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Virtuální Kelt jako překvapení pro návštěvníky
Praha-západ. V sobotu 26. září proběhlo slavnostní otevření Regionálního informačního centra
Keltského oppida Závist v Dolních Břežanech. Hlavním tématem slavnostního odpoledne se stala
virtuální archeologie, kterou zde formou zajímavých workshopů představili sami archeologové.
Regionální informační centrum, které zahájilo svůj provoz na začátku září, sází na netradiční
pojetí muzejní expozice, staví více na vizuálních vjemech a přitom si plně uchovává svou prvotní
osvětovou a vzdělávací funkci. Vzhledem k tomu, že Břežany jsou moderní obcí, která s oblibou
využívá moderní trendy, byl program slavnostního odpoledne věnován virtuální archeologii,
novému a velmi atraktivnímu směru poznávání minulosti. Návštěvníci akce měli jedinečnou
příležitost vyzkoušet si práci s 3D skenery. K vidění byly také 3D tisky replik nálezů ze Závisti, které
v rámci své prezentace připravila firma ELVIRA. Archeologové pro tuto příležitost připravili 3D
vizualizace hrobových nálezů a třešničkou na dortu byl virtuální Kelt, který se doslova procházel
mezi návštěvníky.
„Cesta k realizaci tohoto projektu nebyla snadná. Nejdříve bylo nutné provést kompletní
rekonstrukci budovy infocentra, která byla v naprosto dezolátním stavu. Ve spolupráci s
Ústavem archeologické památkové péče středních Čech a Archeologickým ústavem AV ČR se
nám následně podařilo připravit nevšední expozici. Na expozici infocentra navazuje venkovní
naučná stezka, kterou plánujeme rozšířit o virtuální prohlídky dávných staveb“ říká Věslav
Michalik, starosta obce Dolní Břežany.
Více o muzejní expozici
Muzejní expozice seznamuje návštěvníky s místní mimořádně bohatou historií od pravěku až po
dnešek. Expozice je dále tvořena čtyřmi výstavními sloupy, které představují pilíře lidských
činností, které v různých formách přetrvávají dodnes. Tyto sloupy reprezentují zemědělství, jako
určující faktor lidské kultury, lov a činnosti spojené s lesem, rybolov a včelařství. Nechybí však ani
tradiční vitríny, ve kterých jsou k vidění například repliky nálezů ze Závisti a také řada originálních
nálezů, které byly objeveny při stavbě laserových center.
CAVE
Ústředním bodem expozice je zcela unikátní ZÁVIST CAVE. Jedná se o audiovizuální jeskyni, ve
které probíhá 3D projekce. Prostřednictvím animovaného filmu, který trvá cca 10 minut, se
návštěvníci přenesou do historie a při virtuální procházce po keltském hradišti a jeho okolí se
seznámí se životem našich předků.
Naučná stezka

Na expozici v regionálním informačním centru navazují dva venkovní poznávací okruhy. Kratší
okruh provádí obcí, ukazuje kdo zde žil, čím se zabýval, co po něm zůstalo. Jeho trasa vede i
kolem nejmodernějších vědeckých pracovišť HiLASE a ELI Beamlines. Přes zříceniny středověkého
hradiště (Hradišťátko) se pak trasa okruhu vrací Keltským parkem zpět k regionálnímu
informačnímu centru. Druhý okruh začíná na rozcestí za obcí Lhota a vede nejvýznamnějšími
lokalitami Národní kulturní památky Závist. Jednotlivá zastavení jsou rozšířena o virtuální prohlídky
doprovodných materiálů prostřednictvím QR kódů. Na displejích mobilních zařízení si návštěvníci
mohou zobrazit texty, fotografie a komentáře odborných průvodců, kteří místní minulost
pomáhali objevovat. Naučné okruhy dále nabízí dětským návštěvníkům možnost získat odměnu
za splnění úkolu.
Projekt s celkovým rozpočtem 27,4 mil. Kč získal finanční podporu z Regionálního operačního
programu Střední Čechy ve výši 19,8 mil. Kč.

Slavnostní přestřižení pásky, zleva Petr Ježek ze spol. Fastav Bau (zhotovitel stavebních prací),
Věslav Michalik starosta obce Dolní Břežany, Tomáš Oliva z Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy, Irena Benková ředitelka Ústavu archeologické památkové péče
středních Čech, archeologové Vladislav Čtverák a Petr Drda.
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