
PhDr. Josef Trávníček (1970 - 2014) strávil celý svůj život v brněnské městské části 

Líšeň. Již během svého studia na gymnáziu a později na filosofické fakultě se zde aktivně 

zapojoval do folklórního dění. Národopis se stal i jeho profesním zájmem, který ostatně souvisel i 

s oběma jeho studijními obory, jimiž byly český jazyk s literaturou a historie. 

Jeho aktivity měly zásadní přínos v mapování líšeňské ústní lidové slovesnosti. Navázal 

na místního sběratele Františka Svobodu (1883–1962) a po jeho vzoru se snažil od pamětníků a 

osobností zaznamenat pohádky, pověsti, říkadla, písně, lidová vyprávění apod., aby se uchovaly 

pro budoucí generace.  

Studoval prameny týkající se folklóru a historie Líšně a snažil se tyto informace 

(povětšinou jen ústně tradované nebo se skrývající v archivech) zprostředkovávat ostatním 

prostřednictvím své přednáškové a publikační činnosti. Kromě mnoha článků na tato témata 

v regionálním tisku je autorem studií o líšeňských národopisných souborech a o významných 

místech líšeňské historie. Zasloužil se rovněž o obnovené vydání sbírky pohádek a pověstí 

místního sběratele F. Elpla. Dílem uchovávajícím hodnoty líšeňského folklóru také v obrazové 

podobě se stala monografie Lidový kroj v Brně-Líšni, která obsahuje fotografie různých typů 

lidového oděvu s vysvětlením a komentářem. Tyto informace velmi poutavou formou předával 

rovněž posluchačům svých přednášek, ať už se týkaly líšeňského kulturního bohatství nebo 

historie města Brna. Jeho hlas zazněl i na rozhlasových vlnách ČRo Brno v pořadech Toulky 

Moravou nebo v krátkých glosách komentujících důležité události folklórního dění v Líšni. 

Dlouhodobá reflexe líšeňského národopisu s množstvím shromážděných informací  

vyvrcholila odborným zpracováním v rámci rigorózního řízení na Ústavu české literatury a 

knihovnictví, kde v roce 2006 úspěšně obhájil rigorózní práci na téma Lidová slovesnost v Brně-

Líšni v pramenech 19. a 20. století. Logickým pokračováním se pak stal doktorský studijní 

program tamtéž, během něhož se již hlouběji věnoval morfologii líšeňské lidové prózy.  

Neméně zásadní součástí jeho života byla činnost pedagogická. Po několikaletém 

působení na různých brněnských středních školách se roku 1999 vrátil jako profesor češtiny a 

dějepisu na Gymnázium Křenová, kde sám vystudoval. Své bohaté znalosti literatury, etnografie i 

historie předal stovkám nadšených studentů a mnohé z nich motivoval i k dalšímu studiu těchto 

oborů. Stal se výraznou postavou pedagogického sboru, od roku 2010 budoval tvář tohoto ústavu 

také jako člen jeho vedení. O stopách, které v myslích svých studentů zanechal, svědčí jejich 

ústní a písemná svědectví.  

Jako dlouholetý vedoucí Národopisného souboru Líšňáci se zasloužil o každoroční 

organizování hodů a jiných folklórních akcí. Obnovil tradici národopisných slavností, díky němu 

se také od roku 2012 koná druhá nejdůležitější událost místního kulturního života – líšeňské 

ostatky. Kulturně-organizační činnosti se věnoval i na městské úrovni. Byl dramaturgem folklórní 

přehlídky organizované MČ Brno-střed „Brněnsko tančí a zpívá“. Později založil i stejnojmenné 

občanské sdružení k podpoře činnosti národopisných souborů z Brna a okolí. Sám pak poskytoval 

odborné zázemí a pomoc těm, kdo se snažili obnovit kroje v obcích, v nichž tato tradice zanikla.  

PhDr. Josef Trávníček svou činností přispěl nejen k uchování národopisného bohatství 

Líšně, ale také k tomu, aby se odkaz předků mohl stát živou a inspirativní součástí kulturního, 

duchovního a estetického obzoru moderního člověka. 
 
 
 


