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Lety do minulosti 

Výstava 11. 7. – 9. 9. 2016 

V představách většiny lidí je archeologie spojována s hledáním pokladů, s terénními odkryvy starobylých 
opevněných sídel či s odkrýváním bohatých hrobek. Ačkoli v povědomí široké veřejnosti je archeologie 
nerozlučně spjata s výkopy, je třeba zdůraznit, že tento obor prošel v posledních letech významnými 
proměnami. Jednou z nejvýraznějších je nárůst výzkumů vedený nedestruktivními (neinvazními) postupy. 
Ruku v ruce s rostoucí devastací krajiny roste potřeba objevovat a dokumentovat dosud neznámé 
skutečnosti o jejím vývoji dříve, než budou nenávratně zničeny stopy po rozmanitých stránkách života 
našich dávných předků. Charakteristické pro současnou archeologii je to, že inklinuje ke studiu sídelního 
prostoru a snaží se zachytit proměny, jimiž procházela kulturní krajina od dob nejstarších zemědělských 
populací do počátku moderní éry. Archeologové se ptají, jak se v průběhu věků měnily nároky lidí na 
přírodní prostředí, v němž žili, jak se v uspořádání sídelních areálů prolínaly jejich praktické a společenské 
(symbolické, ideologické) potřeby, jak se utvářela paměť krajiny.  

Jedna z nejdůležitějších rolí v procesu odhalování stop přítomnosti člověka v krajině minulosti patří 
dálkovému průzkumu. Jeho nejčastěji uplatňovanou metodou, která zásadním způsobem změnila pohled 
archeologů a historiků na vývoj lidského osídlení, na jeho formy, strukturu a postupné šíření, je letecká 
archeologie. Od konce první světové války, kdy se letecká archeologie etablovala jako metoda plošného 
průzkumu historické krajiny, se v globálním měřítku jejím prostřednictvím podařilo objevit, evidovat 
a dokumentovat mnoho set tisíc nemovitých památek minulosti. 

„Cílem výstavy je seznámit širokou veřejnost s možnostmi, které pro poznání minulosti našich předků 
přináší tzv. dálkový archeologický průzkum, letecká a družicová fotografie a laserové skenování krajiny 
z výšky. Jejím účelem je představit návštěvníkům principy, na nichž je tato činnost založena a na řadě 
příkladů ukázat, jak dochází ke zviditelnění pohřbených pravěkých a historických památek ukrytých pod 
povrchem země – opevněných sídel, vesnických osad, ceremoniálních míst, pohřebních areálů, zaniklých 
komunikací, vojenských táborů aj. – a jak lze tyto objevy z výšky začlenit do výzkumu krajiny ovlivňované 
člověkem od příchodu nejstarších zemědělců před sedmi tisíci lety po moderní současnost“, představuje 
výstavu autor Martin Gojda z katedry archeologie ZČU v Plzni. 

Výstava prezentuje přínos archeologů ze Západočeské univerzity v Plzni a z Archeologického ústavu 
AV ČR k rozvoji tohoto nedestruktivního způsobu odhalování minulosti člověka a je příspěvkem Studijní 
a vědecké knihovny Plzeňského kraje k mezinárodní konferenci o dálkovém archeologickém průzkumu. 

Dernisáž proběhne 6. 9. 2016 v18:00 v přízemních ambitech SVK PK. 
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