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AKTUALITA 

Památkáři vydávají novou publikaci Památky Vysočiny 2017-2018 

Telč, 4. prosince 2019 

___________________________________________________________________________ 

Telčské pracoviště Národního památkového ústavu vydává novou publikaci ze 

série Památky Vysočiny, která mapuje akce a události z oblasti památkové péče. 

Přiblíží čtenáři barokní kulturní krajinu, osobnost zbožné mecenášky, tajemné 

chodby či znovuzrozenou krásu staré venkovské fary. 

„Publikované příspěvky je možné roztřídit do dvou tematických skupin. První tvoří články, 

které čerpají z vědeckovýzkumného projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši. Představují  

laickému publiku výsledky bádání na Telčsku. Ve druhé skupině jsou příspěvky odrážející 

památkářskou praxi a zprostředkovávající poznatky terénních průzkumů“, uvedl ředitel 

územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků.  

První část knihy Památky Vysočiny 2017-2018, která je převážně dílem zaměstnanců 

Národního památkového ústavu (NPÚ), představují odborné články. Kromě příspěvků 

týkajících se působení jezuitů a odkazu mecenášky Františky hraběnky Slavatové zde jsou 

informace o podzemních chodbách fary ve Ždírci, o domech venkovských řemeslníků 

z počátku 19. století či o hotelu U Nádraží v Telči a jeho nepříznivém osudu.  

Druhou část tradičně tvoří akce obnovy, které mají čtenáři přiblížit architektonicky, historicky 

či umělecky cenné objekty. Tentokrát je pozornost zaměřena na přestavbu Smetanova 

náměstí v Havlíčkově Brodě a na obnovy barokních fasád v Jihlavě. Čtenář se také seznámí 

s celkovou záchranou stropu zámecké kaple v Budišově a s obnovou venkovské fary v obci 

Křeč, která byla nominována na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro. 

Třetí část publikace vyplňují zprávy informující například o projektu Telč a jezuité, řád a jeho 

mecenáši. Zajímavým tématem bude pro čtenáře jistě projekt Archeologie z nebe. Již druhým 

rokem se na něm podílí územní odborné pracoviště NPÚ v Telči. Od roku 2019 dokumentuje 

vybrané archeologické lokality v Kraji Vysočina pomocí dálkového průzkumu (dron, letecké 

snímkování).  
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Knihu je možné zakoupit v sídle územního odborného pracoviště Národního památkového 

ústavu v Telči (Hradecká 6) nebo ji objednat na dobírku na e-mailové adrese 

ampapova.ilona@npu.cz. Její cena je 250 Kč. Bude rovněž k dispozici na e-shopu Národního 

památkového ústavu (www.npu.cz/e-shop). 

__________________________________________________________________________ 
 
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. Miloslav Záškoda, vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů, NPÚ ÚOP v Telči, 608 705 584, 
zaskoda.miloslav@npu.cz 
Ilona Ampapová, prezentace a práce s veřejností, NPÚ ÚOP v Telči, 724 663 511, e-mail: ampapova.ilona@npu.cz 
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