
Advent. Také vám to slovo zní tak nějak 

slavnostně a tajemně? Možná jste i vy byli 

v podvečer první adventní neděle u toho, 

když se na náměstí či návsi rozsvítil 

vánoční strom a zazněly koledy. 

Vánoce jsou už opravdu za dveřmi, 

a tak jsem se rozhodla, že vás 

prostřednictvím prosincových 

tipů na výpravy 

zavedu do 

Betléma …

TIPY 
na 

výpravy

Připravila: 

Lenka Šablová, 

foto: internet

Krýzovy jesličky v Jindřichově Hradci a papírové 
betlémy na Prachaticku
Krýzovy jesličky jsou zapsány v Guinnesově 
knize rekordů jako největší mechanický be-
tlém na světě. Punčochář tomáš krýza betlém 
vyráběl 60 let. Plocha betlému je 60 m2, 
figurky lidí a zvířat jsou vyrobené z kašírovací 
hmoty, složené z mouky, pilin, sádry a klihu, 
případně vyřezané ze dřeva. Figur je celkem 
1398, z toho 133 je pohyblivých. 
V zábrdí u husince nedaleko Prachatic může-
te zavítat do Muzea papírových betlémů. 
Najdete tady betlémy letní i zimní, městské 
i venkovské, s kulisami Orientu i typicky 
české, s pouští i divokou přírodou. Největší 
měří 3,70 metrů, nejmenší je v krabičce od sirek. Jihočeský kraj

Vánoční procházka 
Vydejte se na vánoční procházku Prahou. tradiční výstavu betlémů můžete 
každoročně zhlédnout v betlémské kapli jen kousek od Staroměstského 
náměstí. Najdete tu betlémy z nejrůznějších materiálů – papírové, 
keramické, chlebové, vyřezávané ze dřeva nebo třeba pečené z perníku. 
Další možností, kam v Praze za betlémy vyrazit, je kostel p. Marie sněžné 
na Jungmannově náměstí nebo kapucínský klášter na loretánském 
náměstí na Hradčanech. Už několik let probíhá v období Vánoc 
výstava betlémů v Gymnáziu Jana Keplera na pohořelci, kde si 
můžete prohlédnout 
betlémy opravdu z celého 
světa (včetně těch z 
Číny, Bolívie, Filipín nebo 
třeba Chile). A naposledy 
– v kostele sv. Matěje v 
dejvicích je každoročně k 
vidění velmi pěkný betlém 
celý upečený z perníku.
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Řešení 
detektivky:
Vlče, které před 
okamžikem 
přiběhlo 
z klubovny, 
mělo při 
podávání ještě 
horké a zpocené 
ruce.
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Mohelnice, Loštice nebo Jiříkov 
Vyřezávaný celodřevěný Mohelnický betlém s přesnými 
kopiemi hradů karlštejn a Bouzov, kostela sv. tomáše 
v Mohelnici a dalších staveb vytvořil v letech 1958 – 1988 
Josef Nedomel ze Starého Města u Bruntálu. Betlém je 
každý rok o vánočních svátcích vystavován v mohelnic-
kém kostele sv. tomáše Becketa. 
Zajímavý a velký dřevěný betlém můžete vidět také 
v lošticích. Mezi jeho původně anonymními 170 figur-
kami je možné vidět například slavného zápasníka 
Gustava Frištenského, exilového písničkáře karla kryla 
nebo třeba „tykadlového“ řidiče autobusu Smetanu 
či Jiřího kajínka prchajícího z mírovského vězení. 
V Jiříkově můžete navštívit betlém s figurami v životní 
velikosti. Jednotlivé postavy z mohutných kmenů vyřezal a vydlabal, po rozhovoru s papežem Janem 
Pavlem II., řezbář Jiří Halouzka. A dostal se tím i do Guinessovy knihy rekordů. Betlém je součástí 
Pradědovy galerie.

olomoucký kraj

Do Jilemnice, Vysokého nad Jizerou a Kryštofova údolí 
Metelkův betlém v podkrkonošské Jilemnici najdete v místním muzeu. Má celkem 142 postav a 
objektů, které vykonávají 350 různých pohybů a uvádí je do chodu soustava ozubených kol, pák, 
kladek a provázků, napojených na jediný hnací stroj se závažím, které se zvedá ručně klikou. 

Kovárenský betlém ve Vysokém n. J. vznikl v letech 
1878 až 1914. Základ konstrukce je dřevěný, mecha-
nismy dřevěné a kovové, krajiny z kůry a papíru, postavy 
a ostatní figury z kartonu. V roce 1958 byl betlém znovu 
zkompletován do délky 4 metrů, obsahuje 200 různých 

figurek, z nichž je polovina pohyblivých.
Posledním tipem, kam za betlémy 
na Liberecku, je Muzeum betlémů 
v Kryštofově údolí – vísce, kam se z 
Liberce můžete dostat pěšky, busem 
nebo vlakem. kromě betlémů si tu 
můžete prohlédnout také Chaloupkův 
orloj vytvořený místními nadšenci z 
bývalé trafostanice, kde se představují 
postavy apoštolů stejně jako na orloji 
pražském.
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VyPRAVy Středočeský kraj 

Vůně perníkových betlémů v Karlštejně 
a hornické betlémy v Příbrami
Muzeum betlémů na karlštejně nabízí kolekci starých 
českých betlémů vyřezávaných ze dřeva, ale je možné 
vidět i betlémy z raritních materiálů jako např. cukr 
nebo chleba. třešničkou na dortu jsou pak betlémy 
mechanické, z nichž většinu si mohou spouštět sami 
návštěvníci muzea. Od poloviny listopadu se z muzea 
do širokého okolí line vůně perníku, protože začíná 
tradiční výstava perníko vých betlémů, které se účastní 
perníkářky z okolí i daleka. Za hornickými betlémy 
můžete vyrazit do Příbrami, 
konkrétně do Galerie Fran-
tiška Drtikola. Hornické 
be tlémy 
odráží život 
dávných 
havířů.

2� SKAUT 12/2015 Připravila: Lenka Šablová, foto: internet

karlovarský kraj 

Výprava za betlémy do Jáchymova a 
teplými prameny do Karlových Varů
Výstava betlémů v Jáchymově představuje figur ko vé 
vyřezávané betlémy z rozsáhlé sbírky řezbáře Václava 
Nekoly z Ostrova nad Ohří. 

Ústecký kraj 

Pohyblivý betlém v Chomutově 
Fialův betlém naleznete v chomutovském 
muzeu. Cenný je na Fialově betlému způsob 
prezentace starých řemesel a zvyků – v betlémě 
zobrazené staré přístroje byly vyrobeny přesně 
podle skutečnosti tak, aby nechyběla jediná 
součástka. 

Plzeňský kraj
Sušický mechanický betlém
Celková rozloha betlému je více než 16 m2. 
Mezi stavbami najdeme např. hrady Rabí, 
Velhartice či kašperk. Betlém zobrazuje 
řemesla charakter-
istická právě pro 
Šumavu – těžbu 
a plavení dřeva 
a vorů, sklářství, 
rýžování zlata, 
papírenství či 
sirkařství. 

Jihomoravský kraj
Slavkov u Brna
Od 10. listopadu můžete navštívit výstavu betlémů 
na zámku Slavkov u Brna zaměřenou na mechanické 
betlémy. Od prvního prosincového víkendu můžete 
zavítat do Letohrádku Mitrovských v Brně, kde 
si kromě betlémů budete moci prohlédnout také 
výstavu historických hraček.

Zlínský kraj
Vyřezávaný mechanic-
ký betlém v Horní Lidči 
Betlém vznikl v letech 2007-2013 
ve spolupráci obcí Horní Lideč 
a Dohňany na Slovensku. Rozkládá se na ploše 
170 m², je v něm osazeno asi 230 figur, z toho 75 
pohyblivých, a více než 100 vyřezávaných staveb. 
V betlému je možné zhlédnout mimo jiné Hostýn, 
Velehrad, hrad Buchlov, zámek Buchlovice, 
Radhošť, trenčínský hrad, zámek Bojnice atd. 

Pardubický kraj
Křišśálový betlém v 
Pardubicích a vánoční 
ozdoby v Litomyšli 
Pardubický křišťálový betlém je součástí expozice 
Východočeského muzea. Vznikl v letech 2004-2006 
a jeho autorem je Jaromír Rybák. Betlém je vyroben 
z bronzu a vysoce olovnatého křišťálu.  
V Litomyšli už od listopadu do posledního adventního 
víkendu můžete navštívit výstavu vánočních ozdob 
v zámeckém sklepení. k vidění tu jsou „pohádkově“ 
ozdobené vánoční stromečky a návštěvníci najdou 
rekvizity, které napoví, ke které pohádce ten který 
stromeček patří.

královéhradecký kraj 

Třebechovické muzeum betlémů
V třebechovickém muzeu si můžete prohléd-
nout zejména unikátní mechanický betlém 
lidových řezbářů Josefa Probošta, Josefa 
kapuciána a autora mechanismu Josefa Frimla, 
který je nejcennějším a nejobdivovanějším 
exponátem. k vidění však jsou i další betlé-
my, kterých 
má muzeum ve 
svém sbírkovém 
fondu více než 
300, nebo třeba 
papírový model 
třebechovic 
o rozloze 11 m2. 
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