
                                                                                              
 

Tisková zpráva, 13. 3. 2019 

 
Chcete vědět víc o unikátní sbírce historických kočárků? 
Navštivte komentovanou prohlídku. 
 

OPAVA – Až do 12. května si mohou návštěvníci opavského Obecního 
domu v expozici Cesta města prohlédnout ojedinělou sbírku 
nejrůznějších typů historických kočárků z let 1880 až 1980 s názvem 
Až přiletí čáp. Opavská kulturní organizace navíc připravila na 19. 
březen komentovanou prohlídku s kurátorkou expozice Lenkou 
Čížovou. 
 
Kočárky, které odráží vývoj a jejich proměnu, shromáždili a citlivě zrestaurovali 
manželé Šormovi z Roztok u Prahy. V roce 2016 unikátní sbírku zakoupilo 
Muzeum regionu Valašsko, které ji instalovalo v prostorách zámku Kinských ve 
Valašském Meziříčí a zapůjčovalo ji dalším muzeím. V Opavě jsou nyní k vidění 
například kočárky z vrbového proutí, dřeva, kovu i koženky. Součástí sbírky 
jsou nejen dětské, ale také takzvané loutkové kočárky pro panenky, které 
věrně kopírují velké modely. 

„Expozice nabízí téměř pět desítek kočárků, které jsou rozděleny do tří 
časových okruhů. Zajímavý je například kočárek pro děti zvaný princeska, 
pocházející z konce 19. století s nápadným zdobením a podvozkem na 
vysokých kolech. Vystavená sbírka, která je v Obecním domě instalována od 
21. února, se setkala u veřejnosti s velkým zájmem a navštěvují ji lidé 
všech věkových kategorií. Děti pochopitelně vždy nejvíc zaujmou 
historické kočárky pro panenky,“ říká kurátorka expozice Lenka 
Čížová. 

Výstavu doplňuje také část věnována dětství v Opavě, kterou ve spolupráci se 
Zemským archivem v Opavě, Státním okresním archivem Opava, dalšími 
institucemi ale i jednotlivci připravily kurátorky expozice Cesta města. 
Návštěvníci se mohou dozvědět, jaké instituce zajišťovaly péči o děti, kam 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC1af2gr3eAhUGGuwKHbQtDlcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.dobrovolniciopava.cz/podporili-nas/&psig=AOvVaw1P5iyc7-qlxaEaTOWNkFjy&ust=1541499367911142


opavské děti chodily do školy a jakým způsobem trávily svůj volný čas. Je zde 
také kapitola věnována dětství slavných opavských rodáků. 

Díky hodinové komentované prohlídce 19. března od 16:30 hodin mohou 
zájemci zjistit mnohem více nejen o jednotlivých modelech kočárků, ale 
také podrobnosti o tom, jak celá unikátní kolekce vznikala. Rodinné 
vstupné stojí 90 korun, základní 40 korun a zlevněné 20 korun. 
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