
správa. Její nově zřízený lektorát pro průvodcovskou činnost se zaměřil na zvýše-
ní kvalitativní úrovně prohlídek památek, především hradů a zámků s klasickými 
památkovými interiérovými instalacemi. Angažoval odborné lektory z řad vysoko-
školských studentů a připravil první komplexní metodický pokyn pro plnění prů-
vodcovských služeb na památkových objektech.

Autorkou tohoto pokynu byla Jiřina Doubnerová.12) Jeho základní koncepce a usta-
novení jsou aktuální do dnešní doby. Důraz byl kladen na dodržení pedagogických 
zásad – na přiměřenost, srozumitelnou formu i zajímavost průvodcovského výkladu 
– nikoliv však lacinou cestou. Zdůrazněna byla estetická stránka působení interié-
rů památkových objektů na návštěvníky. J. Doubnerová upozornila také na chyby 
a nešvary v dosavadní průvodcovské činnosti, především přesycování návštěvníků 

10) Dekret presidenta republiky ze dne 21. června 1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského 
majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa.

11) Zákon č. 142/1947 Sb., Zákon č. 143/1947 Sb., Zákon č. 46/1948 Sb.
12) DOUBNEROVÁ, J. Metodický pokyn pro krajské komise pověřené zpracováním textů, výkladů pro navště-

vované památkové objekty. SÚPPOP Praha, 1961, separát č. 4.
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Obr. 35: J. Doubnerová, Metodické pokyny pro zpracování průvodcovských textů, které vydal Státní 
ústav památkové péče a ochrany přírody v r. 1961 (materiál OPPO, NPÚ GnŘ).
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podrobnostmi, jmény či odbornými termíny bez náležitého vysvětlení. 
Na základě zpracované metodiky se postupně připravovaly průvodcovské texty 

pro jednotlivé objekty, dokonce i speciální texty pro dětské návštěvníky.
V r. 1958 zpracoval např. Jiří Douglas Sternberg, v té době kastelán hradu Český 

Šternberk a bývalý majitel, text pro průvodce hradu. Kromě erudované historic-
ké koncepce obsahoval text i základní metodické rozdělení na informace důležité, 
stěžejní a doplňkové, rozšiřující a vysvětlující. Formálně nebyl text rozdělen scéná-
řovým způsobem, ale hustotou řádkování byly hlavní a doplňkové údaje vizuálně 
odlišeny.

Přes připravenost a odbornou vybavenost lektorátu Státní památkové správy ne-
byla v reálu metodika průvodcovských služeb naplněna. Přispěla k tomu decentrali-
zační opatření v organizační struktuře památkové péče i následný vývoj v 60. a 70. 
letech 20. století, kdy podstatnou úlohu v koncepcích a znění textů hrály ideově 

Obr. 36: Metodické pokyny z r. 1961 upozorňují na nutnost přiměřeného výkladu na hradech 
a zámcích bez nadmíry dat, cizích termínů atd.
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Obr. 37: Dispozice pro průvodce ze 70. let 20. století (materiál OPPO NPÚ GnŘ).
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politické aspekty. Průvodci byli instruováni tak, aby neopomněli zhodnotit „ideo-
vě správně“ úlohu šlechty, feudálů, na jedné straně a poddaných na straně druhé. 
Přesto se u mnoha památkových objektů podařilo realizovat odborné akce, např. 
stavebně historické průzkumy, historické a uměleckohistorické analýzy, a vytvořit 
tak kvalitní odborný základ pro jejich interpretaci.

Postupně se začínala věnovat intenzivnější pozornost výběru průvodců, přijíma-
ných na památkové objekty, na základě jazykových zkoušek, jejich proškolování 
a následným kontrolám v průběhu vykonávané praxe.

Komise pro posuzování průvodcovské činnosti
Na konci 70. letech 20. století vznikla při Státním ústavu památkové péče a ochra-

ny přírody v Praze (SÚPPOP, jeden z předchůdců dnešního Národního památkové-
ho ústavu) Komise pro posuzování průvodcovské činnosti,13) složená z pracovníků 
SÚPPOP, krajských středisek státní památkové péče a ochrany přírody i správ pa-
mátkových objektů. Její činnost se zaměřila na několik oblastí.

Metodicky i prakticky byla řešena otázka vzdělávání a přípravy průvodců. Při SÚP-
POP vzniklo specializační studium památkové péče, určené zpočátku především pro 
pracovníky správ památkových objektů. Uzavřeny byly smlouvy se školami zamě-
řenými na cestovní ruch a jejich studenti vykonávali recipročně odborné praxe na 
vybraných hradech a zámcích.

V r. 1982 byl vydán Metodický návod pro průvodcovskou službu na památko-
vých objektech určených ke kulturně výchovnému využití v ČSR,14) který nadefino-
val úkoly v oblasti průvodcovských služeb. Byly stanoveny podmínky a doporučení 
k výběru průvodců, jejich vzdělávání, kontrolám, navazujícím odborným praxím. 
Vytvořen byl také systém tvorby a schvalování průvodcovských textů. Jako op-
timální forma průvodcovského textu byl doporučen tzv. scénářový typ, který byl 
metodicky dopracován a podle kterého se postupně začaly zpracovávat nové tex-
ty pro hrady a zámky. Texty podléhaly schvalovacímu řízení, které probíhalo jako 
ukázková prohlídka vždy na příslušném památkovém objektu. K jejich znění se vy-
jadřovala vedle členů komise také správa příslušné památky. V této době vydané 
metodické pokyny mají v mnoha směrech, zejména didaktických aspektech, trva-
lou aktuálnost do dnešní doby.

Po r. 1989 došlo k zásadním změnám v majetkoprávních poměrech hradů a zám-
ků. Přijetím restitučních zákonů se řada z nich vrátila do soukromého majetku nebo 
vlastnictví obcí a měst. Díky decentralizačním i personálním opatřením na praco-
vištích dnešního Národního památkového ústavu byla zrušena místa pracovníků 
zabývajících se na regionální úrovni průvodcovskou činností, organizujících výbě-
rová řízení a školení. Mnozí z nich byli do té doby pro správy památkových objektů 

13) Jednací řád komise pro společenskou prezentaci památek. SÚPPOP, 1983 čj. 383/83
14) Metodický pokyn zpracoval kolektiv autorů pod vedením PhDr. Jarmily Netkové. Členové pracovní sku-

piny byli Karel Janíček, PhDr. Ivan Řeholka, Václav Bis. SÚPPOP Praha, březen 1982.
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nepostradatelní, např. při SSPPOP středních Čech, jiní pracovali v této oblasti spíše 
formálně. Péče o průvodce byla následně ponechána fakticky na správách jednot-
livých objektů. Jejich odlišné zaměření ovlivnilo i následný vývoj, mnohdy diamet-
rálně rozdílnou úroveň průvodcovských služeb, odvislou od individuálních přístupů 
vedoucích správ památkových objektů. Ti nejsou a nemusejí ani být v této oblasti 
právě specialisty, nemají přístup k potřebným odborným metodickým materiálům 
z oblasti historie, didaktiky, psychologie apod. Potřeba zpracování či aktualizace ně-
kterých alespoň základních zásad metodiky průvodcovské činnosti na zpřístupně-
ných památkových objektech tak vyplynula v současné době právě z této situace.

Obr. 38: Reprezentativní návštěvní kniha zámku v Kostelci nad Orlicí (foto autor).
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3. Současná situace v oblasti průvodcovské 
činnosti

V r. 2009 se uskutečnila konference „Quo Vadis – Hrady a zámky“ v Jindřichově 
Hradci se zástupci správ památkových objektů, pracovníky NPÚ, Ministerstva kul-
tury a dalšími hosty, včetně zástupců Asociace soukromých majitelů hradů a zám-
ků. Jedním z projednávaných témat byla také problematika průvodcovských služeb 
na památkových objektech a jejich perspektivy.15)

Jednoznačně bylo konstatováno, že průvodcovská činnost má v prezentaci hra-
dů a zámků své nezastupitelné místo a bude v jejich prostředí preferována před ji-
nými typy zprostředkování informací (kustodi/stacionární průvodci, tištěné texty, 
magnetofony, audio-průvodci apod.). Kvalitní živý průvodce dokáže diferencovat 
průvodcovský text podle skladby skupiny návštěvníků, reagovat na případné dotazy 
a podněty, ale také zvládat mimořádné situace, které mohou kdykoliv nastat (ne-
volnost návštěvníka, rušící malé děti, nevybíravé a agresivní chování návštěvníků). 
Průvodce zároveň dohlíží na bezpečnost prohlídkové trasy a jednotlivých exponá-
tů. Chrání i bezpečnost vlastních návštěvníků (upozornění na nebezpečný terén, 
schody, snížené podhledy apod.).

Vzhledem k množství úkolů kladených na průvodce památkové objektu je pro 
většinu hradů a zámků stěží myslitelná jiná hlavní forma prezentace interiérů. Pře-
sto současná doba, její styl a měnící se potřeby a požadavky návštěvníků památek, 
nutí stále více hledat nové způsoby prezentace a interpretace památkových objek-
tů včetně jejich mobiliárních fondů. Cílem je často motivovat k poznávání památek 
nové cílové skupiny, na které klasické metody nejsou účinné. V posledních letech 
také stále narůstá množství nejrůznějších doplňkových vzdělávacích programů, růz-
ných typů populárně-naučných akcí, netradičních prohlídek, tematicky zaměřených 
výstav apod. Kromě prohlídek s průvodcem se nabízí i další způsoby prezentace zpří-
stupněných památkových objektů, o nichž pojednávají následující kapitoly.

Volná prohlídka památkového objektu s různými typy  
informačních systémů

Volné prohlídky, mnohdy vyžadované zejména zahraničními turisty, přinášejí 
v sobě pro podmínky českých hradů a zámků a jejich bohatě vybavené interiéry 
vážná rizika. Kromě vlastní bezpečnosti exponátů, zařízení interiérů, mohou nastat 
problémy klimatického charakteru vyvolané kumulací lidí v návštěvnických špičkách. 
Volně koncipované prohlídky bez průvodců limitují instalační možnosti a drobné 
předměty, které by mohly být zcizeny, vylučují z prezentace úplně, nebo je odsuzují 

15) Sborník konference. Hrady, zámky, quo vadis? Správa a rozvoj zpřístupněných památkových objektů jako 
specifický multidisciplinární soubor činností. Sekce průvodcovská služba (s. 42–45). Praha, 2009.
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11,35 – 12,05
Zásady péče o hrady a zámky, Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, fakulta architektury ČVUT

12,05 – 12,25
Požární prevence památkových objektů, Prof. Ing. Jiří Zelinger, DrSc., Technické muzeum v Brně, externí 
spolupracovník Národního památkového ústavu v otázkách požární bezpečnosti

12,25 – 12,45
Systemizace v NPÚ a její dopad na památkové objekty, Ing. Aleš Krejčů, externí spolupracovník Národního 
památkového ústavu

12,45 – 13,00
Interní audit v NPÚ, Ing. Hana Srbková, oddělení interního auditu, ústřední pracoviště NPÚ

13,00 – 14,00
Oběd v Divadelním sále (možnost prohlídky Adamova stavení zámku)

14,00 – 16,30 
Odpolední jednání konference v devíti sekcích:

1. Edukativní programy a možnosti čerpání 
prostředků z evropských fondů k jejich 
realizaci

Vedoucí sekce: Mgr. Tomáš Wizovský – kastelán státního hradu a zámku 
Bečov
PhDr. Martina Veselá – odborná náměstkyně, ÚOP Telč
PhDr. Miloš Kadlec – ředitel ÚOP Liberec

2. Průvodcovská služba Vedoucí sekce: Ing. Jaromír Kubů – kastelán státního hradu Karlštejn
PhDr. Anna Matoušková – ředitelka odboru památkové péče Ministerstva 
kultury České republiky
PhDr. Zdeněk Troup – kastelán památkového objektu klášter Zlatá Koruna
PhDr. Naděžda Kubů, CSc. – oddělení mobiliárních fondů, ÚP NPÚ

3. Současné trendy při zpřístupňování nových 
prostor památkových objektů veřejnosti

Vedoucí sekce: Mgr. Stanislava Brejchová – vedoucí studijního depozitáře 
mobiliárních fondů kláštera v Plasích
PhDr. Květoslava Křížová – oddělení mobiliárních fondů, ÚP NPÚ
PhDr. Tomáš Horyna – kastelán státního zámku Červená Lhota
Jana Pluhařová – kastelánka státního zámku Vizovice

4. Rehabilitace areálů památkových objektů – 
stavební obnova, restaurování

Vedoucí sekce: PhDr. Pavel Ecler – kastelán státního zámku Veltrusy
Pavel Jerie – hlavní konzervátor, ÚP NPÚ
Ing. arch. Věra Kučová – odborná náměstkyně generální ředitelky Národního 
památkového ústavu
Ing. Inka Truxová – oddělení specialistů – historické parky a zahrady, ÚP NPÚ

5. Rehabilitace historických parků a zahrad 
v rámci areálů památkových objektů

Vedoucí sekce: Ing. Božena Pacáková – oddělení specialistů – historické 
parky a zahrady, ÚP NPÚ
Ing. Lenka Křesadlová, PhD. – oddělení specialistů, ÚOP Kroměříž

6. Prezentace památkových objektů veřejnosti 
a jejich integrace do cestovního ruchu

Vedoucí sekce: Ing. Šárka Tittelbachová – Vysoká škola obchodní, o.p.s.
Bc. Julie Aussenbergová – provozní odbor, ÚOP ve středních Čechách
Mgr. David Růžička – kancelář ředitele, ÚOP Plzeň

7. Plánování a produkce komerčních aktivit na 
památkových objektech a přípustná míra 
jejich komercionalizace

Vedoucí sekce: Karel Bobek – kastelán státního zámku Kozel
Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. – vedoucí katedry Arts Managementu, fakulta 
podnikohospodářská, VŠE v Praze
PhDr. Eva Lukášová – oddělení mobiliárních fondů, ÚP NPÚ

8. Důležitost požární prevence pro památkový 
objekt

Vedoucí sekce: Prof. Ing. Jiří Zelinger, DrSc. – externí spolupracovník NPÚ
Bc. Ondřej Cink – správce depozitáře hradu a zámku Bečov
Miroslav Černý – referát klimatologie, ÚOP ve středních Čechách

9. Systém kvality služeb poskytovaných na 
památkových objektech a zpětná vazba jejich 
návštěvníků

Vedoucí sekce: Ing. Petr Svoboda – provozně-ekonomický náměstek ÚOP ve 
středních Čechách
Ing. Marie Krejčová – kastelánka státního zámku Konopiště
Ivan Šenk – kastelán státního zámku Hrádek u Nechanic

16,30 – 17,00  Přestávka

17,00 – 18,30  Resumé z jednotlivých sekcí v plénu

19,00  Večeře v Divadelním sále

, odborná náměstkyně generální ředitelky Národního památkového ústavu

6 7Obr. 39: Hrady a zámky Quo vadis, část dvoudenní porady byla věnována také průvodcovským 
službám na památkových objektech.
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Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán státní hrad a zámek Bečov

1. Edukativní programy a možnosti čerpání pro-
středků z evropských fondů k jejich realizaci

1. Za edukativní aktivity považujeme výchovné 
a vzdělávací programy pro definované cílové sku-
piny.

2. Nutnost terminologického sjednocení pojmů 
a kategorií – předstupněm těchto aktivit jsou zá-
žitkové programy s edukativními prvky.

3. NPÚ by měl využít svůj potenciál PO k jejich reali-
zaci preferujeme kvalitu nad kvantitou.

4. Zakotvit konkrétně vzdělávací úlohu do statutu 
organizace v návaznosti na HÚ (vyřešit konflikt 
s některými interními předpisy a směrnicemi).

5. Vytvořit profesionální zázemí (pracovní skupina, 
poskytování poradního servisu pro zájemce o re-
alizaci těchto aktivit z řad ÚOP a PO, včetně ade-
kvátního personálního, mzdového a materiálního 
zajištění).

6. Vytvoření sítě edukačních center – krajské zastou-
pení (spádová oblast).

7. Edukativní činnost nezavádět plošně ani direk-
tivně.

8. Cílem edukativních programů není primárně eko-
nomický zisk, ale výchovně vzdělávací činnost 
– působení na veřejnost a zviditelnění pozitivní 
úlohy památkové péče.

9. Pro konstrukci edukativních programů se jeví 
jako nezbytné:

- využít všechny možnosti finančního čerpání (Evrop-
ské fondy, granty a dotace KÚ, atd.).

- domyslet trvalou udržitelnost a funkčnost do bu-
doucna.

10.  Nutnost spolupráce s pedagogickými instituce-
mi, zajištění odpovídající kvality edukativních pro-
gramů z hlediska odborného i didaktického.

Na základě práce sekce zapsal Mgr. Tomáš Wizovský

2. Průvodcovská služba

Průvodcovská služba na památkových objektech 
v českých zemích má minimálně dvousetletou histo-
rickou tradici. Na základě archivních záznamů se po-
važuje za zahájení této činnosti zpřístupnění zámku 
Frýdlant v roce 1801, i když je známo ze zápisů v tzv. 
návštěvních knihách zpřístupnění některých památ-
kových objektů již koncem 18. století. Průvodcovská 
služba vždy byla a je jednou z nejdůležitějších součástí 
prezentace objektů a přímým kontaktem s veřejností. 
Výrazně může ovlivnit vztah návštěvníka k historic-
kým objektům, historii i národnímu povědomí.
Přestože se v minulosti objevily názory na další formy 
zpřístupnění, např. volné prohlídky se stacionárními 

42Obr. 40: Hrady a zámky, Quo vadis, závěry sekce, která se zabývala problematikou průvodcovských 
služeb.
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Ing. Jaromír Kubů, kastelán státního hradu Karlštejn

průvodci, je vedená prohlídka skupiny návštěvníků 
prostřednictvím živého průvodce nejpřirozenější, nej-
účinnější a nejobsažnější formou sdělení.

V této souvislosti je třeba připomenout prvoplánové 
cíle státu při zprostředkování památkového fondu 
a kulturního dědictví, jako je poskytování informací, 
prohloubení poznání a vzdělanosti, posílení občan-
ských postojů, kultivace osobnosti, přitažlivá náplň 
volného času, trvalá zainteresovanost na kulturním 
dědictví, posílení lokálního i státního patriotismu, 
posílení tolerance. Nástroji zprostředkování jsou zpří-
stupnění elementárních informací a tvorba produktů. 
K druhoplánovým cílům státu patří tržní realizace kul-
turního kapitálu, optimalizace pozitivních externalit. 
Větší schopnost vnímat památkový fond a rozumět 
mu v širších kulturně-historických a socioekonomic-
kých souvislostech má jen občan poučený.

Průvodcovská služba na památkových objektech by 
měla využívat poznatků historie, kunsthistorie a zku-
šeností z oblasti edukace a turistického ruchu a musí 
respektovat zásady průvodcovské činnosti platné pro 
celý Národní památkový ústav. Tyto zásady musí řešit 
stránku obsahovou, formální, procesní, dokumentační, 
pracovněprávní, technickou, vyváženosti s ostatními 
produkty zprostředkování, marketingu a zpětné vazby.

Obsahová stránka průvodcovské služby musí respek-
tovat následující principy:
- soulad s poznatky současné historiografie
- zapojení poznatků z procesu ochrany a uchování pa-
mátkového objektu
- srozumitelnost
- proporcionalita obsahové přitažlivosti, přiměřenos-
ti vůči auditoriu pojmenovaných odpovědností vůči 
každému konkrétnímu památkovému objektu.

Základním studijním materiálem pro výuku průvodců 
je průvodcovský text zpracovaný v užší a širší verzi, 
text, tzv. scénářového typu, který umožní vyvážený 
výklad s využitím širšího spektra historických disci-
plín, vyváženost výkladu z hlediska časové osy a ob-
jektivní interpretaci dějin památkového objektu. 
Průvodcovské texty by měly být zpracovány odbor-
ným pracovníkem, především např. tím, který se po-
dílel na tvorbě interiérové instalace ve spolupráci se 
správou památkového objektu.

Autorství není vyloučeno ani u osoby kastelána nebo 
člena správy, s nezbytnou konzultací s odborným 
pracovníkem. Autorství však musí být adresné a spo-
lupráce na realizaci průvodcovského textu může být 
předmětem další diskuse.

43
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 Ten nesmí být v rozporu s poznaným pravdivým 
obrazem objektu. Způsob prezentace takové instala-
ce může využít možnosti edukačních a jiných progra-
mů k přiblížení obsahu objektů co nejširší veřejnosti 
a konkrétním cílovým skupinám.

4. Charakter komerčních doplňkových programů ne-
smí být v rozporu s pravdivou tváří objektu a musí 
z ní vycházet. V ideálním případě se poznanými spe-
cifiky objektu může inspirovat.

Kvalitní autentická či pravdivá umělá instalace je zá-
kladním kamenem primární prezentace památkového 
objektu. V této oblasti bylo v rámci NPÚ dosaženo mimo-
řádných úspěchů. Způsob prezentace těchto expozic se 
však omezil většinou pouze na frontálně vedený mono-
logický průvodcovský výklad, jehož úroveň je mnohdy 
nedostačující. Způsob prezentace objektů, které svým 
charakterem nebo svým sbírkovým fondem nekonve-
nují výše zmíněné autentické expozici, byl většinou na 
okraji zájmu, čehož výsledkem byly nezřídka rozpačité 
pokusy čerpající z oblasti výstavnictví. Do 21. století je 
nutné vykročit s energickou snahou o oživení a trans-

V popisu pracovní činnosti vedoucích odboru správ 
(kastelánů) památkových objektů mohou být i tato prá-
va a povinnosti: řídí oddělení návštěvnického provozu 
prostřednictvím jeho vedoucího, odpovídá za řádné 
a plynulé provádění průvodcovské služby, kontroluje 
správnost podávaných výkladů, jejich kvalitu a formu, 
provádí výběr sezónních průvodců na dohodu o pra-
covní činnosti a na pracovní smlouvu, zajišťuje výběr za-
městnanců z hlediska odborné a morální způsobilosti.

Praxe zajišťování průvodcovské služby na památko-
vých objektech:

V roce 2008 pracovalo na památkových objektech, pře-
devším hradech a zámcích ve správě Národního památ-
kového ústavu 1249 průvodců na hlavní pracovní poměr, 
dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení prá-
ce. Z nich například 315 průvodců na hlavní pracovní 
poměr představovalo v přepočtu celkem 191 plných 
pracovních úvazků.

Zdroji stálých a sezónních průvodců jsou zájemci z řad 
studentů různých stupňů a druhů škol, v mnoha přípa-
dech přímo z místa (města), ve kterém se památkový 
objekt nachází. Dalším zdrojem mohou být školy (např. 
cestovního ruchu), s nimiž se spolupráce s památkový-
mi objekty realizuje na základě uzavřených smluv (po-
skytnutí praxe studentům). Značnou výhodou takto 
uzavřené spolupráce může být i příprava studentů na 
průvodcovskou činnost již na škole prostřednictvím je-
jich učitelů.

Přijímání průvodců pro průvodcovskou činnost na pa-
mátkových objektech může probíhat třemi způsoby: 
na základě žádosti, na základě osobního rozhovoru 
a přijímacím řízením. Nejširší přijímací řízení pak může 
obsahovat: test z historických vědomostí, zkoušku z ci-
zího jazyka, praktickou ukázku schopnosti uchazeče 
„prezentovat“, tj. zvládnutí tzv. modelové situace pro 
zjištění způsobu vystupování a projevu, umění „im-
provizace“ a pohybování se v prostoru fiktivního inte-
riéru. Přijímací řízení musí obsahovat osobní rozhovor 
s uchazečem podle stanovených pravidel i závěrečné 
hodnocení uchazečů přijímací komisí a její rozhodnutí 
o přijetí a nepřijetí uchazečů. Přijatí uchazeči by měli 
splňovat následující předpoklady: ukončené střední 
vzdělání a dosažení 18 let věku, (z obou předpokladů 
však v praxi existují výjimky), znalost alespoň jedno-
ho cizího jazyka, vystupování na vysoké úrovni, dobré 
vyjadřovací schopnosti a vzhled, organizační schop-
nosti, zdravotní způsobilost, schopnost práce v kolek-
tivu, schopnost kvalifikovaně zodpovídat dotazy. Další 
vzdělávání se předpokládá hlavně u stálých průvodců, 
např. formou specializačního studia památkové péče.

Nezastupitelnou a mimořádně důležitou fází pro kva-
litní výkon práce přijatého průvodce je jeho odborné 

vedení. Každý nový zaměstnanec-průvodce musí absol-
vovat školení s následujícím obsahem sdělení: seznáme-
ní s památkovým objektem a se způsobem a specifikou 
průvodcovské činnosti na každém konkrétním objektu, 
upozornění na bezpečnostní a provozní rizika, prokaza-
telné seznámení s popisem pracovní činnosti, zásadami 
zajišťování bezpečnosti práce, požární ochrany, bezpeč-
ností památkového objektu, sbírek i osob, návštěvním 
řádem, ubytovacím řádem. Následuje samotné uzavření 
pracovně-právního vztahu a podepsání příslušných do-
kumentů. Školení by mělo dále obsahovat požadavek 
na schopnost přizpůsobení výkladu různorodým skupi-
nám návštěvníků, minimálně z hlediska věkového a zá-
jmového. Speciálním úkolem je provádění zdravotně 
postižených občanů.

Průvodce by měl být před započetím své vlastní práce 
seznámen se způsoby řešení a chováním v tzv. mimořád-
ných, nestandardních situacích: v případech nevhodné-
ho chování návštěvníka, náhlého zdravotního postižení 
návštěvníka, rušení prohlídky návštěvníkem (dospělým, 
dítětem), vědomého poškozování vnitřní výzdoby a ar-
chitektury památkového objektu, zjištění eventuální 
ztráty exponátu na prohlídkové trase.

Neméně důležitou fází je kontrola samostatné práce no-
vého průvodce obvykle vedoucím návštěvnického pro-
vozu nebo jím pověřeným pracovníkem, např. služebně 
starším kolegou – zkušeným průvodcem a následující 
rozbor obsahu výkladu a společné provedení oprav in-
terpretovaného textu, a to i v cizích jazycích. Součástí 
kontroly mohou být další doporučení techniky vedení 
prohlídky získaná a ověřená praktickými zkušenostmi 
služebně starších průvodců: nejvhodnější prostorová 
pozice průvodce v každém interiéru, logická prostorová 
posloupnost výkladu v každém interiéru, způsob zahá-
jení a ukončení prohlídky a další dle specifik jednotli-
vých památkových objektů.

Závěry a doporučení jednajících členů pracovní sekce 
č. 2 – průvodcovská služba:

1. Na památkových objektech ve správě Národního 
památkového ústavu zachovat prezentaci prostřed-
nictvím živého průvodce, která má v našich zemích 
historickou tradici a v šíři své aplikace představuje 
specifickou a úspěšnou českou cestu. To nevylučuje 
využití moderních technických prostředků, např. au-
dioguidů, jako formy doplňující. Úvahy tzv. volných 
prohlídek anebo kombinace volných a prováděných 
mohou ve svém důsledku na většině památkových 
objektů vést k nadměrné kumulaci návštěvníků s ri-
ziky pro bezpečnost interiérů a zhoršení optimálního 
mikroklimatu expozic.

2. Průvodcovské texty koncipovat v užší a širší verzi, do-
poručený je tzv. typ scénářový, který má schopnost 
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Obr. 41: Hrady a zámky, Quo vadis, závěry sekce, která se zabývala problematikou průvodcovských 
služeb.
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poskytnout základní a rozšířené informace o památ-
kovém objektu. Musí mít svého autora a při jeho tvor-
bě musí být zajištěna spolupráce s odborníkem.

3. Průvodcovská služba by měla být zajišťována vlastní-
mi zaměstnanci Národního památkového ústavu na 
základě hlavních pracovních poměrů, dohod o pra-
covní činnosti a dohod o provedení práce. Ve zcela 
mimořádných a odůvodněných případech také do-
davatelskou formou.

4. Měla by být zpracována metodika průvodcovské čin-
nosti.

5. Je třeba komplexně řešit pracovně-právní vztahy 
u průvodcovské služby, včetně dostatečného zajiště-
ní tzv. ostatních osobních nákladů na mzdy průvodců 
pracujících na dohody o pracovní činnosti a dohody 
o provedení práce, včetně finanční motivace.

Zapsal: Ing. Jaromír Kubů, kastelán státního hradu Ka-
rlštejn, s přispěním Dr. Anny Matouškové, Dr. Kubů, Dr. 
Troupa a všech účastníků sekce č. 2

3. Současné trendy při zpřístupňování nových pro-
stor památkových objektů veřejnosti

Úvodní příspěvek Stanislavy Brejchové byl věnován 
především obecným otázkám vnímání památkové 
péče a potažmo památkových objektů v celospole-
čenském kontextu současnosti. Autorka se mimo-
chodem zmínila o možném vnímání současnosti jako 
začátku nového příběhu památkových objektů a také 
o možnosti redefinice náplně a role památkových ob-
jektů v občanské společnosti a především v té regi-
onální. V této souvislosti se dále věnovala některým 
novým postupům při plánování náplně historického 
sídla se zapojením širšího spektra odborníků a také 
místní veřejnosti, tedy participativní metodě rozho-
dování o tváři regionu. Dále zdůraznila, že všechny 
nastíněné metody by měly vést k větší otevřenosti 
a transparentnosti fungování organizace. V tomto 
úvodním příspěvku pak byly zmíněny některé nové 
možnosti náplní a využití hradů a zámků kromě kla-
sických interiérových instalací a depozitářů. Jednou 
z těchto možností, a zdá se i nutností, pro 21. století 
je budování otevřených, studijních depozitářů a také 
badatelen a studoven, konzervátorských dílen, stu-
dijních center, vzdělávacích center pro zaměstnance 
i veřejnost. Jednou z důležitých možností pro památ-
kové objekty je spolupráce s živou kulturou, například 
pořádání uměleckých, divadelních a jiných seminářů, 
dílen atd., zkrátka znovuoživení tradice objektů jako 
důležitého inspiračního zdroje pro umělce. Jako nový 
trend či možnost byla označena také varianta ukazo-
vat návštěvníkům památkovou péči jako obor, tedy 
seznamování návštěvníků s tím, co dané instalaci 

předchází – stavební obnova, restaurování, evidence, 
pravidelná konzervace, inventarizace předmětů mo-
biliárních fondů.

Další příspěvky už byly věnovány především interiéro-
vým instalacím. Květa Křížová (ÚP NPÚ) nastínila fungo-
vání a budování expozic v rámci celé ČR. Tomáš Horyna 
(SZ Červená Lhota) zdůraznil jedinečnou hodnotu pro-
pojení architektury stavby s autentickou podobou jejích 
interiérů, formuloval nárok tvorby instalace jako pravdi-
vé interpretace objektu a přirovnal prohlídku památky 
k zážitku iniciace – zasvěcení do řádu domu. Jana Pluha-
řová (SZ Vizovice) uvedla na konkrétním příkladu budo-
vání prohlídkové trasy a okolnostech jejího vzniku jeden 
z možných přístupů k vytváření interiérových instalací.

Vzhledem k nedostatku času byla diskuze omezena 
především na záležitost interiérových instalací. Proble-
matika zpřístupňování nových prostor a interiérových 
instalací byla shrnuta do několika obecných, řekněme 
ideových bodů:

1. Jedním ze současných nejdůležitějších trendů je au-
tentická interiérová instalace, která pravdivě vypoví-
dá o objektu, nebo instalace, která využívá i svozový 
fond, ale vždy vychází z původního funkčního využití 
daného objektu.

2. Komplexní přístup, kdy se instalace potká s archi-
tektonickou tváří objektu, vytváří jedinečné kulturní 
prostředí, které je pro návštěvníka mimořádně atrak-
tivní.

3. Otázkou zůstává způsob prezentace tohoto prostře-
dí. Ten nesmí být v rozporu s poznaným pravdivým 
obrazem objektu. Způsob prezentace takové instala-
ce může využít možnosti edukačních a jiných progra-
mů k přiblížení obsahu objektů co nejširší veřejnosti 
a konkrétním cílovým skupinám.

4. Charakter komerčních doplňkových programů ne-
smí být v rozporu s pravdivou tváří objektu a musí 
z ní vycházet. V ideálním případě se poznanými spe-
cifiky objektu může inspirovat.

Kvalitní autentická či pravdivá umělá instalace je zá-
kladním kamenem primární prezentace památkového 
objektu. V této oblasti bylo v rámci NPÚ dosaženo mimo-
řádných úspěchů. Způsob prezentace těchto expozic se 
však omezil většinou pouze na frontálně vedený mono-
logický průvodcovský výklad, jehož úroveň je mnohdy 
nedostačující. Způsob prezentace objektů, které svým 
charakterem nebo svým sbírkovým fondem nekonve-
nují výše zmíněné autentické expozici, byl většinou na 
okraji zájmu, čehož výsledkem byly nezřídka rozpačité 
pokusy čerpající z oblasti výstavnictví. Do 21. století je 
nutné vykročit s energickou snahou o oživení a trans-

V popisu pracovní činnosti vedoucích odboru správ 
(kastelánů) památkových objektů mohou být i tato prá-
va a povinnosti: řídí oddělení návštěvnického provozu 
prostřednictvím jeho vedoucího, odpovídá za řádné 
a plynulé provádění průvodcovské služby, kontroluje 
správnost podávaných výkladů, jejich kvalitu a formu, 
provádí výběr sezónních průvodců na dohodu o pra-
covní činnosti a na pracovní smlouvu, zajišťuje výběr za-
městnanců z hlediska odborné a morální způsobilosti.
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do umístění ve vitrínách. Historické interiéry jsou pak zbaveny komplexní vypoví-
dací schopnosti a neodpovídají autentické skutečnosti.

Výhodou volných prohlídek je pro návštěvníka větší volnost ve volbě tempa pro-
hlídky či času věnovaného jednotlivým exponátům. Informace poskytované jiným 
způsobem, než kvalitním průvodcem, jsou však vždy limitující, a to i při použití nej-
modernější techniky.

Volná prohlídka památkového objektu může být žádoucí, je-li zpřístupněná pa-
mátka využívaná jako obrazová galerie, nebo muzeum prezentující rodové sbírky 
bývalých majitelů. Stejně tak je volná prohlídka obvyklá v areálech hradních zřícenin 
(či obecně památkových areálech včetně parků a zahrad) nebo v muzeích v příro-
dě. Návštěvníci či skupiny návštěvníků by ale i na těchto místech měli mít možnost 
si předem objednat nebo rezervovat odborný výklad.

Volné prohlídky s kustody
Volné prohlídky s kustody (někdy též stacionárními průvodci), kteří jsou rozmís-

těni v každém interiéru či v určité části prohlídkové trasy, lze využít jen při určité 
formě výstavy, expozice či galerijního uspořádání. Pro prezentaci instalovaného 
památkového objektu má však tato negativa:

nelze zajistit dostatečnou jazykovou nabídku pro frekventovanější památkové - 
objekty, kde je větší podíl zahraničních návštěvníků
výklad vede k zásadnímu stereotypu, který je nežádoucí- 
případně není výklad ani poskytnut- 
provozně náročné je nutné vystřídání stacionárních průvodců- 
pravděpodobná kumulace návštěvníků v jednom prostoru (problémy klimatic-- 
ké i bezpečnostní)
tento typ prezentace přináší značnou personální a tudíž i ekonomickou nároč-- 
nost (památka s několika trasami a např. s počtem 80 místností vyžaduje mi-
nimálně 30–40 kustodů tak, aby byla zajištěna základní bezpečnost objektu. 
Oproti tomu v klasické podobě prohlídky s běžným průvodcem postačí na za-
jištění provozu na stejném objektu 10 průvodců).

Volné prohlídky s textovými informacemi
Textové informace mohou být poskytovány v několika formách:

návštěvník může obdržet ke vstupence základní informace k jednotlivým in-- 
teriérům. Jedná se o základní informační leták, který lze poskytnout v jazyko-
vých mutacích. Přesto je třeba jej považovat výhradně za doplňkový způsob 
prezentace.
Obdobou je nabídka publikací v různých jazykových mutacích k zakoupení nebo - 
zapůjčení textu v pokladně správy objektu či tištěné informace k dispozici v jed-
notlivých interiérech.
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Nevýhodou tištěných informací je jejich unifikovaná struktura bez ohledu na 
skladbu návštěvníků, jejich věk, zaměření a zájmy. V případě volné prohlídky může 
být i orientace návštěvníků v prostoru a mezi exponáty obtížnější a mnohdy ne-
řešitelná.

Tištěné průvodcovské texty lze doporučit ve formě doplňkových materiálů např. 
pro konkrétní cílovou skupinu, děti, rodiny s dětmi, seniory, specializované a odborné 
skupiny apod. Připravené texty pro děti je pak vhodné doplnit odpovídajícími pra-
covními listy s úkoly, poznámkami, náměty k diskusi. Tištěný průvodce však v těchto 
případech informačně nezastřešuje celou památku, ale pouze vybrané téma.

Textové informace na panelech nebo informačních tabulích
Z hlediska kulturně výchovného působení v sobě nesou tyto způsoby prezentace 

stejná omezení jako u volně přenosných tištěných textů. Nediferencují výklad, jsou 
unifikované a ve svém důsledku nepřijatelné pro všechny návštěvníky (nepřečtou 
je děti, starší lidé, lidé bez brýlí apod.).

Panelovými systémy se vnáší navíc do historických interiérů cizorodý prvek, kte-
rý narušuje autenticitu prostoru a degraduje i jeho estetické kvality. Prostorová 
náročnost narůstá s aplikací více jazykových mutací, tím dochází k většímu zásahu 
do historického prostoru.

Kromě toho nastává častá situace, kdy jeden z návštěvníků předčítá informace 
pro skupinu, tím narušuje atmosféru prostoru ve vztahu k dalším návštěvníkům, 
kteří naopak vyžadují klid a možnost soustředění. Do jisté míry lze zabránit takové 
situaci využitím sluchátek a tiché interpretaci do mikrofonu, ale tento způsob je 
vhodnější v exteriéru než v interiérovém prostředí.

Textové informace na panelech nebo informačních tabulích lze na hradech a zám-
cích s klasickými interiérovými instalacemi využít pouze v přesně vymezených pří-
padech, například pro část prohlídkové trasy nabízející sezónní výstavy či dočasně 
prezentující předměty z depozitářů.

Volné prohlídky s využitím technického zařízení
Magnetofony a intony – patří ve velké míře již minulosti a jsou nahrazovány audi-

oprůvodci. Spíše jen ojediněle mohou být využívány pro interpretaci cizojazyčných 
výkladů v případě absence průvodců ovládajících některý ze světových jazyků. Za ne-
gativum lze považovat skutečnost, že se opět návštěvníkům nabízí jeden unifikovaný 
text, bez zohlednění potřeb a požadavků jednotlivých cílových skupin. Obecně je dnes 
hromadné pouštění audio nahrávky považováno za zastaralé a neprofesionální.

Své opodstatnění však nahrávky mají např. při prezentaci autentického zvuku 
hudby (fanfáry, varhany, hrací automatofony, hudba zámecké kapely, interpretace 
hlasu významné osoby apod.). V těchto případech je však nutné zabezpečit nejvyšší 
kvalitu zařízení a reprodukované nahrávky.
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Audioprůvodci (též audioguidy) – se zařadily v posledních letech mezi nejrozšíře-
nější technická zařízení v prezentaci zejména galerií a muzeí, v zahraničí také hradů 
a zámků. V podmínkách zpřístupněných hradů a zámků s klasickou památkovou in-
teriérovou instalací, tak jak je poskytují památky České republiky, považuje většina 
odborníků využití tohoto způsobu prezentace průvodcovského výkladu pouze za 
doplňkové. Využít je lze především pro zahraniční návštěvníky, prozatím výjimeč-
ně také pro návštěvníky s poruchami sluchu, vyžadující audioprůvodce s displejem 
(videoprůvodce) poskytující jim výklad ve znakovém jazyce.

Audio i videoprůvodci mohou být tedy prospěšnou pomůckou pro individuální 
zahraniční a sluchově postižené návštěvníky přiřazované do běžných českých sku-
pin. Platí to především pro okruhy s omezeným počtem návštěvníků a prohlídek. 
V případě méně frekventovaných jazyků,16) kde nelze zajistit odpovídající výklad 
běžného průvodce, lze audioprůvodce využít i pro celé skupiny.

Nahrávky audioprůvodců mohou oživit svými zkušenostmi odborní pracovníci, 
restaurátoři popisující zvolené způsoby záchrany interiérů a jednotlivých mobiliár-
ních fondů, památkáři, architekti přibližující obnovu, kurátoři informující o promě-
nách interiérů, případně majitelé památky či pamětníci, kteří mohou připomenout 
osudy dané památky. Pro mnohé návštěvníky může být i příjemné, když výklad do-
plňuje vhodná hudba, pokud má kvalitní zvukové parametry.

Zcela mimořádná může být zvuková nahrávka využívající dramaturgie známé 
z rozhlasových pořadů. Může jít například o rozhovor dvou historických postav, 
který ovšem musí vycházet z věrohodných podkladů a být připraven zkušeným 
scénáristou. Amatérsky připravená nahrávka bude zdrojem posměchu a možná 
i reklamací služeb.

Prohlídka s audioprůvodci je určena pro objekty s nelimitovanými provozními 
podmínkami – časované prohlídky, interiéry bez mobiliárních fondů nebo pouze 
s minimálním vybavením, kde lze zajistit jejich ochranu. Takové objekty však nena-
bízejí komplexní prezentaci historického stavu.

Zpřístupněné památkové objekty s volnými prohlídkami mohou nabídnout mož-
nost stažení si průvodcovského textu (hypertextových aplikací, zvukového nebo 
videozáznamu) do MP3 či MP4 přehrávače, nebo do mobilního telefonu. Uživatel 
těchto služeb má k dispozici neomezený počet informací k jednotlivým zpřístup-
něným památkovým objektům. Informován je o jejich historii, poskytnuty jsou mu 
další zajímavosti a fakta, je-li k dispozici více druhů průvodcovských textů, lišících se 
tématem, odbornou náročností, cílovou skupinou atd. Návštěvník tak má možnost 
zvolit si text, který vyhovuje jeho požadavkům, případně i náladě. Součástí informa-
ce „do mobilního telefonu“ mohou být aktuální otevírací doby památek a kontakty 
na jejich správy, popř. konkrétní osoby, průvodce, lektory, včetně těch, které jsou 
k dispozici pro návštěvníky s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Pro orien-
taci v okolí památky a pro nalezení cesty k ní si lze stáhnout mapu s navigací.

16) např. japonština, maďarština, skandinávské jazyky ad.
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Mobilní telefony a osobní přehrávače navíc dovolují oslovit specifické skupiny ná-
vštěvníků, které svůj zájem o kulturu a památky vyjadřují především ve virtuálním 
prostředí internetu a sociálních sítí. Aplikace stažená do zařízení ještě před návště-
vou památky tak může vybudit jejich zájem o osobní návštěvu, případně následné 
hodnocení a sdílení zážitků opět v prostředí internetu.

Jsou-li interiéry památkového objektu přizpůsobeny pro volné prohlídky, nabízí 
kombinace prohlídek s tištěnými průvodcovskými texty nebo audio (video) průvod-
ci širokou škálu možností zprostředkování informací. Pro návštěvníka každé cílové 
skupiny je možné vytvořit vzdělávací linie, trasy prohlídek, v nichž informace na 
sebe navazují. Památkové objekty s autentickým vybavením, mobiliárními fondy 
včetně předmětů denní potřeby a drobnostmi obdobného charakteru, však tako-
vou formu prezentace téměř vylučují.

Prezentace památkových objektů s využitím průvodců jiných 
subjektů, cestovních kanceláří, agentur a společností 
dodavatelským způsobem

Tento způsob prezentace se objevuje v různých návrzích a časových intervalech 
jako možná inovace ze strany cizích subjektů. V minulosti byl zvažován z důvodů fi-
nančních i některými vedoucími správ památkových objektů. Jedná se však o vyso-
ce problémové a rizikové řešení. V reálu se jedná vždy o cizí subjekt, který využívá 
atraktivity historického prostředí pro svoji vlastní realizaci. Ani smlouva uzavřená 
mezi správou památkového objektu a jiným subjektem nemůže postihnout všech-
na potencionální rizika, která mohou nastat, od odborného zabezpečení výkladu, 
způsobu prezentace historického objektu, až po zajištění odpovědnosti za bezpeč-
nost mobiliárních fondů či samotného návštěvníka.

Pro zpřístupněné památkové objekty s klasickou památkovou interiérovou in-
stalací by rozhodně měla být zajištěna průvodcovská činnost „vlastními silami“ 
a „z vlastních řad“. Měli by to být průvodci cíleně vychováváni a správami jednot-
livých památkových objektů vedeni k tomu, aby byli schopni zabezpečit všechny 
činnosti a služby na odpovídající úrovni.
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4. Metodika průvodcovské činnosti

Průvodcovské texty
Jak vyplývá z archivních materiálů, průvodcovské texty měly v minulosti různý 

charakter daný požadavky doby, rozdílnou úrovní autorů textů i odlišnými názory, 
náhledy i schopnostmi určit jejich kvalitu.

Z postupného historického vývoje a zkušeností se jako optimální koncepce prů-
vodcovského textu jeví forma, která rozlišuje informace důležité, základní, od in-
formací doplňkových, rozšiřujících. Na konci 70. let 20. století byl odborně v rámci 
tehdejšího SÚPPOP schválen a přijat jako optimální tzv. scénářový typ průvodcov-
ského textu, který se v praxi nejlépe osvědčil a stal se vzorovým prototypem.

SCÉNÁŘOVÝ TYP – je rozdělen na dvě části – hlavní, obsahově důležitý, text v levé 
části a doplňkový, rozšiřující, v pravé části. Tento text poskytuje průvodci lepší pře-
hled a umožňuje mu především diferenciaci výkladu, k němuž má potřebnou sumu 
informací. Průvodci začátečníci se mohou lépe orientovat v množství historických 
informací, forma textu jim umožňuje začít studovat text od levé – hlavní části a po-
stupně si rozšiřovat a doplňovat znalosti o údaje z části doplňkové.

Hlavní část textu (levá strana) Doplňková část textu (pravá strana)

obsahuje výběr nejdůležitějších 
informací určený pro běžný typ 
návštěvníka a nejfrekventovaněj-
ší skupiny.

musí svým rozsahem několikanásobně přesa-
hovat hlavní text, zároveň však musí být vy-
vážená. Autor textu nesmí opisovat dlouhé 
encyklopedické údaje, ale pouze konkrétní 
ve vztahu k danému objektu.
Doplňková část obsahuje informace násle-
dujícího typu:

širší dějinné souvislosti (např. jistá událost - 
se odehrává v průběhu třicetileté války, 
v doplňkovém textu budou charakterizová-
ny základní etapy válečných událostí)
biografické údaje osobností, majitelů ob-- 
jektu, architektů, umělců, postav zobraze-
ných na uměleckých dílech
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Hlavní část textu (levá strana) Doplňková část textu (pravá strana)

vysvětlení odborné terminologie, důleži-- 
tých pojmů pro daný objekt charakteris-
tických slohových období (baroko, roman-
tismus apod.), které mohou, ale nemusí 
průvodci využít ve svém výkladu. Tyto in-
formace průvodce diferencuje a zařadí pod-
le potřeby.
stavební a architektonické prvky (krakorec, - 
portál, bergfrit)
uměleckohistorické termíny (freska, sgrafi-- 
to, grafika, karyatida, groteska, intarzie)
genealogie držitelských rodů – pro pře-- 
hled
vysvětlení zobrazených témat na obrazech, - 
tapiseriích (antické výjevy s božstvy, bib-
lické výjevy, symbolická znázornění). Tato 
témata mohou být vhodně využita např. 
pro dětské návštěvníky ve formě povídek, 
pověstí i pohádek pro nejmenší.
provozní poznámky, upozornění na vysoký - 
schod, snížené podhledy, kluzké a nerovné 
povrchy, nutnost obout či zout si návleky, 
pantofle apod.
pokyny spojené s pohybem samotného - 
průvodce a se zajištěním bezpečnosti mo-
biliárního fondu

Průvodcovský text by měl vycházet ze základních didaktických zásad, tzn. dodr-
žovat určitý rozsah informací, který je návštěvník schopen vnímat na jednom mís-
tě a určitou dobu. Historický úvod by neměl být vyložen najednou, ale rozložen na 
celou prohlídku objektu. V úvodu by měla být naznačena základní fakta, která jsou 
následně doplňována a rozšiřována v průběhu prohlídky. Samotná prohlídka ob-
jektu by měla trvat maximálně 45–60 minut, pak zcela přirozeně ztrácí posluchač 
schopnost pozornosti a vnímání sdělovaných informací. Kumulované a delší pro-
hlídky (spojení několika tras) by měly být uskutečněny pouze výjimečně, pokud to 
vůbec umožňuje provoz památkového objektu. Nedílnou součást průvodcovského 
textu by měl tvořit základní seznam pramenů a literatury.

V poslední době se diskutuje také aplikace grafických a fotografických zobrazení 
v hlavním či doplňkovém textu. Ta mohou být využita, pokud mají své opodstatně-
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Obr. 42: Hrad Český Šternberk, průvodcovský text hradu, autor Jiří Douglas Sternberg, 1958 
(materiály OPPO NPÚ GnŘ).
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Obr. 43: Český Šternberk, průvodcovský text s vyznačeným dělením textů na doplňkové a hlavní,
1958 (materiály OPPO NPÚ GnŘ).
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Obr. 44: Hrad Švihov, průvodcovský text, 50. léta 20. století, autor Dr. Ladislav Fuks (materiály OPPO 
NPÚ GnŘ).
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Obr. 45: Švihov, průvodcovský text, 50. léta 20. století, dělení textu do scénářového typu (materiály 
OPPO NPÚ GnŘ).
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Obr. 46: Karlštejn, průvodcovský text z r. 1956 připravený lektorem Státní památkové správy.
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Obr. 47: Karlštejn, ukázka průvodcovského textu z r. 1956.
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ní a jsou pro výklad stěžejní. Nesmí však zatěžovat textovou část a znepřehlednit 
ji. Zároveň musí být u vyobrazení uveden příslušný slovní popis. Tato vyobrazení 
mohou být spíše využita v příloze textu jako samostatná část. Zde mohou být uve-
deny a vysvětleny další terminologické pojmy, architektonické prvky, umělecko-
historické termíny apod.

Obr. 48: Zámek Kynžvart, průvodcovský text pro děti, 1956 (materiály OPPO NPÚ GnŘ).



57 METODIKA PRŮVODCOVSKÉ ČINNOSTI

Příprava a tvorba průvodcovských textů
Autory průvodcovských textů by měli být lidé, kteří jsou určitou formou s da-

ným památkovým objektem spojeni. Mohou to být autoři instalací ve spolupráci 
se správci objektů či vedoucími průvodcovských služeb. V každém případě je nutná 
vzájemná konzultace a spolupráce s dalšími specialisty a odborníky. Průvodcovský 
text by měl vycházet ze základních zásad teorie vzdělávání, tzn. měl by dodržovat 
určitý rozsah informací, který je návštěvník schopen vnímat na jednom místě a po 
určitou dobu.

Průvodcovský text by měl být odborně fundovaný, ale vyvážený svým rozsahem 
i jazykovou formou, aby byl srozumitelný pro průvodce, a tím i návštěvníka. Nesmí 
být přehlcen nevysvětlenými cizími termíny, přemírou historických událostí, leto-
počtů a osobností. Psaná forma průvodcovského textu musí zohlednit jazykově sku-
tečnost, že text bude následně interpretován ústně. Do textu musí být začleněny 
výslovnosti cizích termínů a jmen.

Specifickými druhy průvodcovských textů jsou texty cizojazyčné texty a texty 
pro děti:

Cizojazyčné texty by v základních jazykových mutacích měly být k dispozici na 
každém památkovém objektu, případně by měly být zajištěny texty podle regio-
nální polohy objektu (polština, němčina). Součástí těchto textů by měl být termi-
nologický slovníček a slovníček ustálených vazeb a obratů.

Cizojazyčné texty by neměly být doslovným překladem české verze, ale měly by 
alespoň v základu zohledňovat historické vazby k příslušné zemi, vazby na osobnosti 
(např. Karlštejn – zmínka o tom, že dcera Karla IV. se stala po sňatku s Richardem II. 
anglickou královnou, v tamní zemi velmi oblíbenou. Tyto informace se v běžném 
českém textu neobjeví, ale v anglické verzi budou mít svou aktuálnost). Samozřej-
mostí by měla být také vysoká překladatelská kvalita cizojazyčné verze.

Průvodcovské texty pro děti a mládež – častými návštěvníky památkových objek-
tů jsou skupiny dětí a mládeže, od předškolního věku po specializované a odborně 
vedené třídy. Texty připravené pro děti nemusí být k dispozici na všech památko-
vých objektech, suma informací v základních textech by měla průvodcům postačit 
k diferenciaci výkladu a kvalitnímu zvládnutí dětských skupin různých věkových ka-
tegorií. Speciální tvorbu textů pro děti lze doporučit pro ty památkové objekty, kde 
je vyšší kumulace dětských návštěvníků, zvlášť v období školních zájezdů.

Po zrušení jednotných a závazných osnov si školy vytváří své školní vzdělávací 
programy založené na rámcových vzdělávacích programech a průřezových téma-
tech. Průvodcovské texty pro děti a mládež mohou čerpat zejména z průřezového 
tématu „Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví“.17) Vedle historie je 
možné využít další témata týkající se průniku historie památky a jejích sbírek a li-
teratury (např. Ratibořice – Babička), hudby (např. Hradec nad Moravicí – Beetho-
ven) atp. Aktuálním zaměřením výkladu pro všechny památkové objekty a dětské 

17) PARKAN, F. a kol. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická příručka. Praha, 
2008.
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Obr. 49: Zámek Březnice, scénářový typ průvodcovského textu (materiály správa zámku Březnice).
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Obr. 50: Březnice, scénářový typ průvodcovského textu (materiály správa zámku Březnice).
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návštěvníky může být téma „jak se žilo.“ na hradě, zámku apod. Důležitým aspek-
tem je také aktivní přístup. Nelze se spoléhat na to, že současné děti i mládež budou 
ochotny pasivně přijímat i ten sebelepší výklad. Hlavně u mladších dětí by mělo být 
samozřejmé jejich aktivní zapojení do prohlídky střídáním výkladu a např. vyhledá-
váním, hádankami, zkoumáním či povídáním si s nimi.

Nejnovějším trendem je budování tzv. edukačních center při jednotlivých památ-
kových objektech, jejichž náplní jsou zcela specializované programy, které tvoří pe-
dagogové společně s památkáři, historiky a historiky umění. Zde probíhají i školení 
pro pedagogy.18)

Běžné prohlídky interiérů zpřístupněných památkových objektů jsou v posledních 
letech doplňovány mnohými netradičními způsoby jejich poznávání. U veřejností 
jsou oblíbené i žádané večerní prohlídky a komponované historické programy (Ra-
tibořice – paní kněžna, Sychrov – Karel X. na Sychrově ad.). Pro tyto účely musí být 
pro průvodce připraveny samostatné materiály a texty, které je třeba zpracovat 
a připravit erudovaně s ohledem na žádoucí a potřebnou kvalitu, aby nedocházelo 
k degradaci památkových objektů a jejich historie.

Běžné prohlídky památkových objektů v žádném případě nenahrazují školní vý-
uku. Svým založením nabízejí a poskytují rozšiřující informace a především zážit-
ky. Praktickými ukázkami, vizuálním vnímáním prostředí a jednotlivostí dotvrzují 
to, co žáci a studenti díky školní výuce již teoreticky vědí a znají. Výklad pro děti by 
měl vycházet z informací, situací a jevů, které jsou jim známé a s nimiž mají zkuše-
nost. Podávané informace lze podle možností rozvádět a především diferencovat 
podle věku dětí.

Zpracované průvodcovské texty státních památek mají být k dispozici k nahléd-
nutí a uloženy kromě památkového objektu na územní památkové správě a na ge-
nerálním ředitelství NPÚ.

Výchova a vzdělávání, příprava průvodce na památkovém objektu

Výchova a vzdělání stálých průvodců
K základním požadavkům na kvalifikaci stálého průvodce patří ukončené středo-

školské vzdělání, věk minimálně 18 let, organizační a jazykové schopnosti. Jazykové 
schopnosti, celkový přehled a orientaci v historické problematice lze prověřit vý-
běrovým řízením, testy a pohovorem. Organizační schopnosti prověří ve většině 
případů samotná praxe, která však musí být vedená správou objektu.

V průběhu výběrových řízení lze zároveň prověřit hlasové schopnosti uchazeče, 
jeho verbální projev, způsob vystupování před veřejností, ale i jeho zájem o samot-
nou práci na památkovém objektu. U některých uchazečů je patrné, že se s provoz-

18) Budování edukačních center aktuálně probíhá prostřednictvím projektu „Vzdělávací role Národního 
památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky“, 
financovaného z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI).
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ními a dalšími úkoly budou schopni vypořádat bez problémů, u dalších, zejména 
mladších ročníků, je potřebné pomocné vedení správy objektu.

K možnostem vzdělání v rámci oboru památková péče patří např. specializační 
studium památkové péče při Národním památkovém ústavu, jehož podmínkou je 
středoškolské vzdělání.19) K rozšíření vzdělání dále slouží odborné semináře pořáda-
né Národním památkovým ústavem i dalšími kulturními a vzdělávacími institucemi. 
Zde je možné seznámit se např. se speciální a aktuální problematikou památkových 
objektů – vývoj architektury, uměleckohistorická témata, ochrana a údržba mobili-
árních fondů, restaurování, historické události a výročí, floristické semináře atd.

Příprava sezónních a nových stálých průvodců
Výběr průvodců prováděla v minulosti ve většině případů jednotlivá pracoviš-

tě dnešního Národního památkového ústavu prostřednictvím výběrových řízení 
a pracovníků zodpovědných za průvodcovskou službu, v některých regionech sa-
motné správy objektů. Dnes je výběr průvodců ponechán výhradně na správách 
hradů a zámků. Tím došlo a dochází ke znatelným rozdílům v požadavcích i reál-
ných výsledcích průvodcovské činnosti na objektech ve správě Národního památ-
kového ústavu. Z této situace také znovu vznikla potřeba jednotného postupu na 
základě vydané metodiky.

Základním požadavkem pro nástup průvodce na památkový objekt ve správě Ná-
rodního památkového ústavu je:

Výběrové řízení1. , případně pohovor na objektech méně frekventovaných. Na-
bízí se i možnost spojení výběrových řízení pro objekty více a méně frekven-
tované apod.

Výběrová řízení by měla obsahovat motivační pohovor a jazykové zkoušky, - 
případně test obecných i základních historických znalostí. Součástí řízení může 
být praktická ukázka vedení prohlídky uchazečem, která často souhrnně pro-
káže jeho schopnosti či naopak.
V průvodci, osobě reprezentující vlastníka a správce památkového objektu, - 
se musí skloubit ochota, samostatnost, kreativita, ale především zodpověd-
nost za prezentovanou památku a její návštěvníky.

Vstupní instruktáž2.  (metodický den) s ukázkou vzorové prohlídky zajištěné sprá-
vou objektu. Zde se průvodce seznámí s koncepcí vedení modelové prohlíd-
ky jak po obsahové stránce, tak stránce provozní. Důležitá jsou bezpečnostní 
opatření, dohled nad mobiliářem, uzavírání dveří, možnost přivolání pomoci 
(telefony, jiný způsob atd.) podle specifických podmínek a potřeb každého pa-
mátkového objektu.

Zároveň se průvodce seznámí s návštěvním řádem, zabezpečením objektu, požární 
ochranou a ochranou zdraví při práci (BOZP). Představeny jsou mu i další činnosti, 

19) Podrobné a aktuální informace lze najít na www.npu.cz/pro-odborniky/narodni-pamatkovy-ustav/
vyzkum-a-vzdelavani/vzdelavani-v-oblasti-pamatkove-pece/studium-pamatkove-pece/rekvalifikacni-
studium
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při nichž se předpokládá jeho účast a pomoc, např. dispečerská služba, úklid, zabez-
pečení kulturních akcí, stěhování, nebo další pomocné práce v zahradě a parku.

Kontrola průvodců
Nutnou kontrolu průvodcovské činnosti provádí správa objektu (vedoucí správy 

objektu, vedoucí stálý průvodce či pracovník pověřený správou objektu). Základem 
by mělo být přezkoušení nového průvodce před jeho první prohlídkou. Průvodce, 
který neprokáže znalost textu a základní orientaci spojenou s výkonem práce prů-
vodce, nemůže správa objektu na prohlídkovou trasu pustit.

Kontroly nových průvodců, minimálně z počátku jejich praxe, by měly probíhat 
formou skrytých náslechů, které objektivně ukážou schopnosti průvodce na rozdíl 
od otevřených kontrol s přítomností zástupce památkového objektu, která může 
průvodce psychicky ovlivnit. Pro zjištění, jak si průvodce ve své praxi vede, postačí 
i dílčí náslech, např. jen v několika místnostech. Kontrola by neměla být za žádných 
okolností demotivující. Upozornění na drobné chyby či nedostatky by mělo být pro-
vedeno neveřejně. Současně musí být průvodci vysvětleno, případně názorně uká-
záno, jak by měl postupovat, aby se zjištěná pochybení dále neopakovala. S prů-
vodcem by mělo být obecně provedeno zhodnocení jeho činnosti.

Další kontroly mohou být průběžně prováděny pracovníky Národního památko-
vého ústavu, územních památkových správ, územních odborných pracovišť a gene-
rálního ředitelství, kteří jsou k tomu zmocněni. Výsledky by měly být neodkladně 
projednány se správou příslušného objektu.

Vzdělávání a doškolování průvodců
Úkolem správy památkových objektů je s přijatými průvodci dále metodicky pra-

covat. Měla by je seznamovat se širší problematikou provozu památkového objektu, 
jeho obnovy, restaurování. Pozornost je nutné věnovat historickým momentům, 
které by mohly vyvolat zvýšený zájem návštěvnické veřejnosti, výročím, náplni se-
zónních výstav, aktuálním událostem. Průvodce je nutné obeznámit také se základní 
problematikou památkové péče ve vztahu k příslušnému objektu.

Správa památkového objektu by měla mít zájem na tom, aby se průvodci nadále 
organizovaně i samostatně vzdělávali. Je to jedna z cest, jak zabránit, aby se z je-
jich výkladu nestalo stereotypní bezduché memorování předem naučených textů. 
Neméně důležité je zejména pro stálé průvodce průběžné vzdělávání se v oborech, 
které souvisejí s průvodcovskou činností (pedagogika, psychologie, komunikační 
dovednosti, rétorika či asertivita). Stranou by nemělo zůstat ani průběžné zdoko-
nalování se v cizích jazycích.
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5. Průvodcovská činnost na památkových 
objektech

Výklad průvodce, obsah výkladu
Základem výkladu průvodce je vlastní znalost textu a jeho aplikace před návštěv-

nickou veřejností. Kvalita výkladu je podmíněna v první řadě diferenciací textu, kom-
binací hlavní a doplňkové části podle složení skupiny i jejího zájmu. Text by měl být 
srozumitelný, ne mechanicky interpretovaný.

Chybou některých průvodců je neschopnost přizpůsobení výkladu návštěvníkům, 
takže odborná skupina historiků se dozvídá základní údaje o barokním či rokoko-
vém stylu, na druhé straně je dětem prezentován výklad plný cizích slov a odbor-
né terminologie bez vysvětlení. Zejména u nejnižších věkových kategorií je třeba 
upřednostnit estetické a emotivní působení prostředí. Výklad zde může být veden 
i formou pohádkového vyprávění s interaktivními způsoby (hádanky, hledání, úko-
ly). Obdobným způsobem je třeba vést prohlídky handicapovaných lidí, i zde je tře-
ba klást důraz na estetické vnímání prostředí.

Na některých objektech lze podle specifických podmínek realizovat prohlídky 
pro nevidomé, hluchoněmé a jinak handicapované návštěvníky. Na jejich návštěvy 
je třeba připravit se podle možností speciálně zaměřenými a koncipovanými pro-
gramy založenými na hmatovém, sluchovém nebo estetickém působení a vnímá-
ní. V podmínkách obtížně přístupných památkových objektů lze připravit také pro-
hlídky za aktivní pomoci dalších osob, které vynesou invalidní vozíčky přes schody, 
do poschodí apod.

K negativům průvodcovské praxe patří neuvážené přejímání informací a „zaru-
čených údajů“ od návštěvníků, byť působí věrohodně. Obdobné je i reproduková-
ní textu starších kolegů, jak po obsahové stránce, tak po stránce formální. Rovněž 
příliš žoviální přístup, nebo výklad založený na pikantních historkách nemůže být 
dobrou formou reprezentace památkového objektu.

Nepřesvědčivě působí na návštěvníky také mechanické memorování průvod-
covského textu, které může být způsobené nesoustředěním průvodce, únavou, či 
rušivými elementy. I když jsou tyto faktory pochopitelné, nelze je v profesionální 
prezentaci památkových objektů akceptovat.

Velkou interpretační chybou, zejména u dívek, je tzv. zpívání – nepřirozená in-
tonace hlasu, stoupavá a klesavá melodie výkladu. Ve většině případů působí až 
komicky a rušivě. Každý průvodce by měl po jisté době umět poslouchat kriticky 
sám sebe.

Dotazy návštěvníků je třeba vždy zodpovědět slušnou formou, v případě složitěj-
ších dotazů k odpovědi přizvat dalšího pracovníka správy objektu nebo odkázat na 
příslušnou literaturu uvedenou v průvodcovském textu. Průvodce by vždy měl být 
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připraven zodpovědět otázky typu „čím je tento objekt výjimečný“ případně „jak 
bychom měli Vaši památku doporučit“.

Průvodcovské texty a výklady by měly být oproštěny od zažitých klišé typu – „když 
se podíváte do zrcadla – omládnete“, „do těchto kamen se přikládalo zvenčí, aby 
panstvo nebylo rušeno“, ad. Stereotypním opakováním obdobných informací nemů-
že být návštěvník přesvědčen o kvalitě výkladu, stejně jako uváděním nadnesených 
a nesmyslných počtů, rozměrů a hodnocení pro zvýšení atraktivity výkladu.

Jazyková úroveň výkladu
Základem kvalitního jazykového výkladu je obecná čeština, v základě spisovná, 

ale přizpůsobená kultivovanému mluvenému projevu. Podkladem pro něj by měl 
být připravený průvodcovský text.

Při interpretaci textu je třeba klást důraz na přirozený projev, neopakovat stejné 
větné konstrukce a slova, vyvarovat se zejména ukazovacích zájmen a často frekven-
tovaných slov – tedy, však, vlastně apod. Průvodce si musí rovněž kontrolovat pou-
žívání nadnesených hodnotících přívlastků – monumentální, velkolepý, jedinečný.

Intenzitu hlasového projevu je třeba přizpůsobovat velikosti interiéru i velikosti 
skupiny. K jejímu zaujetí lze využít rétorických prostředků – pauza, dynamika, dů-
raz na vyslovená slova a pasáže. Výklad průvodce nesmí být monotónní, unavující 
a uspávající návštěvníky, na druhé straně ani neúměrně zrychlený (drmolení) v pří-
padě např. časové tísně. Jasnou srozumitelnou artikulaci ocení všichni návštěvní-
ci. Pro prezentaci památkových objektů se předpokládá i kvalitní jazyková úroveň 
cizojazyčného výkladu.

Chování a vystupování průvodce
Průvodce reprezentuje na památkovém objektu jeho správce – Národní památ-

kový ústav, popřípadě soukromého majitele, obec či město, společnosti nebo jiné 
formy správy a vlastnictví. Chování průvodců v prostředí památkového objektu 
musí být přiměřené, korektní, průvodce nesmí dát najevo své dojmy a individuální 
pocity, vlastní kritické názory a připomínky k úrovni správy a vedení objektu, kvali-
tě vystavovaných exponátů a jejich prezentaci, a to nejen v průběhu prohlídky, ale 
ani na dalších veřejných místech.

Komunikativnost, vstřícnost, milé chování s úsměvem a slušnost by měly být zá-
kladním kritériem chování průvodce vůči návštěvníkům. Příjemným a klidným pří-
stupem lze vyřešit i mnohou kritickou situaci. Průvodce musí vystupovat profesio-
nálně a loajálně vůči instituci, kterou zastupuje.

Průvodce musí být připraven také v určitých případech na neadekvátní jednání ze 
strany návštěvníků, neukázněnost, hlučnost, sahání na předměty, pohyb mimo vy-
značené trasy, nerespektování pokynů vedoucí v krajních případech až k posměškům 
a urážkám vůči průvodci. Průvodce musí být seznámen se svými právy a možnost-
mi jednání, vedoucích až k vyloučení návštěvníků z prohlídky samotného objektu 
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Obr. 51: Zámek Vranov nad Dyjí – instrukce správy zámku k interpretaci průvodcovského textu pro 
děti a mládež různých věkových kategorií. (materiál SZ Vranov nad Dyjí).
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(viz znění návštěvního řádu konkrétního památkového objektu – bez náhrady vstup-
ného). Průvodce se nesmí nechat vyprovokovat k neprofesionálnímu jednání.

Důležité ze strany průvodců je správné vedení skupiny návštěvníků, jejich orien-
tace v prostoru. Průvodce by měl stát na viditelném místě a navigovat návštěvní-
ky při ukázkách exponátů a umělecké výzdoby z jejich pohledu („... po vaší pravé 
straně“ atd.), postupovat systematicky a koordinovaně.

Průvodce se zásadně nesmí opírat o mobiliář, dveře, neměl by si sedat, ani rych-
le a chaoticky přecházet. Rovněž by při výkladu neměl žvýkat nebo konzumovat 
bonbóny či jakékoliv potraviny. Neosobně působí také průvodcovský pohled mimo 
návštěvníky, do stropu.

Průvodce by měl slušnou formou upozornit na postup skupiny do dalších interiérů, 
neurychlovat násilně ukončení obhlídky interiéru např. tím, že zhasne světlo. Zásad-
ně nevhodné je sdělování dojmů z prohlídek a návštěvníků mezi průvodci, či mezi 
dispečerem a průvodci, obdobné je i sdělování soukromých názorů a problémů.

Průvodci by měli zachovat společenskou etiketu i mimo výkon vlastní služby a loa-
jalitu vůči svému zaměstnavateli, ať Národnímu památkovému ústavu, soukromému 
majiteli nebo samosprávnímu celku, navzdory tomu, jaké mají osobní mínění.

Oblečení průvodce
Slušné, čisté, společensky příhodné oblečení průvodců odpovídá reprezentativnosti 

historického prostředí. Každý průvodce musí zvážit individuální formu oblečení tak, 
aby bylo v souladu s prezentací kulturní památky. Na některých objektech se vyžaduje 
vysloveně společenské oblečení, na jiných nelze tento požadavek aplikovat v plné míře 
(chůze po četných schodištích, výklad na hradbách, v exteriéru zříceniny apod.).

Obr. 52: Instrukce správy SZ Vranov k výkladu dětských skupin na objektu (materiál správa SZ Vranov 
n. Dyjí).
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V reprezentativních hradních a zámeckých interiérech je však třeba dodržet od-
povídající úroveň (ne výstřední a vyzývavé oblečení, trička s potisky, propagujícími 
různé trendy, dosahujícími až stupně vulgarity, sportovní kalhoty – tepláky). S tím 
by měla korespondovat celková úprava vzhledu průvodce (vlasy, dredy, make-up, 
piercing ad.)

Diskutabilní a mnohdy problémové je zajištění uniformního oblečení, uniforem, 
historických kostýmů, ale i různých košil a vest, avšak z evidentně levných materiá-
lů. Krajním případem je uniforma ve stylu komorných a komorníků, kdy je průvod-
ce stavěn do role pouhého služebnictva. Na druhé straně však dobře působí určitý 
sjednocující prvek v oblečení průvodců – šátek, kravata apod. s logem či znakem 
charakterizujícím památkový objekt.

Historické kostýmy by měly být využívány zcela výjimečně, pouze při jasně te-
maticky zaměřených akcích vycházejících z historických skutečností a v patřičné 
kvalitě. Noční prohlídky, hradozámecké noci ad. nabízejí atraktivní programy pro 
návštěvníky s kostýmovanými scénami, ne vždy však na přijatelné úrovni s ohle-
dem na památkový objekt a jeho historii. I zde by měla umět správa objektu zvážit 

kvality a vymezit hraniční kritéria.
Každý z průvodců musí však být pro návštěvníky identifikovatelný především po-

mocí jmenovek s logem památky, majitele nebo správce.
Podle znění návštěvních řádů by do kulturních památek měli slušně oblečeni vstu-

povat také samotní návštěvníci. To, že může být odmítnut jejich vstup na prohlídku, 
není však v praxi památkových objektů časté.

Organizace prohlídky průvodcem
Průvodce musí být schopen organizovat prohlídku tak, aby byla zachována bezpeč-

nost prohlídkové trasy památkového objektu i samotných návštěvníků. Musí dbát 
na to, aby se návštěvníci nerozcházeli, nesahali na předměty a obecně neohrožovali 
památkový objekt. Průvodce by měl projevit přirozenou autoritu vůči návštěvníkům 
i při řešení mimořádných a krizových situací, kdy je třeba přivolat pomoc.

Průvodce je povinen dbát základních pravidel bezpečnosti (zamykání dveří, dodr-
žování pravidel – kontroluje stav instalace, odchází – dle specifiky objektu posled-
ní). Řeší mimořádné situace (nevolnost, zkolabování návštěvníka, dítě potřebuje 
na toaletu, opilý a nevhodně se chovající návštěvník apod.) přivoláním pomoci (te-
lefony, pagery, vnitřními linkami, signalizačním zařízením). Musí zorganizovat sku-
pinu návštěvníků tak, aby nedošlo k poškození mobiliáře a interiérů – např. uza-
mčením skupiny návštěvníků v příhodném prostoru a poté překontrolování jeho 
stavu. Jednání průvodce vychází z instrukce správy objektu a ze specifiky přísluš-
ného památkového objektu.

Obr. 53: Instrukce pro chování a vystupování průvodce, artkulaci, intonaci, hlasitost projevu, 
(materiál SZ Vranov n. Dyjí).
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Průvodce zpravidla jako první vchází do místností a jako poslední odchází, ne vždy 
je to však organizačně možné. Je povinen dbát základních pravidel bezpečnosti a po-
hybu v místnostech, které průběžně kontroluje. Průvodce nezahajuje výklad dříve, 
než se přesvědčí, že všechny ohrozitelné (volně ložené) exponáty jsou v pořádku 
a na místě, ale také, že všichni návštěvníci v přidělené skupině jsou přítomni. Prů-
vodce by měl mít po celou dobu prohlídky přehled o tom, zda se někdo nevzdaluje, 
a zda jsou v pořádku přilehlé prostory, byť jen náhledové.

Zná provoz objektu, jak systém zamykání dveří, tak i umístění čidel, které mohou 
spustit alarm při neopatrném pohybu návštěvníků, při volném nekontrolovaném 
pobíhání dětí nerespektujících provazové zátarasy atd. Zná únikové trasy pro bez-
pečné vyvedení návštěvníků z objektu pro případ požáru či jiné živelné pohromy.

Extrémní situací je ztráta či poškození předmětu, interiéru, kdy je nutno urychleně 
informovat o mimořádném stavu správu objektu a reagovat podle jejích pokynů.

Častým předmětem stížností ze strany návštěvníků památkových objektů jsou 
situace spojené s reakcemi a chováním malých dětí, které doprovázejí na prohlídce 
své rodiče. Úměrně jejich věku nemohou vnímat běžný výklad, který je veden pro 
jinou cílovou skupinu, reagují proto křikem, běháním, pláčem, hlasitým projevem, 
čímž ruší nejen průvodce, ale všechny účastníky prohlídky. Umístění dětí v dět-
ských koutcích či obdobných zařízeních je z provozních a prostorových důvodů na 
památkových objektech velkou výjimkou, zákaz vstupu s dětmi do 6 let věku, jak 
stanovovaly návštěvní řády v době první republiky, je pro dnešní dobu nepřijatelná 
varianta. V krajním případě je nutné vykázání rušivého elementu z prohlídky objek-
tu podle návštěvního řádu. Diskrétním řešením, ne však realizovatelným na všech 
hradech a zámcích, je upozornění rodičů na možnou situaci a doporučení vystřídat 
se postupně v hlídání.

Průvodci jsou po prodejcích vstupenek těmi, které si návštěvníci dlouhodobě 
pamatují. Právě oni vytvářejí obraz každé jedné památky. Je na ně kladena značná 
psychická zátěž. Musí mít poměrně široké všeoborové znalosti. Denně řeší nepřed-
vídatelné situace s různými typy návštěvníků. Je proto prospěšné, aby správy pa-
mátkových objektů dle svých možností průvodce vyškolily a připravily na veškeré 
situace spojené s průvodcovskou službou.
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Obr. 54: Aktuální materiály pro průvodce zámku Ratibořice – tzv. Desatero (materiál správy SZ 
Ratibořice).
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Obr. 55: Aktuální interní řád pokladní a průvodcovské služby zámku Ratibořice (materiál správy SZ 
Ratibořice).
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6. Specifika expozic lidového stavitelství 
(muzea v přírodě)

Expozice lidového stavitelství v přírodě jsou specifickým prostředím vytvářeným 
uměle ke komplexnímu prezentování lidové kultury. Jedná se zpravidla o odborně 
rekonstruovaný soubor staveb a milieu charakteristický pro určitou oblast. Expo-
ziční objekty mohou být do těchto expozic přeneseny, nebo využity objekty in situ, 
ale například lze postavit i kopie či vědecké rekonstrukce.

Mají zde své důležité místo expozice interiérové i exteriérové. Podle charakte-

ru expozice, případně charakteru určitého programu, se běžně využívají prohlídky 
s průvodcem, volné prohlídky, volné prohlídky s kustody a prohlídky s textovými 
informacemi tištěnými či umístěnými na jednotlivých objektech. Velmi často se 
uvedené typy způsobů prolínají (návštěvníci mají možnost volby: prohlídka s prů-
vodcem, bez průvodce, v části objektů je stacionární průvodce). Zkušenosti však 
potvrzují nezastupitelnou roli osobnosti průvodce.

Organizování průvodcovské činnosti v expozicích lidového stavitelství v přírodě 
je náročné, mimo jiného i z těchto důvodů:

Obr. 56: Kokořín zakoupil v r. 1896 Václav Špaček. Od r. 1918 byl hrad zpřístupněn s průvodcem, 
v zimním období byl klíč k dispozici na požádání u klíčníka v elektrárně pod hradem (archiv autora).
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průvodce se v rámci prohlídkové trasy pohybuje s návštěvníky v exteriérech - 
i interiérech;
lze obtížně regulovat počet návštěvníků ve skupinách;- 
expoziční interiérové prostory jsou malé, najednou si je může prohlédnout ome-- 
zený počet návštěvníků, průvodce musí operativně větší skupinu dělit;
návštěvníci se pohybují v exteriérech i interiérech, při přesunech mezi expozič-- 
ními objekty musí návštěvníci překonávat různá problematická místa (nerov-
nosti terénu, lávky, vysoké prahy, nízké zárubně dveří aj.);
často se pohybují v blízkosti historických technických zařízení, která jsou v po-- 
hybu (vodní kola, transmise, zemědělské stroje apod.),
pohybují se v blízkosti hospodářských zvířat dotvářející expozici (kozy, husy, - 
krávy, ovce, včely apod.);
návštěvníci často zůstávají v areálu mezi expozičními objekty i po skončení vlast-- 
ní prohlídky, využívají možnosti pobytu v přírodě.

Je běžné, že v expozicích lidového stavitelství v přírodě je část interiérů návštěv-
níkům přístupná volně (např. hospodářské objekty, některé interiérové expozice). 
Instalované sbírkové předměty musí být zabezpečeny například umístěním branek, 
které zamezí bezprostřednímu vstupu, ale návštěvník přes ně dovnitř vidí. Kromě 
toho je však nutné, aby průvodci takové objekty procházeli a sledovali, zda nedo-
chází k poškozování předmětů či objektů samotných.

Průvodcovská činnost v expozicích lidového stavitelství vyžaduje v některých ohle-
dech jiné nároky, než činnost průvodců na hradech a zámcích. Průvodce musí dbát 
na bezpečnost návštěvníků i ochranu expozičních objektů a sbírkových předmětů 
v nich. Musí si z tohoto důvodu všímat nejen návštěvníků ve skupině, již doprová-
zí, ale i návštěvníků pohybujících se bez průvodce v areálu. Průvodce v prostředí 
expozice lidového stavitelství v přírodě by měl, vedle průvodcovského textu, ovlá-
dat i jednoduché demonstrace vhodných činností v návaznosti na dané prostředí 
(například dílna domáckého tkalce – ukázka tkaní na stavu). Dále pak musí zvlád-
nout aktuální rozšíření textů s ohledem na úpravy expozic a programy v průběhu 
kalendářního roku (například připomenutí kalendářních obyčejů – masopust, Ve-
likonoce, dožínky, Vánoce).

Volné prohlídky s kustody jsou, domníváme se, nejlepší volbou. Průvodce nachá-
zející se v expozičním objektu se věnuje demonstrování nějaké konkrétní historické 
činnosti (například příprava tradičního pokrmu, zpracování zemědělských plodin, 
ukázka tradičního řemesla apod.), představuje hospodyni či hospodáře a přirozeně 
se tak podílí na vytváření dojmu autenticity. Bohužel, tento model průvodcovské 
činnosti znamená vyšší finanční zátěž v oblasti mzdových nákladů. Z hlediska způ-
sobu sdělované informace návštěvníkům je však tento model nejlepší a využívaný 
především v muzeích v přírodě v severských evropských zemích.



73 SPECIFIKA EXPOZIC LIDOVÉHO STAVITELSTVÍ (MUZEA V PŘÍRODĚ)

Průvodci v expozicích lidového stavitelství v přírodě jsou velmi náchylní k přejí-
mání informací získaných od návštěvníků – „pamětníků“, případně informací zís-
kaných z různých neodborných zdrojů. Z tohoto důvodu je nutná důsledná a opa-
kovaná kontrola činnosti průvodců.

Proměnlivost expozic, programů a celkové přírodní prostředí do těchto expozic 
přivádí tisíce návštěvníků ročně. Na základě výzkumů víme, že se návštěvníci i v prů-
běhu sezóny vracejí a využívají bohaté nabídky aktivizačních programů. Úloha prů-
vodců je v tomto prostředí velmi důležitá. Musí reagovat nejen na proměňující se 
skladbu návštěvníků, způsob zajišťování průvodcovských služeb, ale i na požadavky 
plynoucí od autorů konkrétních programů. Průvodce v prostředí muzea v přírodě 
by měl být skutečně citlivým doprovodem návštěvníků, umožňujícím jim komplex-
ní poznání části historie. Nejde jen o prezentaci lidových staveb, ale i o přiblížení 
způsobu života a zajišťování obživy jejich obyvatel.

Závěrem je třeba na tomto místě připomenout, že pojem skansen se pro ozna-
čení expozice (či muzea) lidového stavitelství v přírodě užívá pouze v České, Slo-
venské a Polské republice. Původně se takto nazývá zřejmě vůbec první muzeum 
v přírodě na světě vybudované ve švédském Stockholmu. Slovo skansen ve švéd-
štině znamená na hradbách nebo na šancích. Rozhodně by tento pojem neměl být 
užíván průvodci těchto zařízení.
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7. Průvodce a návštěvníci se smyslovými 
a pohybovými handicapy

Jedním z měřítek kvality demokracie je to, jak odstraňuje bariéry přístupu ke kul-
turním statkům a umožňuje co nejrovnější přístup ke kultuře. Respekt, takt a vstříc-
nost k handicapovaným spoluobčanům jsou indikátorem kulturní a civilizační úrov-
ně celé společnosti. I v této oblasti jsou zpřístupněné památky, muzea a galerie 
naší vizitkou. Na vybraných památkách lze dle konkrétních specifických možností 
a podmínek připravovat a realizovat speciální prohlídky i pro pohybově znevýhod-
něné návštěvníky a pro smyslově handicapované návštěvníky, návštěvníky s poru-
chami zraku a sluchu, též pro návštěvníky s mentálním postižením, v závislosti od 
stupně tohoto postižení.

Na návštěvy zrakově postižených je potřebné se připravit, podle možností, spe-
cificky zaměřenými a předem koncipovanými programy založenými na hmatovém 
působení a vnímání. Vidící návštěvníci získávají až 80 % informací zrakem. Nevido-
mým nahrazují vidění ostatní smysly a slovní popis. Při poznávání postupují od de-
tailu k celku, tedy zcela opačně, než vidící návštěvníci, s tím, že tento celek je po-
každé neúplný proti celku viděnému. Proto je důležité klást důraz ne na množství 
jednotlivostí, kterými jsou interiéry památek naplněny, ale na vnímání prostředí, 
v němž se nevidomí v navštívené památce nachází. Tomu dopomáhá úzký a cíleně 
logický výběr vzájemně souvisejících předmětů, součástí mobiliáře, díky kterým si 
i zrakově postižení návštěvníci mohou vytvořit dostatečnou představu o daném 
památkovém objektu, v širších souvislostech. I pro zrakově postižené mohou být 
připravené nahrávky audioprůvodců, nebo jiného poslechového zařízení, podávající 
tzv. popisný výklad, výklad přibližující to, co běžný vidící návštěvník vidí a nevidomý 
potřebuje popsat. Ani v případě, když mají zrakově postižení návštěvníci k dispozici 
audioprůvodce s upraveným výkladem, se nezaobejdou bez spolupráce asistence. 
Není žádoucí ji vnucovat, pokud ji nevidomý návštěvník odmítne.

Sluchově postižení návštěvníci vyžadují výklad ve znakovém jazyce, nebo výklad 
pomocí audioprůvodců s displejem (videoprůvodců). V krajních případech, je-li 
v běžné návštěvnické skupině neslyšící nebo nedoslýchavý návštěvník, a správa 
památky nedisponuje ani průvodcem ovládajícím znakovou řeč, ani potřebnými 
audioprůvodci, je nutné, aby průvodce mluvil přímo na něj, mluvil zcela přiroze-
ně a jasně artikuloval. Návštěvníci s poruchou sluchu jsou schopni mluvené slovo 
odezírat ze rtů a porozumět tak výkladu. Je to krajní řešení, které by se nemělo 
stát pravidlem.

Rozsah prohlídky pohybově handicapovaných návštěvníků a návštěvníků na vo-
zíku, závisí od rozsahu bezbariérového přístupu konkrétní památky, od použitých 
pomůcek sloužících k překonávání bariér a od dalších nabízených služeb. Důležitá 
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je instalace bezbariérových toalet upravených pro vozíčkáře, a to i v památkách, 
jejichž interiéry nejsou bezbariérově přístupné.

Pro návštěvníky nejenom z řad seniorů, pro které může být fyzicky náročné 
zdlouhavé procházení expozicí, by měli být k dispozici křesla pro krátkodobé od-
počinutí, nebo by jim měli být, dle konkrétních možností památkového objektu, 
poskytnuty lehké přenosné sedačky nabízející během výkladu krátké odpočinutí. 
Správa památky může hůř pohyblivým návštěvníkům nabídnout kolečkové křeslo 
a asistenci, která provede ve vozíku sedícího návštěvníka celou expozicí, je-li bez-
bariérově přístupná.

Obr. 57: Hrad Točník byl otevřen pro návštěvníky ve druhé polovině 19. století. Klíč od něj byl 
u zaměstnanců velkostatku, od r. 1918 prováděl po hradě kastelán v době turistické sezóny (archiv 
autora).
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Obr. 58: Hrad a zámek Frýdlant, na závěr průvodcovský text, jak by rozhodně neměl vypadat… 
(materiál OPPO, NPÚ GnŘ).
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Závěr
V bohatém fondu památek českých zemí mají zpřístupněné památkové objekty 

mimořádně významné místo. Je to dáno nejen jejich popularitou jako veřejnosti 
nejznámějších reprezentantů památkového fondu, ale především jejich výjimeč-
nou kulturní a historickou hodnotou. Řada z nich si totiž uchovala jak bohatou 
uměleckou výzdobu svých interiérů, tak jejich původní mobiliář a další umělecké 
sbírky in situ.

Úkolem státní památkové péče, ale i dalších správců památek, je, aby prezentace 
zpřístupněných památek byla i nadále zachovávána a zkvalitňována. Zajistit ji lze jak 
prostřednictvím živých průvodců, což má v České republice dlouhou a osvědčenou 
historickou tradici a v rozsahu své aplikace představuje zážitek i poučení. Jedineč-
ným dokladem kvality průvodcovských služeb v památkových objektech a vysoké 
profesionality jejich organizace jsou generace opakovaně se vracejících návštěvní-
ků a další nově přicházející, z řad českých i zahraničních turistů. Chtěli bychom, aby 
úroveň kvality nabízených průvodcovských služeb byla nadále zvyšována. Soubor 
znalostí a zkušeností shrnutých v této metodice má tomuto přání a předsevzetí ne-
pochybně ve všech směrech napomoci.

Metodika průvodcovské služby se nevěnuje ekonomickým aspektům, záležitos-
tem mzdových prostředků pro zabezpečení činnosti průvodců. Ty se mění v návaz-
nosti na celkovou ekonomickou situaci České republiky a celkový postoj společnosti 
vůči kultuře, památkám a památkovému fondu.
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Použité zkratky
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
NA Národní archiv
NKK Národní kulturní komise
NPÚ Národní památkový ústav
OPPO Oddělení péče o památkové objekty
PIS Pražská informační služba
SPS Státní památková správa
SÚPPOP Státní ústav památkové péče a ochrany přírody
SÚPP Státní ústav památkové péče
SH Státní hrad
SZ Státní zámek

Obr. 59: Renesanční Křepenice byly také určeny ke zpřístupnění, z doby Státní památkové správy 
a Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody se zachovaly historické materiály a dokumenty 
včetně připravovaného průvodcovského textu (dobová rytina F. A. Hebera).
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