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M E Z I N Á R O D N Í

D E N

A R C H E O L O G I E
Co to je archeologie? Jak pracuje archeolog a co všechno zkoumá? A k čemu nám to je vlastně dnes dobré? 
Nejen na tyto otázky Vám odpoví Mezinárodní den archeologie, který se letos koná vůbec poprvé i v České 
republice! Akci spolupořádají pražská archeologická pracoviště v sobotu 18. října od 9 hodin v prostorách 

Univerzity Karlovy v Celetné 20 v Praze 1 a odpoledne také na půdě dalších zúčastněných institucí a objektů.

Přijďte i Vy oslavit svátek nejdobrodružnější vědy!

PROGRAM:
Filozofická fakulta UK, Celetná 20, Praha 1: 

9:00–13:00 – archeologický výzkum pro nejmenší, dokumentace pravěkého hrobu, archeologická laboratoř, 
určování stáří nádob, ražba keltských mincí, drcení a mletí obilí a pravěká kuchyně, tkaní na stavu i s karetkami 
a výroba textilu, výroba přeslenů a šperků, ukázky originálů i kopií archeologických nálezů, „Namaluj pravěk“, 
za bohy starého Egypta, hieroglyfická písařská dílna, rytecká dílna staroegyptských skarabů, multimediální pro-
jekce, informační tabule, 3D prezentace archeologických objektů s aplikací (pohřeb, nádoba, pravěká vesnice) 

– Android tablety a smartphony s sebou!

Další místa v Praze:
10:00, 11:00, 12:00 – Klementinum – Den otevřených dveří na archeologickém výzkumu – Klementinum (více 

viz www.npu.cz)
13:00–17:00 – Pražský hrad – komentovaná prohlídka s archeologem (více viz www.arup.cas.cz)

13:30 – Národní galerie v Praze – Palác Kinských (Staroměstské nám. 12, Praha 1) – komentovaná prohlídka 
expozice „Umění Starověku“ (více viz http//ukar.ff.cuni.cz)

14:00–18:00 – Muzeum hl. m. Prahy (Florenc) – „Dotkni se archeologie“ (více viz www.muzeumprahy.cz)
15:00 – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur – komentovaná prohlídka výstavy „Země 

černých faraonů“ (www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum)
Od 14:00 do večera – Archeopark Liboc – „Podzimní středověká slavnost“ (www.archaia.cz)

Mimopražské dění:
Kutná Hora-Sedlec – komentovaná prohlídka Sedleckého kláštera a karneru Všech Svatých s archeologem 

(více viz www.arup.cas.cz)

M E Z I N Á R O D N Í

Archeologie je věda plná dobrodružství. K čemu je nám všem ale dobrá? Jak vypadá každodenní práce archeologa? 
Přijďte to odhalit spolu s námi na oslavě Mezinárodního dne archeologie, která se v České republice bude konat 

již potřetí, letos navíc na mnoha nových místech!
Nahlédněte v jednom dni do pravěku, starověku, antiky i středověku (nezáleží na vašem věku)!

ŽIJEME ARCHEOLOGIÍ!

Filozofická fakulta UK (Celetná 20, Praha 1) 
(společný program pražských archeologických institucí)

10:00–16:00   ❖Vyzkoušejte si práci archeologa v terénu i laboratoři (dokumentace pravěkého hrobu, kosterní 
pozůstatky, originály i kopie archeologických nálezů). ❖ Zúčastněte se řecké olympiády, vyzkoušejte si keltské oděvy

a objevte starověkou kosmetiku, barvěte vlnu i látky, tkejte a karetkujte, vyrazte si keltskou minci, vyrobte šperk
a pravěkou sošku, vytvořte jeskynní malbu. Objevte tajemství kuchyní, které dávno pohltil čas. Ponořte se do tónů 

pravěku se skupinou Altsteinzetliche Knochenklangbilder. ❖ Na děti čeká „pravěká“ výtvarná dílna i stezka mladého 
archeologa, na všechny pak Archeologické jednohubky (minipřednášky na zajímavá témata) v 11:00, 13:00 a 15:00 

hodin, jejichž součástí budou přímé vstupy z Egypta a Slovenska. ❖ Návštěvníci akce v Celetné ulici mohou následně 
zdarma navštívit Zahrady pod Pražským hradem

10:00–17:00  Náprstkovo muzeum   ❖ Workshopy zaměřené na kulturu a život faraonského Egypta – mumifikace, 
hieroglyfická písařská dílna, staroegyptské hry. Přednášky pro veřejnost. (podrobný program na www.denarcheologie.cz 

nebo www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum)

9:00–18:00  Muzeum hlavního města Prahy   ❖ Po celou sobotu volný vstup do hlavní budovy muzea na Florenci,
v 10:00 a ve 14:00 komentovaná prohlídka expozice Praha v pravěku tamtéž (více na www.muzeumprahy.cz)

13:00–16:30  Rotunda sv. Václava (Praha 1, Malostranské náměstí)   ❖ Komentované prohlídky románské rotundy
(v rámci budovy MFF UK) s Dr. Jarmilou Čihákovou z Národního památkového ústavu v Praze. Zájemci si musí nejprve

v Celetné vyzvednout časové vstupenky; do jedné skupiny se vejde maximálně 12 osob.

14:00–18:00  Archeologický park Liboc (V domcích 29, Praha 6 – Liboc)   ❖  Již tradiční Středověká slavnost – šermíři, 
kováři, lukostřelba, středověká hudba, dobové menu a skvělá zábava pro malé i velké (více na www.archaia.cz)

10:00–16:00  Labrys o.p.s. (Hloubětínská 16, Praha 9)   ❖  archeologický workshop pro děti, postup prací
na archeologickém výzkumu včetně zpracování nálezů, tematické hry i zajímavé přednášky pro dospělé (více na 

www.labrys.cz)

S oslavami Mezinárodního dne archeologie se můžete setkat i na dalších místech v ČR. Podívejte se na přehledný 
program a mapu na www.denarcheologie.cz nebo na náš facebook: www.facebook.com/denarcheologie

AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ


