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TISKOVÉ OZNÁMENÍ 
Zářijové exkurze do objektů ve správě Národního památkového 
ústavu v rámci výuky vzdělávacího programu určeného pro seniory 
 
Praha, 25. září 2020 
 

Vzdělávací program Památková akademie třetího věku, kterou pořádá odbor edukace a 

dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání v září obnovila svou činnost, která byla 

z epidemiologických důvodů, souvisejících s šířením nákazy Covid-19 v březnu 2020 

pozastavena.  

Posluchači navštívili 7. 9. a 14. 9. Palácové zahrady pod Pražským hradem a následně pak 24. 

9. uskutečnili celodenní exkurzi do Hospitálu Kuks v rámci výuky, která byla v tomto 

semestru zaměřena na Každodenní péči o historickou zahradu v průběhu roku z pohledu 

zahradního specialisty. 

V následujících měsících jsou pro seniorské posluchače připraveny přednášky na téma Úvod 

do městské archeologie a archeologie v krajině. Přednášky budou zprostředkovány jak 

prezenční, tak distanční formou vzdělávání. Studijní osnovy budou v podzimních a zimních 

měsících, za stávající situace, naplňovány převážně formou exkurzí. Bude se jednat o exkurzi 

za příměstskými památkovými zónami Prahy a exkurzi do Invalidovny v Praze. 

 

Národní památkový ústav si uvědomuje, že vzdělávání seniorů neplní pouze funkci výchovně-

vzdělávací, nýbrž i sociální. Volnočasové aktivity rozvíjejí u seniorů kompetence sociální a 

občanské. Jedná se o podporu jejich sebedůvěry a kvality mezilidských vztahů.  

Památková akademie si i nadále klade za cíl vzdělávat seniory v oblasti památkové péče, 

rozšiřovat jejich dosud již nabyté odborné vědomosti a znalosti. A právě proto je studijní plán 

sestaven tak, aby posluchačům nabídnul praktické informace a rady, které je mohou v tomto 

oboru podněcovat a případně je vést i k dobrovolnickým činnostem v památkové péči.  

Tyto cíle se postupně naplňují. S některými posluchači byly smlouvy o dobrovolnické 

činnosti již uzavřeny. Jejich činnost bude směřována na údržbu areálu, jako je úklid a údržba 

památek zahradního umění, nebo dobrovolnou pomoc v oblasti fotodokumentace památek. 

 
 

Kontakty: 

Bc. Kateřina Pávková, NPÚ, generální ředitelství, tel. 724 663 598, pavkova.katerina@npu.cz, garant 
vzdělávacího programu Památková akademie 
Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D., generální ředitelství, tel. 778 716 567, samojska.katerina@npu.cz vedoucí 

Odboru edukace a dalšího vzdělávání NPÚ 
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