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Ph. Dr. Zita Zemanová, Direktorin des Mittelböhmischen Museums Roztoky/Tschechische 

Republik 

 

Historie Třebechovického muzea betlémů 

(Geschichte des Krippenmuseums in Trebechovice) 

 

Váţené dámy, váţení pánové, 

s potěšením vás seznámím s velmi zkrácenou verzí historie specializovaného muzea 

betlémů v Třebechovicích pod Orebem, které  je jediným zařízením svého druhu nejen 

v České republice, ale také na území střední a severní Evropy. V tomto muzeu jsem působila 

na místě ředitelky v letech 1993 aţ 2007. Posláním tohoto muzea vţdy bylo a je i nyní 

oţivovat a udrţovat betlemářské tradice a dávat jim přitaţlivé formy, které osloví nové 

generace návštěvníků.  

 Muzeum v Třebechovicích existuje jiţ od konce dvacátých let minulého století. V roce 

1929 začal kronikář města Vilém Koleš (1869–1944) psát ve svém vlastivědném sborníku 

Staré Třebechovice o předmětech, které obohatily muzejní sbírku. Sám  toto vlastivědné 

muzeum zaloţil a získával pro ně sbírky, nejčastěji z darů spoluobčanů. Ve třicátých letech 

20. století uspořádal několik vánočních výstav ze zapůjčených rodinných betlémů.
1)

 Tehdy jiţ 

patrně začal působit vliv tvůrců Třebechovického Proboštova betlému a jejich díla na některé 

obyvatele města. Muzeum betlémů by bez jeho existence v Třebechovicích nikdy nevzniklo. 

V roce 1934 zakoupili dva občané města, František Skřivan a Jaroslav Burdych, 

mechanický betlém od dcery řezbáře Probošta. Nákup byl součástí záměru vystavět 

modlitebnu Církve československé husitské na vrchu Oreb nad městem. Betlém cestoval po 

Československu a vydělával peníze na zakoupení pozemku a budoucí stavbu. Druhá světová 

válka tento záměr překazila. Rok 1948 a nastupující socializmus jej ukončil definitivně. 

Betlém byl během tří let převeden do majetku státu. Třebechovický betlém zůstal uloţen 

v dřevěné kolně na dvoře domu Františka Skřivana a příleţitostně, spíše potají, byl ukazován  

návštěvníkům. Panu Skřivanovi se podařilo na počátku 60. let minulého století zapsat betlém 

na seznam kulturních památek evidovaných československým ministerstvem kultury. 

Zlom nastal v roce 1965, kdy byl betlém vybrán pro československou expozici na 

světovou výstavu EXPO 1967 v kanadském Montrealu, kde sklidil obrovský ohlas. Velkou 

událostí byl také film Probošt pro Montreal natočený Československou televizí.
 2)

 Po úspěchu 

na světové výstavě a dalších cestách do Haagu  a Londýna byl betlém v roce 1972 vystaven 

v rekonstruované, nyní jiţ zděné budově na třebechovickém náměstí.  
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Vedení Městského muzea mělo jiţ od poloviny osmdesátých let záměr prosadit vznik 

specializovaného muzea betlémů. Tomu podřídilo nejprve svou akviziční a po roce 1989 také 

výstavní činnost. Vţdyť první betlém pro nově zaloţenou sbírku byl zakoupen jiţ v roce 

1982. Díky neobyčejně vysokému zájmu návštěvníků o Třebechovický Proboštův betlém a 

nízkým nákupním cenám mělo muzeum dostatek finančních prostředků na nákupy betlémů do 

sbírek.V tomto období vedení muzea zahájilo systematický sběr zejména lidových betlémů  a 

tím také proměnu celé organizace, která se od roku 1987 nazývala Muzeum betlémů 

v Třebechovicích pod Orebem a od 1. dubna 1991 Třebechovické muzeum betlémů.  

Betlémy jsou prezentovány v dlouhodobých výstavách, které bývají obvykle 

zahajovány na počátku adventu, ale je moţné je zhlédnout během celého roku. V současné 

době má muzeum ve sbírkách více neţ 400 betlémů. Vytváří tematicky zaměřené výstavy, 

doprovodné akce a vzdělávací pořady věnované  historii i současným trendům  české 

betlemářské tvorby. Některé výstavní exponáty si také zapůjčuje od partnerských muzeí nebo 

soukromých osob. Muzejní obchod je zaměřen na betlemářskou problematiku, ale také na 

prodej tradičních dřevěných hraček, které jsou doplňkem muzejní nabídky. 

       Základem sbírky je pozoruhodný mechanický Proboštův betlém, jenţ je vystaven 

v samostatné expozici. Ten byl 16. června 1999 vyhlášen národní kulturní památkou. Je dílem 

Josefa Probošta (1849–1926), jenţ přes mnohé překáţky dokázal prosadit svůj obdivuhodný 

záměr a po čtyřicet let jej se svými spolupracovníky naplňovat. Jimi byli profesionální řezbář 

Josef Kapucián (1841–1908) a autor mechanizmu betlému - sekerník Josef Friml (1861–

1946). Snem Josefa Probošta bylo vytvořit takové dílo, jemuţ se jednou pokloní i korunované 

hlavy. Ten sen došel naplnění aţ čtyřicet let po jeho smrti na světové výstavě EXPO 1967 v 

kanadském Montrealu a o tři roky později opět v Londýně, kdyţ se na betlém přišla podívat i 

královna Alţběta. Autoři betlému vytvořili pozoruhodné dílo, které je dodnes, díky svým 

uměleckým i technickým kvalitám, světovým unikátem.  

 Mechanický, 7 m dlouhý, 3 m hluboký a 2 m vysoký Třebechovický Proboštův betlém 

obdivují odborníci i široká laická veřejnost. Betlém má více neţ 2000 vyřezávaných dílů, z 

toho 373 figur. Některé jsou statické, 120 z nich se pohybuje na pásech a 51 napodobuje 

pohyby lidí při práci. Středem betlému jsou jesličky s kolébajícím sv. Josefem, Pannou Marií 

a klanícími se pastýři. Tříkrálový průvod a darovníci k betlému teprve přicházejí. Jedná se o 

betlém pašijový, neboť kromě ţivota Jeţíše Krista, popsaného v evangeliích, zobrazuje 

podrobně události pašijí – velikonočního týdne. Toto pojetí není v české betlemářské tradici 

běţné, nacházíme je častěji v souborech okolních zemí, u nás spíše v místech s německým 

osídlením. 
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Třebechovický Proboštův betlém zobrazuje ţivot malého města na přelomu 19. a 20. 

století, jenţ je citlivě doplněn biblickými příběhy tak, jak je autoři čerpali z evangelia sv. 

Jana, případně sv. Matouše.  

       V betlemářské tradici jsou  muzikanti těmi, kdoţ zvěstují událost Narození Páně světu 

a svou hrou ji oslavují. Jsou tedy v přeneseném významu alegorií andělského nebeského 

chóru, který je často přítomen v betlémech z poloviny 19. století. V novodobých betlémech 

jsou často zobrazeni muzikanti s nástroji, které jsou pro daný region charakteristické. 
3)

 

Dva lesníci nesoucí srnce byli, podle vzpomínek pamětníků, bratři Zábranští. 

Mládenec s vánočkou pod paţí, prý nejzdařilejší figurka – Pepík Kánský, syn obchodníka na 

náměstí. Darovník s vánočkou nikdy v tradičním betlému nechybí, přináší totiţ univerzální, 

eucharistický dar. Jako výrobek z obilí symbolizuje vánočka tělo Kristovo – tedy 

eucharistický pokrm, podobně jako hostie. Obilí, které roste ze země, vody a slunce je darem 

všech tří sfér. Tvarem vánočka připomíná malého zavinutého Jeţíška. Další eucharistický dar   

obvykle přiváţí pastýř na trakaři v soudku. Jedná se o víno, v českém prostředí spíše o pivo. 

Často je zobrazována dvojice muţů s obrovským hroznem vína. V obou případech jde o 

symboly Kristovy krve.
4) 

Muţi s velkým hroznem na tyči navíc symbolizují úrodnost 

zaslíbené země kanaanské a jsou v lidové tvorbě velmi oblíbeným motivem. Kluk na hrušce je 

Ludva Fabián, rošťák, který právě ty Proboštovy hrušky nenechal na pokoji. Ţebračka Ančka 

vede kozu na pastvu – to je figurka často kopírovaná. Koza patřila téţ ke starozákonním 

obětním zvířatům a ve starých betlémech nikdy nechybí. Švec v Proboštově betlému se prý 

jmenoval Odón Černý, ale některé prameny uvádějí také ševce Kavu. V širokém klobouku je 

místní blázen Janek. Podle vyprávění pamětníků má Jankův klobouk na hlavě také významný 

muţ obce, který jede mezi darovníky na voze.
5) 

 Do kovadliny buší kováři bratři Štorkové. 

Truhlář, to je Jan Podstata, autor dřevěného interiéru evangelického kostela, ale také se o této 

figuře v betlému hovořilo jako o autoportrétu řezbáře Probošta či o spodobnění Viléma 

Krištofa, u kterého se v dospělém věku Probošt učil základům řezby. Nejvíce byla zastoupena 

Pitrova ulice. To byli sousedé, „betlémáci“, kteří se denně u Proboštů scházeli. Například 

řezník Antonín Kolenec, poslední třebechovický tkadlec Karel Zelený, bednář je mistr 

Kudláček a další a další.
5)

 

 Na třetí terase, jiţ kromě řemeslníků, vidíme i průvod darovníků, stejně jako v části 

čtvrté, kde je mimo jiné umístěno pět ze sedmi vyřezávaných stromů, které naznačují volnou 

krajinu s pastorálními výjevy a pastýře se stromem ţivota. Jde o alegorii vigílií (předvečera) 

narození Krista s figurami spáče a lenocha, kteří představují lidstvo, které dosud nepoznalo 

Krista. Jim je určena výzva: „Probuďte se a neustávejte ve své víře“. Ovečka ve dveřích 



 4 

ovčince je symbolem přijetí Krista a cesty ke spáse a souvisí se symbolikou novozákonní 

„brány“. V evangeliu sv. Jana (Jan 10,7-9) Kristus vydává svědectví o sobě samém: „Já jsem 

dveřmi pro ovce. Kdo skrze mne vchází, bude spasen“. Jde o výzvu k dosaţení království 

Boţího. Také postava Dobrého pastýře nechybí v ţádném tradičním betlému. Na ramenou 

nese ovečku ze svého stáda. Představuje tím Krista a ovečka věřícího křesťana (Ez 34,31). 

V Třebechovickém Proboštově betlému také nechybí figury pastýřů se psem, symbolem víry, 

oddanosti křesťanské myšlence  a věrnosti, ani  stádo oveček vedené beránkem – v Novém 

zákoně symbolem Krista, neboť beránek byl ve starověku nejčastěji uţívaným obětním 

zvířetem. Beran v čele stáda ovcí symbolizuje Krista jako hlavu církve s věřícími. Podle 

Starého zákona Izraelité denně obětovali beránka za odpuštění hříchů. (1 Mojţ 4,4. 2 Mojţ 

12,3. 3 Mojţ 3,7. Jer 11,19). Evangelista Jan hovoří o Kristu jako o „Beránkovi Boţím, který 

snímá hříchy světa“ (Jan, 1,29). Bůh dává Krista jako Boţího Beránka lidstvu, aby vykoupil 

jeho hříchy. Ovečky a beránek v betlémech mají hluboký symbolický význam. Díky své 

čistotě a ochotě se podřídit se stali symbolem věřícího člověka a dobrého křesťana. Bůh – 

Kristus je chápán jako pastýř.  

 V této části nechybí ani poustevna se zvonicí, suchý strom je zde téţ, ale  není 

situován v její těsné blízkosti. Obvykle poustevník vyzvání na oslavu narození Krista. 

V křesťanské symbolice toto místo má označovat opuštěné místo, kde se Bůh často zjevil 

člověku, který se mu cítil mnohem blíţ. Charakteristickým místem pro usebrání se při 

zkoušce věrnosti Bohu byla obvykle poušť (2 Mojţ 15.22-19,2), místo pro odolání pokušení a 

nalezení cesty ke Kristovi prostřednictvím odříkání a meditace v ústraní. 
 

 V architektuře této části také nacházíme dva mlýny. Mlýn větrný, často zobrazovaný 

v mnoha betlémech, je kopií skutečné stavby, která stávala do poloviny minulého století 

v nedaleké vesnici Librantice. Pod ním je situována ještě stavba mlýna vodního. Mlýny 

v betlému symbolizují překonání Starého zákona Novým zákonem vyjádřením středověké 

alegorie. Pšenice Starého zákona se mele v mystickém mlýně na mouku, ze které se 

připravuje pokrm pro věřící v Nový zákon. Zrno i mouka jsou symbolem Kristova těla.Vítr, 

který pohání větrný mlýn je symbolem Boţího dechu, Ducha svatého.
 6)  

Další pastýři u stáda oveček se několikrát opakují ve stejném výjevu, tak  jako motiv 

chlapce na stromě. Zjevně jde ve všech případech  jedenkrát o řezbu Proboštovu a podruhé 

Kapuciánovu. Při pohledu na betlém z nadhledu je moţné teprve usoudit, jak bylo asi obtíţné 

skloubit všechny rozpracované náměty do esteticky vydařeného a navíc plně funkčního celku. 

Dokonce ani dnes uţ nevíme, zda verze, k jaké přistupujeme nyní my, je naprosto věrná 
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záměru autora Josefa Probošta. Vţdyť betlém stál osm let po jeho smrti opuštěn a některé 

části byly údajně uloţeny v bednách.
 
 

Symetricky na levé i pravé straně přízemní terasy stojí dva modely parních strojů, 

patrně moderního vybavení třebechovických koţeluţen. Pokud je mi známo jediné, které kdy 

byly do betlémů postaveny. Nad řemeslníky najdeme průvod Tří králů a darovníků, ten však 

není zdaleka tak výpravný, jak jej známe například z malovaných betlémů. Krále provázejí 

dva velbloudi.. Podobně naivní vzhled měl také původní slon, který se ztratil v roce 1967 

v Montrealu. Koncem sedmdesátých let byl nahrazen řezbou sochaře Františka Bartoše.
 7)

 Zbývající terasy  jsou zaplněny scénkami představujícími biblické výjevy od 

Zvěstování Panně Marii po Ukřiţování Jeţíše Krista aţ po jeho Nanebevstoupení.  Všechny 

tyto výjevy doprovází zdobná architektura s výklenky, ve kterých se odehrávají jednotlivé 

epizody. Uprostřed betlému, na nejniţší terase, se setkáváme s andělem Gabrielem při 

Zvěstování Panně Marii. Vedle tohoto výjevu nalézáme Pannu Marii s Alţbětou v domě 

Zachariášově. Nad nimi se nachází výjev Narození Páně s klanícími se pastýři. Chlév lemují 

dvě lípy. Napravo od jesliček je scéna ze ţivota sv. Rodiny, kdy malý Jeţíš pomáhá sv. 

Josefovi při práci. V pravé části betlému sledujeme nejen pracující horníky v důlní sluji, ale 

nad nimi také Krista v zahradě Getsemanské, v těsné blízkosti scény Zasvěcení v chrámu, 

Vraţdění neviňátek, Poslední večeře Páně či Dvanáctiletého Jeţíše mezi učenci. Nad nimi 

Útěk do Egypta, dokonce snad Pannu Marii s Josefem při cestě do Betléma. Psaný výklad 

jednotlivých dějů neexistuje, a proto některé situace dovolují různou interpretaci. Po scéně 

odsouzení Jeţíše Krista jej nacházíme ve všech skupinách Kříţové cesty aţ po 

Nanebevstoupení. Některé děje se vzájemně prolínají a není pravidlem, ţe sousední výjevy na 

sebe chronologicky navazují.
 8)

 

Zcela před Proboštův betlém vystupují do popředí dvě figurky – chlapec a dívka – 

s cínovými miskami v rukou jako taktní upozornění pro tehdejší návštěvníky, kam poloţit 

peníz jako vstupné a odměnu za zhlédnutí betléma. Celé dílo uzavírají strojově opracované 

dřevěné výplně a kulisy, kulisové závěsy a rovněţ vysoustruhované dřevěné věţičky, které 

s největší pravděpodobností pocházejí z profesionálních truhláren mistrů Podstaty a Švadláka.  

V tomto souboru lze vysledovat zhruba tři řezbářské styly. Biblické postavy připomínají 

splývavými rouchy a gesty nazarénský styl. Mistr Kapucián však dokázal také věrně 

vypodobnit své sousedy. Jejich tváře, podle slov pamětníků, lze nalézt nejen mezi řemeslníky 

a darovníky, ale také mezi biblickými postavami. Figura mudrce ve scéně s dvanáctiletým 

Jeţíšem je údajně autoportrétem Josefa Kapuciána. O třetím stylu by se mohlo hovořit 

v případě, kdy postavičky nevyřezal on, ale Probošt či snad i někdo další. Naivní řezba, 
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propracování figur jen z pohledové strany, velké hlavy a kratší nohy na první pohled 

kontrastují s popisným realizmem figur Kapuciánových. Lze nakonec konstatovat, ţe vlastně 

dobře zapadají do celkové koncepce díla. Údajně některé figurky z rukou Proboštových mistr 

Kapucián ještě upravoval.
9) 

Betlém je tedy synkretickým dílem jak po stránce ideové, tak i ve vlastním způsobu 

provedení. Podílel se na něm jak lidový tvůrce Josef Probošt, tak profesionální řezbář Josef 

Kapucián i zkušený technik, sekerník Josef Friml.
 

 Betlém je, aţ na malé výjimky (například měch u kukačky, kovové zvonky a koţené 

řemeny), celý ze dřeva, včetně převodových kol, hřídelí a vaček mechanizmu. Parní stroje, 

umístěné po obou stranách jesliček, jsou vlastně pohledy na pohybové ústrojí betlému ve 

zmenšeném měřítku a navíc několika nejbliţšími figurkami pohybují. Postavičky a objekty v 

betlému jsou vytvořeny z lipového dřeva, které je pro řezbáře nejvhodnější, kostra ze smrku a 

jedle, mechanizmus z tvrdého buku a habru, výjimečně bylo pouţito exotických dřevin.
 10)

 

V betlému je mnoho zvířat, ale nepřehlédnutelná je kukačka nad chlévem, která  

kaţdému odpočítává  jemu odměřený čas. 
 

Historie Třebechovického muzea betlémů je bohatá a zajímavá zejména díky 

Proboštovu betlému a bohuţel, zdaleka není moţné ji v rámci daného příspěvku celou 

vypovědět. Je nepopiratelné, ţe město Třebechovice pod Orebem i celý region Hradecka, díky 

existenci muzea, získává jedinečnou prezentaci vysoké úrovně české lidové a řemeslné tvorby 

přelomu 19. a 20. století. 
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3) Zemanová, Zita: Třebechovický Proboštův betlém. Sbírky Třebechovického muzea 

betlémů, Fotografo Hradec Králové, 2004. 

4) Fialová, Petra – Štajnochr, Vítězslav: Katalaog k výstavě „Pokoj Luďom dobrej vole…“. 

Slovenské národné muzeum – Historické muzeum Bratislava, nedatováno. 

5) Kovářová Ludmila, rozená Šmídová, nar. 1911, bytem Mandysova ul. 1123, Hradec 

Králové – osobní rozhovory z let 1997 a 1998 ohledně Třebechovického Proboštova betlému. 

Opis článku z regionálního tisku autora Ludvíka Fabiána kolem r. 1935. 
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6) Fialová, Petra – Štajnochr, Vítězslav: Katalaog k výstavě „Pokoj Luďom dobrej vole…“. 

Slovenské národné muzeum – Historické muzeum Bratislava, nedatováno. 

7) Ztratil se nejen slon, ale také návštěvní pamětní knihy, a tak jen z fotografické 
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