
Lubomír Procházka: Ad multos annos

Lubomír Procházka se narodil v Praze 9. 2. 1956 a v československé/české metropoli 
žije kontinuálně doposud. Jeho dosavadní odborná činnost je především spjatá s te-
rénními etnografickými výzkumy lidového stavitelství, vesnických sídel a způsobu 
bydlení. Původně zamýšlel na Filozofické fakultě UK v Praze studovat dějepis a dějiny 
umění, ale obor národopis ho zaujal natolik, že se stal jeho studijním a posléze i ce-
loživotním profesním údělem. V závěru vysokoškolských studií navázal úzkou spo-
lupráci s čelným akademickým pracovištěm — Ústavem pro etnografii a folkloristiku 
ČSAV, na kterém úspěšně absolvoval interní vědeckou aspiranturu a působil zde v po-
stavení vědeckého pracovníka až do počátku 90. let 20. století. (V letech 1998–2005 
se formou externí spolupráce podílel na řešení vědeckých úkolů v rámci Střediska 
vědeckých informací Etnologického ústavu AV ČR). V průběhu 80. let 20. století se za-
čal intenzivně zajímat o problematiku národopisné dokumentace, kterou sleduje 
v příslušných fondech vlastivědných a specializovaných muzeí na teritoriu ČR dopo-
sud. V 90. letech působil jako odborný pracovník ve Středočeském muzeu v Roztokách 
u Prahy, kde připravil řadu odborných výstav prezentujících tradiční hmotnou kul-
turu, pokračoval v terénních výzkumech lidové architektury a byl výkonným redak-
torem Středočeského vlastivědného sborníku. Od roku 1999 pracuje v Hornickém muzeu 
Příbram jako vedoucí pobočky Muzea vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém 
Chlumci u Sedlčan. Za deset let se mu podařilo provést transfer 15 staveb ze sběrného 
regionu skanzenu a vybudovat příslušný sbírkový fond. Při tomto neobvyklém tempu 
výstavby muzeí v přírodě v ČR prokázal L. Procházka, nejen náležité odborné zna-
losti, ale i invenční organizační schopnosti. Od roku 2000 se pravidelně účastní akti-
vit mezinárodních sympozií Hornická Příbram ve vědě a technice.

Od druhé poloviny 90. let 20. století externě spolupracuje s Ústavem etnologie Filo-
zofické fakulty UK, kde se zabývá problematikou lidového stavitelství, sídel a bydlení, 
vede diplomové práce a je školitelem doktorandského studia. Jako vědecký redaktor 
recenzovaného periodika Studia Etnologica Pragensia připomínám, že L. Procházka 
patří k jeho stálým spolupracovníkům a na stránkách SEP průběžně prezentuje vý-
sledky svých výzkumů. Poměrně rozsáhlá odborná spolupráce L. Procházky se týká 
rovněž řady muzejních institucí a specializovaných muzeí v přírodě a Národního památko-
vého ústavu. Velmi aktivně působí rovněž jako člen redakční rady vlastivědného perio-
dika Podbrdsko a v komisi lidového stavitelství České národopisné společnosti.
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Mohu bez nadsázky konstatovat, že odborná publikační činnost L. Procházky je 
značně rozsáhlá a zahrnuje jak studie a články věnované problematice lidového sta-
vitelství, tak i značné množství drobných příspěvků (recenzí), ve kterých upozorňuje 
na řadu stěžejních odborných a vědeckých publikací. Svůj celoživotní odborný zájem 
o národopisnou dokumentaci zúročil také v několika pozoruhodných knižních titu-
lech, které se těší živému zájmu specialistů i poučených laiků.

S potěšením využívám příležitosti životního jubilea PhDr. Lubomíra Procházky, 
CSc., letitého kolegy a přítele, člověka vzácných odborných i lidských kvalit, abych 
mu do dalších let srdečně popřál pevné zdraví, mnoho dalších tvůrčích úspěchů na 
poli „milované“ disciplíny a pohodu v osobním životě.
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