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SPOLEČNÉ DĚDICTVÍ – JEDEN CÍL 

 
V polovině července roku 2016 předložilo Městské muzeum a galerie ve Svitavách žádost ke 
spolufinancování partnerského projektu z Fondu mikroprojektů v Euroiregionu Galcensis v 
Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Deklaraci o spolupráci na tomto projektu 
podepsalo svitavské muzeum se třemi dalšími partnery - s Třebechovickým muzeem betlémů na 
české straně a s Gminou Kudowa Zdrój a Gminou Radków na polské straně.  
Projekt využívá jedinečného potenciálu česko-polského pohraničí, které je unikátní právě na 
vymezeném území partnerů. Region je znám ojedinělým fenoménem - betlemářstvím. V oblasti se 
nachází řada historických mechanických betlémů, které jsou často vzhledem k nedostatku financí na 
jejich záchranu a propagaci opomíjeny, či likvidovány. Tam, kde se povedlo tyto soubory 
zrestaurovat a zpropagovat, je vidět zvýšení návštěvnosti regionu z obou zemí. V současné době 
neexistuje spojující prvek, který by toto národní dědictví představil veřejnosti jako celek. Vzhledem 
k nedostatku financí dochází k nevratné likvidaci bohatství našich předků na obou stranách hranice a 
tato místa tak definitivně přichází o jedinečné soubory, které by měly potenci podpořit cestovní ruch 
a podnikání v těchto regionech. Dalším problémem je velice nízká informovanost a povědomí 
veřejnosti o podobných jedinečných atraktivitách na druhé straně hranice, přestože se zájmové 
objekty nachází v dostupné vzdálenosti od hranic. Společný produkt cestovního ruchu pro tento druh 
atraktivit vůbec neexistuje. Společná historie území při hranicích ČR a Polska je dodnes patrná na 



kulturním dědictví obou zemí. Naším zájmem je představit oba státy jako země jedinečných 
kulturních památek. Projekt předpokládá zatraktivnění regionu pro širokou veřejnost a podporu 
cestovního ruchu v této, dosud opomíjené, oblasti. 
 
Část projektu realizovaná Městským muzeem a galerií ve Svitavách zahrnuje dvě hlavní 

klíčové aktivity:  

 

1 - Velký mechanický betlém ve Svitavách - ukázkové restaurování 
Ve Svitavách se nachází velký mechanický betlém, který je zapsán v seznamu kulturních památek 
České republiky. I přes špatný technický stav se jedná o památku naprosto unikátní jak svou 
pohnutou historií, tak ohromujícím rozsahem. Dramatický osud památky odráží tragickou historii 
česko-polského pohraničí. Památka je unikátní v několika rovinách - je nejen mementem významné 
(a velmi bolestné) etapy historie města v pohraničí, ale hlavně zůstává dokladem tradice stavění 
lidových betlémů, která se stala významným fenoménem i v dalších oblastech České republiky a 
Polska. Záměrem aktivity je představit laické veřejnosti i odborníkům jedinečný postup restaurování 
pohyblivých betlémů. Postupně bude prováděn restaurátorský průzkum a poté restaurování první 
logické části betlémového souboru nejen včetně pohybového systému. Zrestaurovaná část souboru 
bude doplněna řemenovými převody tak, aby se pohybovala nezávisle na celém betlému a bude 
umístěna v samostatné vitríně. Soubor bude díky mobilitě možné představit jako jedinečnou ukázku 
restaurování pohyblivých betlémů společně s dokumentárním filmem nejen v partnerských městech, 
ale i na výstavách v tuzemsku i zahraničí. Na tento první krok bude logicky navazovat restaurování 
dalších částí tohoto velkého souboru.   
Celý postup jedinečného restaurování bude průběžně fotografován a bude prováděna video-
dokumentace odborných prací.  Získaný materiál bude součástí dokumentačního filmu o betlémech 
v příhraničí a také mobilní aplikace (aktivita 2).  
 

2 - Propagace betlemářství 
Pro úspěšnou realizaci projektu je třeba zajistit dostatečnou medializaci nového turistického 
produktu na obou stranách hranice. Za tímto účelem jsou navrženy společné propagační aktivity. 
 
Mobilní pr ůvodce - jedná se o vytvoření atraktivního průvodce po expozicích betlémů 
v partnerských městech východních Čech a Polska ve čtyřech jazykových mutacích. Ten bude 
zároveň jejich univerzální multimediální prezentací, kterou bude možné zobrazit na mobilních 
telefonech, tabletech, noteboocích i stolních počítačích. Součástí průvodce budou filmové šoty 
v délce dvou minut jako upoutávky na turistické atrakce všech projektových partnerů.  
 
Dokument k průběhu restaurování souboru figurek Svitavského betléma - dokument v délce 
deseti minut, který bude monitorovat postup restaurování souboru figurek svitavského betléma 
s odborným komentářem ve čtyřech jazykových mutacích (Příběh betlémové figurky - postup 
restaurování souboru z pohyblivého betléma). Dokument bude vložen do mobilního průvodce, bude 
přístupný z webové stránky města Svitavy, bude nabídnut ostatním partnerům a zájemcům z řad 
veřejnosti zdarma na DVD. 
 
Termín realizace projektu je 1. březen 2017 – 31. březen 2018 
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