Výkaz příspěvkové organizace
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace
za rok 2003:
1. Vlastní činnost:
1.1. Záchranné archeologické výzkumy (ZAV)
1.1.1. počet uskutečněných výzkumů
1. Bukovany „obec-č.p. 6“ /6/2003/ – březen/duben 2003 –archeologický výzkum na
novostavbě RD. Prozkoumáno 48 sídlištních objektů z halštatu, mladší doby hradištní, středověku a
novověku /Kalábek/.
2. Bukovany „Ohrady“ /19/2003/ – červen 2003 – archeologický výzkum na novostavbě
RD. Prozkoumáno 8 objektů – neolit /LnK/ /Vrána/.
3. Bystročice-Žerůvky „U plaviska“ /4/2003/ – březen 2003 – výzkum pozůstatku náplavové
vrstvy a pravěkého objektu /Tajer/.
4. Hněvotín „Dolní slavonínská“ /2/2003/ – únor 2003 - archeologický výzkum na stavbě
místní komunikace Hněvotín-Slavonín. 1 objekt – eneolit/?/ /Kalábek/
5. Hněvotín „Za Válkovem“ /3/2003/ – únor-duben 2003 - archeologický výzkum na stavbě
místní komunikace Hněvotín-Slavonín. Prozkoumáno 24 objektů – eneolit/?/ a novověk /Tajer/
6. Hněvotín „Topolanská“ /29/2003/ – září 2003- archeologický výzkum na stavbě ing.sítí
pro RD. 1 sídlištní objekt pravěkého stáří /Kalábek/.
7. Horní Sukolom „obec“ /14/2003/ – duben 2003 - archeologický výzkum na stavbě
plynofikace. 8 sídlištních objektů z LnK, laténu a časného novověku /Kalábek/.
8. Kroměříž „Újezd u sv. Františka“ /36/2003/ – září – prosinec 2003 – archeologický
výzkum na stavbě D1 stavba 0134.2/3. 4 žárové hroby z mladší doby bronzové, 50 objektů a 135
kůlových jamek sídliště LnK a kultury lužických popelnicových polí /Berkovec/.
9. Lipník nad Bečvou – zámek /1/2003/ – zima 2003 – archeologický výzkum při
rekonstrukci zámku. Zaznamenány novověké situace související s budováním zámku /Vrána/.
10. Lipník nad Bečvou-Trnávka „Zadní“ /26/2003/ – srpen 2003 – archeologický výzkum na
stavbě plynofikace. Zdokumentovány 2 objekty pravěkého stáří /Kalábek/.
11. Lobodice „Blání“ /28/2003/ – podzim 2003 – archeologický výzkum na trase optického
kabelu. Zdokumentovány 4 objekty z doby hradištní a novověku /Vránová/.
12. Loučka „Prostřední“ /35/2003/ – listopad-prosinec 2003 – archeologický dohled a
výzkum na skrývce stavby D4704 – Z2. Objekty pravěkého – či neolitického stáří /Tajer/
13. Náklo – u hřiště /37/2003/ – léto 2003 – sondáž v předpokládané oblasti starého nálezu
depotu nádob z doby. halštatské. Pouze organické pozůstatky /Vránová/.
14. Olomouc-Hejčín „Mrštíkovo náměstí“ /14/2002/ – březen až červen 2003,
archeologický výzkum na 5-7 etapě rekonstrukce náměstí a komunikací. Prozkoumáno 86 objektů –

neolit /LnK/, eneolit /MMK, KZP/, doba bronzová, doba římská, hradištní, středověk, novověk
/Vrána/.
15. – 27. Olomouc-Neředín „Mýlina“ /7/2003 – 3 parcely, 8/2003, 9/2003, 10/2003 – 2
parcely, 11/2003, 12/2003, 13/2003, 18/2003, 19/2003, 23/2003, 24/2003, 34/2003 – 3 parcely,
41/2003/ – duben – listopad 2003, archeologický výzkum na novostavbách RD /Šrámek/.
Prozkoumán 291 objekt z eneolitu /MMK/, popel. polí, halštatu, laténu, doby římské, 2 žárové
hroby (po jednom z doby laténské a římské) a příkop tábora z doby římské /Šrámek/.
28.-29. Olomouc-Neředín „Mýlina“ /17/2003; 25/2003/ – léto 2003, archeologický výzkum
na stavbě komunikace k RD a na stavbě rekonstrukce třídy Míru. Prozkoumáno 46 objektů a 1
kostrový hrob (objekty z eneolitu /MMK/, doby bronzové, laténu, příkop tábora z doby římské a
germánské sídliště /Šrámek/)
30. Olomouc-Slavonín „Zahrada“ /27/2003/ – září 2003, archeologický výzkum na
novostavbě RD p. Ullmanna. 1 jáma jordanovské kultury /Kalábek/.
31.-32.. Podhoří „Karbel, Za lískem“ /21/2003, 22/2003/ – červen-červenec 2003 archeologický výzkum na stavbě D4704 – Z5. 30 nedatovatelných sídlištních objektů. /Tajer/
33. Podhoří „“ /38/2003/ – listopad-prosinec 2003 - archeologický dohled a výzkum na
skrývce stavby D4704 – Z4. /Tajer/.
34. Topolany „Za pořežínem“ /33/2003/ – říjen 2003 – ověřovací sonda přes leteckou
prospekcí zjištěným příkopem z 18.stol./Kalábek/.
35. Uničov „Miele“ /15/2003/ – duben – květen 2003 - archeologický výzkum na stavbě
montážní haly. 196 objektů – pravěk /jordanovská kultura /Kalábek/.
36. Velká u Hranic „Za horáckou“ /20/2003/ – červen-září, listopad-prosinec 2003 archeologický výzkum na stavbě D4704 – Z8 a Z8.1. Prozkoumáno 199 sídlištních /?/ objektů a
kráterů po bombardování /Tajer/.
37. Velká u Hranic /42/2003/ –září 2003 - archeologický výzkum na stavbě D4704 – Z7.
Sondáže podloží v místech pozitivních magnetometrických měření s negativním výsledkem /Tajer/.
38. Velký Týnec-Vsisko „Sklípky“ /16/2003/ – květen až červen 2003, archeologický
výzkum na stavbě obchodního centra Olympia. Prozkoumáno 119 objektů – neolit /LnK/, doba
bronzová, doba hradištní /Vrána/.
39. Zlaté Hory – farní kostel /32/2003/ – říjen 2003 – dohled při stavební úpravě opěrné zdi
u kostela. Zaznamenán novověké nálezy z vrstvy u kostela /Vrána/.
40. Lipník nad Bečvou – Trnávka, „Zadní“ /26/2003/. Výstavba plynovodu. Nalezeny dva
pravěké objekty /Kalábek/
41.- 42. Na stavbě dálnic D1 /úsek 0134.1/I,II/ a D47 /úsek4704 4707/ byla prováděna
povrchová prospekce, při níž byly objeveny nálezy prakticky ze všech období pravěku – resp. od
paleolitu až po novověk /Berkovec/.
Pozn.: Na dálnici D47 byl zahájen nebo dokončen záchranný výzkum na celkem osmi
lokalitách; V Olomouci-Neředíně byl proveden výzkum na celkem 17 parcelách budoucích
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rodinných domků (resp. u 17 soukromých investorů) a v okolí hřbitova a třídy Míru byl proveden
výzkum v 5 etapách – pro statutární město Olomouc a Olomoucký kraj jako investory.
Celkem: v roce 2003 bylo provedeno 42 záchranných archeologických výzkumů
Dále bylo uskutečněno 58 odborných dohledů, jejichž náklady byly fakturovány
investorům.

1.1.2. výzkumy hrazené z vlastních prostředků ACO:
a) Odborné archeologické dohledy na stavbách různých investorů, které
„nepřerostly“ v záchranné archeologické výzkumy:
1. Olomouc-Hejčín, Mrštíkovo náměstí, během měsíců února až března roku 2003 byl
učiněn dohled při hloubení kanalizačních přípojek do jednotlivých domů na náměstí.
2. Olomouc-Holice, trať "Na dílech", dne 11.3.2003 byl vykonán dohled před zahájením
výstavbou betonových základů pro nové vedení vysokého napětí.
3. Žeravice (o. Přerov), dne 17.3.2003, byl proveden dohled v obci Žeravice s negativním
zjištěním, na stavbě vodovodu v ulici Pod lesem a při stavbě nové kanalizace na ulici U stadionu.
Zároveň došlo ke kontrole již dokončené stavby, tzn. úprava koryta říčního toku (výstavba splavu).
4. Prosenice (o. Přerov), dne 17.3.2003, byl uskutečněn dohled při hloubení vodovodní rýhy
sledovaná stavba se nacházela na svahu, jež klesal od počátku obce Radvanice směrem k obci
Prosenice (směrem k vlakovému nádraží). Vodovodní rýha byla na poli vpravo (stojí-li pozorovatel
zády k Radvanicím) podél silnice spojující obě obce.
5. Olomouc-Chomoutov, dne 18.3.2003 byl udělán dohled při hloubení elektrického
rozvodu v obci Chomoutov na ulici Baarova.
6. Olomouc-Holice, Přerovská ulice, výstavba velkoskladu galanterie – ve dnech 18.3. a
23.3.2003.
7. Olomouc-Hejčín, Tomkova ulice, během měsíců července až září roku 2003 proběhl
dohled při stavbě nové kanalizace. Tento dohled navazuje na záchranný výzkum na Mrštníkově
náměstí (14/2002).
8. Bolelouc (o. Olomouc), ve dnech 14.7., 17.7., 4.8., dohled při hloubení nové kanalizace
vlevo vedle hlavní cesty (ulice Olomoucká) ve směru na Dub nad Moravou. Dohled dále
pokračoval na ulici Olomoucká.
9. Olomouc-Šibeník, Norská ulice, dne 17.7.2003 byl proveden dohled u domu čp. 38
a č.p. 42, v průběhu zasypání výkopu pro odvod dešťové vody.
10. Vojnice (o. Prostějov), trať „Za silnicí“, dne 18.7.2003 byl proveden dohled před
zahájením výstavby benzínové stanice (parcelní číslo 227/11, k.ú. Vojnice), vedle silnice v úseku
Těšetice - Ústín.
11. Olomouc-třída 17. Listopadu, ve dnech 21.7. 22.7.2003 byl proveden dohled při
přestavbě parní sítě na horkovodní potrubí v úseku od křižovatky třídy 17. Listopadu a ulice U
reálky až ke křížení tříd 17. Listopadu a Kosmonautů.
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12. Olomouc-Holice, náves Svobody, v měsících červenci – září byl průběžně prováděn
dohled při rekonstrukci vzhledu a povrchu vozovky na návsi Svobody – II. etapa.
13. Olomouc-Lazce, ulice Dlouhá, dne 1.8.2003, byl proveden dohled při přestavbě parní
sítě na horkovodní potrubí. Dne 2.9.2003 dohled pokračoval na ulici Dobrovského (od křižovatky
s ulici Dlouhou).
14. Blatec (o. Olomouc), trať „Nad hliníkem“, dne 4.8.2003 byl učiněn dohled při stavbě
základové stanice T-Mobile vedle křížení dvou polních cest.
15. Olomouc-Hejčín, Mrštníkovo náměstí, dne 9.9.2003 byl učiněn dohled při přestavbě
domu č.p. 9/6 po povodni v roce 1997. Tento dům je památkově chráněn v Seznamu nemovitých
kulturních památek je evidován pod číslem 1739/3. Na zahradě při její severní hranici byl
vyhlouben výkop pro základ plotu (v době dohledu cca 1/3 plánované délky) a došlo ke zjištění
navážky.
16. Velký Týnec- Vsisko (o. Olomouc), v době měsíce září – listopad 2003 byl proveden
dohled při výstavbě tlakové kanalizace v trase, obchodní centrum Olympia – ČOV Velký Týnec.
17. Olomouc-třída 17. Listopadu, dne 2.10.2003 byl proveden dohled při výstavbě
parkovacích míst na pozemku parcelní číslo 250/1, k.ú. Olomouc, při budově vrchního státního
zastupitelství.
18. Zlaté Hory-farní kostel (o. Jeseník) - 32/2003, dohled při stavební úpravě opěrné zdi
vedle farního kostela – říjen 2003.
19. - 23. Bukovany (o. Olomouc), trať „Ohrady“, byl 27.6.2003 proveden dohled před
stavbou rodinného domu parcelní číslo 1296 k.ú. Bukovany; 11.8.2003 proveden dohled před
stavbou rodinného domu parcelní číslo 1302 k.ú. Bukovany; ve dnech 6.9.,19.9.2003 proveden
dohled před stavbou rodinného domu parcelní číslo 1295; 14.10.2003 proveden dohled před
stavbou rodinného domu parcelní číslo 1308 k.ú. Bukovany; 29.10.2003 proveden dohled před
stavbou rodinného domu parcelní číslo 1272 k.ú. Bukovany;
24. Dolany-fara č.p. 24 (o. Olomouc), dne 17.7.2003 byl učiněn dohled při přestavbě
hospodářského křídla areálu fary (nemovitá kulturní památka č. rej. 28900/8-1788), jednalo se o
pozemek parcelní číslo 517 k.ú. Dolany, skrytá plocha cca 8 x 30 metru .
25. Přáslavice „kaple sv. Rocha“ /31/2003/ – červen 2003 – archeologický dohled
rekonstrukce kaple. Nález mincí v základovém kameni kaple /Kalábek/.

b) záchranné archeologické výzkumy, které byly zcela nebo zčásti provedeny
ve vlastní režii organizace:
1. 19/2003 Bukovany (o. Olomouc), trať „Ohrady“ – záchranný výzkum před zahájením
výstavby rodinného domu parcelní číslo 1291 - červen 2003.
2. 30/2003 Olomouc-výstaviště Flora, dohled dne 4.7.2003 po oznámení policie ČR
kdy došlo k objevu částí lidských koster při sanaci zdiva pilířů nadchodu (mezi sady Smetanovými
a Čechovými) v areálu výstaviště Flora.
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3. Náklo – u hřiště /37/2003/ – léto 2003 – sondáž v předpokládané oblasti starého nálezu
depotu nádob z doby. halštatské. Pouze organické pozůstatky /Vránová/.
4. Bukovany „obec-č.p. 6“ /6/2003/ – březen/duben 2003 –archeologický výzkum na
novostavbě RD. Prozkoumáno 48 sídlištních objektů z halštatu, mladší doby hradištní, středověku a
novověku /Kalábek/.
5. Olomouc-Slavonín „Zahrada“ /27/2003/ – září 2003, archeologický výzkum na
novostavbě RD p. Ullmanna. 1 jáma jordanovské kultury /Kalábek/.
6. – 18. Olomouc-Neředín „Mýlina“ /7/2003, 8/2003, 9/2003, 10/2003, 11/2003, 12/2003,
13/2003, 18/2003, 19/2003, 23/2003, 24/2003, 34/2003, 41/2003/ – duben – listopad 2003,
archeologický výzkum na novostavbách RD /Šrámek/. Prozkoumáno 291 archeologických objektů
a 1 hrob z eneolitu /MMK/, popel. polí, halštatu, laténu, doby římské a příkop tábora z doby římské
/Šrámek/.
19. – 20. Olomouc-Neředín „Mýlina“ /17/2003; 25/2003/ – léto 2003, archeologický
výzkum na stavbě komunikace k RD a na stavbě rekonstrukce třídy Míru. Prozkoumáno 46 objektů
a 1 kostrový hrob z eneolitu /MMK/, doby bronzové, laténu, příkop tábora z doby římské a
germánské.sídliště /Šrámek/.
21. Hněvotín „Topolanská“ /29/2003/ – září 2003- archeologický výzkum na stavbě ing.sítí
pro RD. 1 sídlištní objekt pravěkého stáří /Kalábek/.
22. Topolany „Za pořežínem“ /33/2003/ – říjen 2003 – ověřovací sonda přes leteckou
prospekcí zjištěným příkopem z 18.stol./Kalábek/.
23. Mohelnice – průzkum a dokumentace okolí nálezu pravěké lodi (monoxylu)
v mohelnické štěrkovně
Pozn.: prakticky veškeré dohledy nad stavbou rodinných domků byly prováděny v režii
organizace, dále záchranné výzkumy na některých lokalitách (Slavonín, Bukovany), kde nebylo
vyhověno žádosti o poskytnutí financí ze strany KÚ OK, částečně byly ve vlastní režii
uskutečňovány i řádné výzkumy (např. v Neředíně), kde se jedná o tu část nákladů, kdy nelze
vykázat práci kmenových zaměstnanců organizace.
Celkem: dohledy ve vlastní režii byly prováděny na 25 akcích, výzkumy na 23 akcích
Pozn.: Kategorie odborných archeologických dohledů, které nejsou a ani nemohou být
smluvně podloženy, protože jsou konány na stavbách soukromých investorů nebo investorů
tercierní sféry, a nevedou k rozvinutí řádného záchranného výzkumu (archeologicky negativní
situace), je obtížně sledovatelná a finančně vyčíslitelná. Je běžnou praxí, že se návštěvy odborných
pracovníků na těchto stavbách kumulují nebo se spojují s jinými, investorsky hrazenými dohledy, a
to s cílem omezit náklady na ně vynaložené. Finanční náročnost a jejich počet lez proto jen
kvalifikovaně odhadnout.
V roce 2003 bylo ACO přiděleno na tzv. Středomoravské archeologické komisi celkem 173
akcí, přičemž celkový počet akcí, jimiž se pracovníci ACO jakkoliv museli zabývat (od čistě
administrativních prací až po výzkum) činil 303 akcí.
Počet dohledů a výzkumů na určitém množství lokalit také nic nevypovídá o frekvenci
nutných návštěv archeologů a tedy ani o nutných nákladech na – v konečném pohledu – negativní
akci.
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1.2. Konzervace
1.2.1. ošetření keramiky – počet kusů
Celkový počet zpracovaných artefaktů za rok 2003 v keramické dílně ACO – dle pololetí:
29 475 + 77 786 = 107 261 předmětů. Stejný počet předmětů byl inventován a bude v budoucnu
spolu s nálezovými zprávami a předávacími protokoly předán do příslušných muzeí.

1.2.2 počet předmětů předaných muzeím
Do muzeí bylo v roce 2003 předáno: MK Přerov – 2 ks NZ včetně artefaktů, VMO – 31 ks NZ
včetně artefaktů + 17 kolekcí artefaktů z povrchových sběrů = celkem 50 přírůstkových čísel.
Spočítáno dle počtu kusů odevzdaných předmětů (údaje o tom jsou součástí počítačové
databáze, kterou vyplňují konzervátorky jako podklad pro nálezové zprávy) činí souhrn
keramických střepů, rekonstruovaných jedinců, mazanice, kovových artefaktů apod. předaných do
muzeí – 17 390 + 23 653 = 41 043 kusů.

1.2.3. konzervace kovů – počet kusů
V roce 2003 získaloACO tryskací systém na opracovávání zejména kovových artefaktů, a to od
VMO. Po přestěhování do nových prostor na ul. Bří Wolfů 16, kde teprve byly vytvořeny vhodné
podmínky z hlediska BOZP, byly u všech částí systému provedeny opravy a bezpečnostní zkoušky
(kompresor, vysavač) spolu s jednoduchými stavebními úpravami (vedení stlačeného vzduchu).
Vzhledem k tomu, že ACO zpracovává kovové předměty jen ze svých vlastních výzkumů, bylo
proto v roce 2003 (ve 2. pololetí) zpracováno celkem 42 kusů kovových předmětů, z toho 31
železných a 11 bronzových.

1.3. Inventury
1.3.1. řádné – druh, rozsah
Na základě příkazu ředitele ACO č. 1/2003 byla v organizaci ACO provedena řádná
inventarizace veškerého majetku ACO na všech jeho pracovištích, a to k datu 31.12.2003. Práce
spojené s inventarizací hmotného a nehmotného majetku proběhly v termínu 3.11.2003 –
15.12.2003, kdy byly výsledky inventury předány účtárně. Nové přírůstky DHM, DDHM a DNM
po datu 15.12.2003 byly zaevidovány a účetně podchyceny do konce ledna 2004.
Současně byla provedena inventura zásob a inventura oborové studijní knihovny.
Všechny inventury navázala na inventury z konce roku 2002, kdy se konaly v souvislosti
s odloučením ACO od VMO.

1.3.2. mimořádné
Mimořádné inventury se v roce 2003 nekonaly.

1.4. Předměty v evidenci
1.4.1. knihovna – přírůstek, celkový stav
Oborová studijní knihovna - která měla na konci roku 2002 celkem 1996 přírůstkových
čísel, má na konci roku 2003 celkem 2204 přírůstkových čísel. Nárůst tedy činí 208 přírůstků
získaných většinou výměnou s tuzemskem i zahraničím. V knihovně byl vydán a začal být
uplatňován nový knihovní řád a na konci roku (tj. 17.12.2003 – s tím, že do konce roku byla
knihovna uzavřena) byla provedena řádná inventura knižního fondu. Při inventuře byla zjištěna
ztráta jen jediné mapy, která byla ale později dohledána v budově ACO.

1.4.2. archív NZ – přírůstek, celkový stav
Archív vlastních NZ – do tohoto archívu bylo v r. 2003 zařazeno celkem 30 nových NZ,
které byly současně odevzdány do archívu AÚ AV ČR v Brně spolu s kartami ZAA. Tento archív
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má seznam archivovaných NZ a údaje o nich jsou provázány s několika databázemi (databáze
Výzkumy v PC, databáze na www stránkách ACO, seznam přírůstkových čísel akcí)

1.4.3. fotoarchív – přírůstek, celkový stav
Fotoarchív – na konci roku 2003 bylo ve fotoarchívu evidováno 14 085 snímků
(diapozitivů, negativů a nově i digitálních snímků na CD nosičích), což je rozdíl proti roku 2002
celkem 4 154 snímků. Všechny tyto snímky jsou řádně popsány v příslušné databázi v PC. Ve
fotoarchívu byla k datu 12.8. 2003 uskutečněna inventura, která konstatovala, že chybí celkem 42
kusů snímků. Vzhledem k jejich různorodosti (z různých lokalit) je pravděpodobné, že se jedná o
jednotlivé neúmyslné ztráty – pokud nebudou do příští revize nalezeny.

1.4.4. videoarchív – přírůstek, celkový stav
Archív CD a videoarchív – nebyl do konce roku 2003 uveden řádně do provozu; v souladu
se závěry porad ředitele ACO bude v zimních měsících 2003/2004 R.Šuba přehrávat a pořádat
záznamy z malých videokazet na videokazety VHS, podobně bude pořádat digitální snímky na CD
nosičích – tak aby mohly být uloženy předepsaným způsobem do archívu. Fundus archívu byl
pořízen koncem roku (speciální regály) a je připraven pro definitivní uložení videokazet a CD.

2. Věda a výzkum:
2.1. Interní úkoly
„Prostorová analýza pohřebišť kultury se šňůrovou keramikou na Moravě, kompletace a
-

-

dokumentace nálezových celků“ (Peška)
„Zlaté předměty v kulturách konce eneolitu v Evropě“ (Peška)
„Starobronzový a středobronzový sídelní areál na lokalitě Horní lán v Olomouci-Slavoníně“
(Peška)
Monitoring a zhodnocení stavu přípravy archeologického zájmu v oblasti v oblasti
výstavby D 47, tj. provedení povrchové a letecké prospekce, studium literatury a NZ;
výstup: dílčí studie I. (srpen 2003) a závěrečná studie (říjen 2003); studie byla vyhotovena
zvlášť pro každou stavbu – 4704, 4705, 4706, 4707, 4708.1, 4708.2, 4709.1/1, 4709.1/2,
4709.2 (Berkovec, Kalábek, Peška)
Dálnice D1, 0134.1, Mořice - Kojetín - projekt záchranného archeologického průzkumu,
letecká a povrchová prospekce, studium literatury a NZ; výstup: dílčí ; studie I. (září
2003) a závěrečná studie (listopad 2003), (Berkovec, Kalábek, Peška)

2.2. externí úkoly (zdroje mimo příspěvek zřizovatele)
2.2.1. vlastní nebo vedení výzkumu
Vzhledem k výpadku ve financování Výzkumného záměru organizace, neměla organizace
vlastní projekt z institucionálních nebo účelových prostředků.

2.2.2. podíl na jiném úkolu
„Absolutní datování 3. tis. př.n.l. ve střední Evropě – Univerzita Bristol, Technická
univerzita Freiberg“ (dopracování a podání projektu), (Peška)
„Transformační procesy ve 3. tis. př.n.l. v Evropě“ (Univ Bristol, Univ. Halle, TU Freiberg,
CNRS Sorbons Paris, Univ. Trento, Univ. Wien) – velký mezinárodní projekt – podání přihlášky
(Peška)
„Identita, sociální dynamika a konflikty na počátku doby bronzové na Moravě“ (Univ.
Bristol, TU Freiberg) – zadání projektu (Peška)
„Topografie a struktura výšinných sídlišť v období středního eneolitu na moravskorakouském pomezí“ (Univ. Wien) – zadání projektu (Peška)
„Vedrovice – ohrazená osada LnK I“ – spolu s Moravským zemským muzeem v Brně
řešení grantu GAČR č. 404/03/0741 (Berkovec)
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2.2.3. mezioborové výzkumy
Stravovací návyky v kulturách pozdního eneolitu na Moravě“ (Univ. Bristol, 1. LF UK
Praha), (Peška)
„Analýza bronzových artefaktů z Olomouce-Slavonína“ (TU Freiberg), (Peška)
„Environmentální výzkum na stavbě D 1a D 47“ (ZIP Plzeň, LAPE Jihočeská univ. ČB),
(Peška, Berkovec)

2.3. Odborná prezentace
2.3.1. konference - název, datum, místo
2.3.1.1. pořádání
V roce 2003 Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, nepořádalo svými
silami žádnou vědeckou konferenci. Jeho pracovníci se však aktivně i pasívně účastnili konferencí
jiných organizací.

2.3.1.2.
-

-

-

aktivní účast (název konference, datum, místo, účastník, příp. název
příspěvku):

Záchranné archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r.2002 – 23.-24.2003 –
Brno:
(Tajer: Archeologický výzkum na stavbě D4704 v Podhoří; Vrána: Archeologický
výzkum rekonstrukce Mrštíkova náměstí v Olomouci a Archeologický výzkum na
stavbě komunikace k RD v Dukovanech; Prečanová: Archeologický výzkum na
hradisku lužických popelnicových polí Čekyně II)
III. studentská konference v Ratajích nad Sázavou – 25.4.-27.4.2003 – Rataje nad
Sázavou: (Vrána: záchranný archeologický výzkum sídliště lidu kultury s volutovou
/lineární/ keramikou v Bukovanech (o.Olomouc); Prečanová: Hradisko lužických
popelnicových polí Čekyně II)
Otázky neolitu a eneolitu našich zemí –23.-26.9.2003 - Český Brod a Kounice:
(Berkovec: Neolitické osídlení ve Vydrovicích, okr. Znojmo; Peška: Informace o nálezu
hliněného „trůnu“ v Olomouci-Hejčíně)
XVIII. sympozium „Starší doba bronzová v českých zemích a na Slovensku“, Opava, 15.17.10. 2003 (Peška)
„Das 3. und 2. Jahrtausend v. Chr.: Kontinuitäten und Veränderungen“, Bamberg, 24.25.3. 2003 (Peška)

2.3.1.3. pasívní účast (název konference, datum, místo, účastník):
-

XXXV. Mezinárodní konference archeologie středověku – 29.9.-3.10. 2003 – Hrabušice
/SR): Vrána
Kolokvium „Vypovedacia hodnota hrobového inventára zo sociálního hľadiska“, Nitra,
18.-19.11.2003 (Vránová)
19th International Congress of Roman Frontier Studies, Pécs-Sopianae, Maďarsko,
1.- 8.9.2003 (Peška)

2.3.2. semináře - název, datum, místo
2.3.2.1. pořádání
V roce 2003 Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, nepořádalo žádný
seminář.

2.3.2.2. aktivní účast
2.3.2.3. pasívní účast
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2.3.3. dílny - název, datum, místo
2.3.3.1. pořádání
V roce 2003 Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, nepořádalo žádnou
dílnu ani jinou akci podobného charakteru.

2.3.3.2. aktivní účast
III. meeting „Initiative Krems 2001“, Fribourg, 17.-22.9.2003 (Peška)

2.3.3.3. pasívní účast
---

2.4. Publikace
2.4.1. knižní
Peška, J. – Tejral, J.: Das germanische Königsgrab von Mušov in Mähren, Monographien
RGZM band 55,1. Mainz.

2.4.2. časopisecké
-

-

-

Dvořák, P. – Peška, J. – Turek, J.:Archaeology of Beaker settlements in Bohemia, Moravia.
An Outline of the Current State of Knowledge. In: Czebreszuk, J.- Szmyt, M.(eds.): The
Northeast Frontier of Bell Beakers, Proceding of the symposium held at the Adam
Mickiewicz University, Poznań (Poland) May 26-29 2002, BAR International Series 1155,
Oxford, 183-208.
Peška, J. – Šmíd, M.: Osídlení a vývoj krajiny. In: Mackovčin, P. – Sedláček, M.(eds.):
Chráněná území ČR VI. Olomoucko. Praha, 85-94.
Peška, J.: Neue absolute Datierung aus dem späteren Äneolithikum Mährens, Symposium
Bamberg, „Das 3. und 2. Jahrtausend v. Chr. : Kontinuitäten und Veränderungen, Bamberg
24.-25.3. 2003, v tisku
Kalábek, M. – Peška, J.: Die germanischen Siedlungen in der Flur „Horní lán“ in OlomoucSlavonín- In: Sborník referátů ke konferenci „Grundproblemen“, Kravsko 2001, v tisku
Hašek, V. – Kalábek, M. – Peška, J.: Bisherige Ergebnisse der geophysikalischen
Prospektion und der archäologischen Forschung in der Lokalität in Olmütz-Slavonín, Acta Archaeologica Carpathica XXXIX, 2004, v tisku
Hašek,V – Kalábek, M. – Peška, J.: Dosavadní výsledky geofyzikální prospekce a
archeologického výzkumu na lokalitě Horní lán v Olomouci-Slavoníně. In: Ve službách
archeologie V. Brno, v tisku
Peška, J. : Zlaté ozdoby z hrobů kultury se šňůrovou keramikou na Moravě. In: Vladárův
sborník, Nitra, v tisku
Berkovec, T. – Dreslerová, G. – Nývltová-Fišáková, M. – Švédová, J. (v tisku): Bone
Industry of the Linear Band Ceramic (LBK) Culture at Vedrovice, Moravia, 2003,
Conference Origins of the Linear Band Ceramic /LBK) Culture Session Organized by
Marek Zvelebil, Thessaloniki, Greece.
Berkovec, T. – Veselá, B. (v tisku): Pece na sídlišti kultury s lineární keramikou ve
Vedrovicích, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada M.
Berkovec, T. – Nývltová-Fišáková, M. (v tisku): Analýza osteologického materiálu
z vybraných objektů ze sídliště kultury s lineární keramikou ve Vedrovicích „Široké u lesa“,
PV za rok 2002.
Berkovec, T. (v tisku): Topolany 3 (okr. Vyškov), PV za rok 2002.
Berkovec, T. – Wiesnerová, P. (v tisku): Velkomoravské pohřebiště ve Velaticích (okr. Brno
- venkov), Pravěk NŘ.
Berkovec, T. – Kos, P. (v tisku): Dambořice (okr. Hodonín), PV za rok 2002.
Berkovec, T. (v tisku): Nemojany (okr. Vyškov), PV za rok 2002.
Berkovec, T. – Drozdová, E. (v tisku): Kuřim (okr. Brno – venkov), PV za rok 2002.
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-

-

Vrána, J.: Záchranný archeologický výzkum sídliště lidu kultury s volutovou /lineární)
keramikou v Bukovanech (o.Olomouc), Sborník Muzea středního Posázaví a Ratajích nad
Sázavou a Archeologické společnosti při katedře archeologie Západočeské univerzity
v Plzni, II, 21 – 28.
Vrána, J. (v tisku): Újezd, část Haukovice (o.Olomouc); Bukovany (o.Olomouc); Olomouc
– Polská ulice; Olomouc – Mrštíkovo náměstí; Olomouc – Šibeník; PV za rok 2002
Vránová, V. : Hradisko lužických popelnicových polí Čekyně II, Sborník Muzea středního
Posázaví v Ratajích nad Sázavou a Archeologické společnosti při katedře archeologie
Západočeské univerzity v Plzni, II, 37 – 42.
Prečanová, V.: Archeologické nálezy a lokality na katastru Velkého Týnce, okr. Olomouc,
Střední Morava 16, 41-56.
Kalábek,M. – Tajer,A. – Prečanová,V.: Olomouc-Slavonín, okr. Olomouc, PV 43, 163, 184,
199, 241, 285.

2.4.3. katalogy
V roce 2003 Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, nevydala žádný
katalog.

2.4.4. nálezové zprávy (NZ)
V roce 2003 byly odevzdány do archívu ACO, investorů a do archívu nálezových zpráv
Archeologického ústavu AV ČR v Brně následující nálezové zprávy. Jejich počet však nic
nevypovídá o skutečnosti, kdy byla vykonána většina prací spojených s tvorbou NZ (v mnoha
případech o rok dříve), ale jen o samotném datu odevzdání NZ.
číslo
v archívu
ACO
107/03
108/03
109/03
110/03
111/03

lokalita
(okres)

114/03

Olomouc (OL)
Olomouc-Neředín (OL)
Týn n/B (PR)
Moravská Huzová (OL)
Lutín,
Hněvotín,
dtto
Olomouc-Nemilany,
Velký Týnec-Vsisko (OL)
Olomouc (OL)
Lipník n/B
Lipník n/B VII – Trnávka
Olomouc-Nová ulice (OL)

115/03
116/03

Olomouc-město (OL)
Olomouc-Slavonín (OL)

117/03
118/03
119/03

Olomouc-Slavonín (OL)
Olomouc-Neředín (OL)
Přerov VII-Čekyně

120/03

Bukovany (OL)

121/03
122/03
123/03
124/03
125/03

Olomouc-Hejčín (OL)
Olomouc-Slavonín (OL)
Olomouc-Neředín (OL)
Újezd – Haukovice (OL)
Lipník n/B (PR)

112/03
113/03

trať

časové určení
nálezů
P (paleolit),
N (neolit), atd.
Vs, No
pravěk, B, L, Ř
Vs, No
B
N, B, H, L, No

Horní náměstí
Mýlina
Helfštýn
Liboš
Na klíně,
Nový trávník I, II,
Trať legií I, II,
U lesíka, Kapitulní
Nádvoří
Velkomoravská ul.
B, L, Vs, No
Lipnické díly
pravěk, E, L
Hyk
Šibeník,
No
pevnůstka
Polská ulice
No
Horní lán
N, E, B, L, R, S,
Rs, No
Pod hřbitovem
E, B–H, Rs, No
Mýlina
E, L, Ř
Nad rozsypanou
B
skálou
Ohrady
N, E, B, Vs
(U kapličky)
Pražská ulice
No
Na dvorském
N, B, Ř
Mýlina
B, L, Ř
Obec
E
Obec, zámek
No

Vrána
Šrámek
Vrána
Prečanová
Kalábek

č. j.
v archivu
AÚ AV ČR
Brno)
567/03
569/03
571/03
575/03
573/03

Kalábek
Kalábek

583/03
585/03

Kalábek

577/03

Vrána
Kalábek

579/03
587/03

Kalábek
Šrámek
Prečanová

581/03
1797/03
1801/03

Vrána

1805/03

Vrána
Kalábek
Šrámek
Vrána
Vrána

1803/03
1807/03
1811/03
1815/03
1813/03

autor
nálezové
zprávy
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126/03
127/03
128/03
129/03
130/03
131/03
132/03
133/03
134/03
135/03
136/03

Olomouc-Neředín (OL)
Lipník n/B VII – Podhoří
Olomouc-Slavonín (OL)
Milenov (PR)
Lipník n/B VII – Trnávka
(PR)
Olomouc-Neředín (OL)
Horní Sukolom (OL)
Hněvotín (OL)
Olomouc-Neředín (OL)
Bystročice-Žerůvky (OL)
Bukovany (OL)

Mýlina
Shony
Horní lán
Podsedek
Zadní

E, B, L, Ř
N, B
E, B, Rs, No
-----

Prečanová
Tajer
Bém
Tajer
Kalábek

1821/03
1809/03
1799/03
1817/03
1819/03

Mýlina
Obec
Topolanská
Mýlina
Plaviska
Obec (čp. 6)

N, B, L, Ř
N, L, No
pravěk
E, B, L, R, Vs ?
Pravěk, No
H, Rs, Vs, No

Prečanová
Kalábek
Kalábek
Prečanová
Tajer
Kalábek

1823/03
108/04
106/04
110/04
114/04
112/04

Celkem bylo odevzdáno 30 ks NZ rozdílného rozsahu a závažnosti. Stejný seznam rozšířený
o všechny NZ z předcházejících let je zveřejněn na webové stránce ACO (www.ac-olomouc.cz)

3. Prezentace:
3.1. Ediční činnost
3.1.1. vlastní tituly
Vzhledem k absenci financování Výzkumného záměru organizace v roce 2003 (důsledek
přechodu pod nového zřizovatele a neprovázanosti zajištění finančních toků mezi MK ČR, MŠMT
ČR a Krajským úřadem OK) nebylo možno pokračovat v publikační a ediční činnosti, která byla na
rok 2003 plánována
Z výše uvedených důvodů byl do tisku redakčně připraven (Pešková, Bém) jen další svazek
publikační řady Archeologické památky střední Moravy (APSM) – sv. 6 – Oliva,P.: Pohřebiště
kromaňonců v Mladečských jeskyních, který byl financován z peněz přidělených KÚ OK.

3.1.2. podíl na edici
M. Čižmář: Keltské oppidum Staré Hradisko - německá mutace již dříve vydané a téměř
rozebrané publikace z publikační řady APSM – č. 4 (vydání zajištěno spolu s Freilichtmuseum
Asparn an der Zaya a ÚAPP Brno)

3.1.3. periodika
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, nevydává žádné periodikum.

3.2. Výstavy
3.2.1. autorské
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, nepořádalo žádnou autorskou
výstavu v roce 2003.

3.2.2. podíl na výstavě
Římané a Germáni. Nepřátelé, rivalové, sousedé; MZM Brno 29.4. – 26.10. poradenství při
prezentaci mušovského bohatého hrobu (Peška).
Germáni a Římané na střední Moravě – spoluautorství na scénáři a prezentace
archeologického materiálu z Olomouce - Slavonína a Neředína. Putovní výstava – ProstějovOlomouc-Přerov (2003)- Šumperk (2004) – zajištění instalace a převozu (Kalábek)
Prezentace plánů a dosavadních výsledků z výzkumu osady LnK ve Vedrovicích – při
příležitosti konání konference „Záchranné archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku r. 2002“
– květen 2003 – v prostorách MZM Brno (Berkovec).
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3.3. Dílny a exkurze
3.3.1. autorské
---

3.3.2. podíl na cizí
---

3.4. Přednášky a výchovně vzdělávací akce
3.4.1. autorská
-

„Vybrané kapitoly z dějin pravěku a středověku olomouckého regionu na základě
archeologických výzkumů“ přednášky PhDr. J. Pešky na katedře historie FF UP- eneolit,
starší a střední doba bronzová.

3.4.1.1. přednesena za celostátní účasti
-

Organizace archeologické památkové péče na území Olomouckého kraje (Seminář
muzejních archeologů ČR), (Peška)

3.4.1.2. přednesena za mezinárodní účasti
-

Nález neolitického keramického „trůnu“ v Olomouci-Hejčíně (Otázky neolitu a eneolitu)
Staro- a středně bronzový sídelní areál z Olomouce-Slavonína (Sympozium „Starší doba
bronzová…“), (Peška)

3.4.1.3. přednesena v zahraničí
-

Nezajímavější výsledky archeologických výzkumů na střední Moravě (přednáška na
Technické univerzitě ve Freibergu, SRN, 29.-30.4.2003), (Peška)
Nová absolutní data z pozdního eneolitu na Moravě (přednáška na sympoziu v Bambergu,
SRN, 24.-28.3.2003), (Peška)

3.4.1.4. ostatní
-

Slovanské osídlení Olomouce II – 20.5.2003, pro střední školy v Divadle hudby v Olomouci
(Kalábek)
Přednáška o činnosti ACO pro Klub důchodců vojenského sdružení rehabilitovaných
v Olomouci, 15.4.2003 (Bém)

3.5. Internet
3.5.1. vlastní stránky
Vlastní internetová stránka je k dispozici od roku 2001 (www.ac-olomouc.cz), ale její
činnost naráží zejména na malou kapacitu pronajatého prostoru. Proto je v současné době využívána
možnost prezentovat část archeologické problematiky na nově založené stránce
www.archeologied47.cz, která byla vytvořena v rámci projektu „Archeologie na D47. Projekt
záchrany kulturního dědictví“ a která bude sloužit zejména v následujícím období intenzívních prací
na stavbě dálnice D47. Pro vytvoření této stránky bylo ve druhé polovině roku 2003 věnováno
velké úsilí pracovníků ACO, externích technických pracovníků i oborových a meziresortních
odborníků.
Na domácí stránce ACO jsou v rámci údajů pro investory a jiné zájemce o archeologii
zveřejněny internetové adresy ostatních archeologických institucí působících v olomouckém kraji, a
to zejména s ohledem na možnost hlásit výskyt archeologických situací a nálezů v okruhu naší
působnosti.
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3.5.2. odkazy na jiných stránkách
nejsou sledovány

4. Ostatní činnost:
4.1. členství v komisích
Oborová komise muzejních archeologů ČR (hlavní výbor) (Peška)
Zástupce ČR v komitétu mezinárodní „Initiative Krems 2001“, (Peška)
Člen asociace „Archéologie et gobelets“, (Peška)
Člen České archeologické společnosti (Peška, Bém a ACO jako organizace)
Koordinátor Stálé odborné archeologické komise na stavbě D 47, (Peška)

4.2. studium – druh, kde
-

externí doktorandské studium, obor: pravěká a raně středověká archeologie, filozofická
fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Vránová)

4.3. výuka – kde, kdo
-

-

Koordinace a vedení výběrového cyklu přednášek „ Vybrané kapitoly z dějin pravěku a
středověku olomouckého regionu na základě archeologických výzkumů“ na katedře historie
FF UP, (Peška)
Kolokvium na závěr zimního semestru k přednášce „Mladý a pozdní eneolit na střední
Moravě“ – Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno, (Peška)
Odborný konzultant (Berkovec) bakalářských prací obhájených na Ústavu archeologie
a muzeologie Filozofické fakulty MU v Brně v roce 2003:
Veselá B.: Výrobní a otopná zařízení ze sídliště s Lnk ve Vedrovicích.
Švédová, J.: Kostěná a parohová industrie ze sídliště Lnk Vedrovice.
Odborný konzultant (Berkovec) diplomové práce zadané na Ústavu archeologie
a muzeologie Filozofické fakulty MU v Brně v roce 2003:
Veselá, B.: Štípaná industrie na sídlišti Lnk ve Vedrovicích
Odborný konzultant (Berkovec) doktorandské práce zadané na Univerzitě v Shefieldu
zadané v roce 2003:
Lukešová, A.: A Social Perspective on the Constitution of the Linnienbandkeramik (LBK)
Culture.

4.4. spolupráce s médii – slovní komentář
-

Řada rozhovorů a televizních šotů k tematice organizace APP, ZAV v regionu, výsledkům
výzkumů, organizace a zabezpečení ZAV na D47, tisková konference; laboratorní
ošetřování materiálu apod. (Peška, Bém, Kalábek, Tajer, Berkovec)

4.5. jiná činnost
-

Převoz bronzových nádob z Nákla a bronzové helmy z Brna-Řečkovic po rekonzervaci (pro
VMO a MZM Brno), 14. - 20.5. RGZM Mainz, SRN (Peška)
Pracovní cesta – organizace záchranné archeologické činnosti a zajištění výzkumů na
velkých stavbách: 2.- 4. 6. Slovinsko a Maďarsko; 21.- 22.7. Polsko (Peška)
Účast na odborných komisích na výzkumech (Mašovice), (Peška)
Koordinace projektu „Archeologické nálezy a lokality v oblasti střední Moravy“ (Peška)
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5. Základní charakteristika roku
5.1. výrazná pozitiva
-

Stabilizace a zabezpečení všech činností organizace
Hospodářský chod organizace
Zahájení realizace projektu „Archeologie na D 47“
Naplňování APP v kraji
Přestěhování do nových prostor

5.2. výrazná negativa
-

Forma ustanovení organizace (vznik nové místo delimitace)
Nemožnost dokončení Výzkumného záměru organizace z důvodu nepokrytí finančními
prostředky
Nedostatečné pokrytí finančních potřeb organizace, mj. i v oblasti ZAV
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