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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Telčští památkáři se připojují k Mezinárodnímu dni archeologie. 

Pořádají v Telči a ve Slavonicích přednášku o vědeckých a 

nevědeckých přístupech k historii 

V Telči 10. října 2018 

_________________________________________________________________ 
U příležitosti Mezinárodního dne archeologie připravilo telčské pracoviště 

Národního památkového ústavu na sobotu 20. října přednášku na téma Vědecké 

a nevědecké přístupy k rekonstrukci historie. Proběhne v Telči v Lannerově domě 

v 10.00 hodin a poté ve Slavonicích v Měšťanském domě č. p. 480 ve 14.00 hodin. 

„Téma je věnováno rekonstrukci různých historických etap v podobě experimentálně 

vyráběných replik hmotné kultury, ale i snaze o napodobení a pochopení mentalit našich 

předků“, uvedl ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Telči Pavel Macků, který bude  

zároveň přednášejícím. Do striktně vědeckých metod  začíná stále běžněji, a to nejenom v 

rámci popularizace vědy, vstupovat i prvek ožívající historie, který dovoluje dotyčnému prožít 

jednotlivé etapy pre/historie na vlastní kůži (experimentální archeologie, livinghistory, 

reenactment). Jaká jsou úskalí této rekonstrukce, její hranice a kde začíná již fantazie, se 

pokusí nastínit v této neformální přednášce. 

Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči se touto akcí hlásí 

k Mezinárodnímu dni archeologie letos již počtvrté. V roce 2015 připravili památkáři v sídle  

svého pracoviště v Telči simulované archeologické naleziště, kde si návštěvníci mohli 

vyzkoušet základní archeologické postupy. O rok později byla prezentována  středověká 

gastronomie a celý proces přípravy jednoduchých středověkých pokrmů a přednáška 

Pfaffenschlag – Život ve středověké vsi. V loňském roce proběhla ve Slavonicích přednáška o 

vaření, stolování a stravování ve středověké společnosti. Její součástí byla i prezentace replik 

stolního a kuchyňského nádobí a pomůcek.   

Co je Mezinárodní den archeologie a proč se koná? Mezinárodní den archeologie (MDA) je 

oslavou archeologie a nadšení z objevování. Každoročně třetí sobotu v říjnu různé 

archeologické organizace napříč celým světem nabízejí archeologický program a aktivity  
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návštěvníkům všeho věku a všech zájmů. Organizací MDA usilují archeologové o zvýšení 

povědomí o archeologii tím, že veřejnosti nabízejí možnost zapojit se do mnoha různých 

aktivit. MDA je hlavně oslavou archeologie a zdůrazňuje myšlenku, že archeologie je všude 

kolem nás. Poprvé byl tento den slaven v USA v roce 2011, rychle však pronikl do zahraničí a v 

roce 2013 už jej slavilo přes 70 tisíc lidí v různých zemích světa. V roce 2014 se MDA poprvé 

konal i v České republice. Více o Mezinárodním dni archeologie naleznete na 

www.denarcheologie.cz. 

O přednášejícím 

Mgr. Pavel Macků vystudoval bakalářský studijní program Středověká archeologie a navazující 

magisterský program Archeologie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity 

v Opavě. Poté krátce pracoval ve Státním okresním archivu Jindřichův Hradec a od roku 2010 

pracuje na územním odborném pracovišti NPÚ v Telči jako archeolog a následně i vedoucí 

oddělení specialistů. Od července 2017 toto pracoviště řídí. Odborně se zaměřuje na hmotnou 

kulturu vrcholně středověké každodennosti, militaria, experimentální archeologii a tradiční 

řemesla. Aktivně se podílí na edukační, publikační a přednáškové činnosti Národního 

památkového ústavu. 

__________________________________________________________________________ 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť 
NPÚ. Jeho úkolem je naplňovat v Kraji Vysočina poslání odborné instituce památkové péče dané 
zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných 
orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách 
a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Telči také zpracovává návrhy na 
prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje 
dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede 
veřejně přístupnou knihovnu, vydává sborník Památky Vysočiny, organizuje cyklus přednášek Rodinné 
stříbro – Památky kolem nás a provádí archeologické průzkumy. Další informace najdete na 
www.npu.cz/uop-telc. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Kontakt:  
Mgr. Pavel Macků, ředitel, NPÚ ÚOP v Telči, mobil: 778 401 644, e-mail: macku.pavel@npu.cz 
Ilona Ampapová, prezentace a práce s veřejností, NPÚ ÚOP v Telči, mobil: 724 663 511, e-mail: 
ampapova.ilona@npu.cz 
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