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Archeologické centrum Olomouc
příspěvková organizace

Výkaz činnosti příspěvkové organizace
za rok 2015
ÚVOD
Pro rok 2015 byly Archeologickému centru Olomouc, příspěvkové organizaci (dále jen ACO),
stanoveny, s ohledem na konkrétní situaci i dlouhodobé cíle, prioritní úkoly, a to sice: výkon a
garance archeologické památkové péče (APP) na svěřeném území; zpracování nálezů a tvorba
nálezových zpráv ze ZAV minulých období; posílení rozpočtu ze strany zřizovatele; pokus o
získání nových projektů a grantů včetně mezinárodních; podpora vydávání časopisu
Interdisciplinaria Archaeologica – a další publikační aktivity; vydání reprezentativní publikace ke
20. výročí ACO; multidisciplinární spolupráce s vědeckovýzkumnými organizacemi v tuzemsku i
v zahraničí. Jako závazné ukazatele stanovené zřizovatelem byly do plánu práce zařazeny: objem
zpracování nálezů – cca 50 000 předmětů, objem vypracovaných nálezových zpráv – 15 kusů, podíl
záchranných archeologických výzkumů pro nepodnikatelské subjekty – 10%, počet publikačních
počinů – 2 ks.
V oboru stavebnictví, které je pro archeologii klíčovým odvětvím, se i v roce 2015 čekalo na
jeho oživení. Krize však dosud postihuje všechny stavby – od velkých staveb až po individuální
výstavbu drobných investorů. Typickým příkladem je stále odkládaná výstavba dálnice D1 v úseku
Říkovice – Lipník nad Bečvou, kde z hlediska archeologie, zejména na SZ od Přerova, je očekávaná
složitá archeologická situace, která bude vyžadovat mnoho úsilí ze strany ACO. I nadále převládají
při výstavbě dopravní infrastruktury nekoncepčnost, neustálé změny priorit a odsouvání řešení
komplikovaných úkolů. Práce na největších archeologických akcích se v roce 2015 téměř zastavily,
resp. pokračovaly v nedostatečném rozsahu, který umožnil udržet zaměstnanost ACO na snížené
úrovni jen za cenu mimořádných opatření ve spolupráci se zřizovatelem. Přesto si organizace
zachovala schopnost plnit úkoly, které před ni kladly nahodile se objevující požadavky
archeologické památkové péče v terénu, resp. záchranné archeologické výzkumy a dohledy na
stavbách malých investorů – soukromníků i organizací terciérní sféry.
Ani struktura organizace, co se týká míst sekretářky–personalistky–pokladní, externí účetní a
ekonoma nezůstala v průběhu roku 2015 beze změn. Kvůli dalšímu odchodu sekretářky bylo toto
pracovní místo nově obsazeno v závěru roku. V průběhu 1. pololetí roku 2015 měla vypršet
smlouva externímu ekonomovi a účetní. Bylo proto obnoveno stálé pracovní místo ekonoma, ale
přijatá absolventka VŠ obsadila toto místo jen do 31.10.2015, kdy na vlastní žádost přešla na
dodavatelský způsob působení. Dosavadní externí ekonom pak pod tíhou okolností pokračoval
v činnosti až do konce roku, čímž byla zachována kontinuita ekonomického oddělení, jeho know–
how, výkaznictví apod. Všechny tyto změny jistě nepřispěly ke stabilizaci pracovního prostředí
ACO.
Také v roce 2015 se dařilo uskutečňovat garanci archeologické památkové péče (APP), tj.
realizaci ZAV na všech stavbách, kde dochází k narušení archeologických památek. Proto jsme také
nezaznamenali žádnou stížnost nebo výtku ze strany organizačně, odborně či metodicky
nadřízených organizací pro zanedbání APP. K posílení rozpočtu ze strany zřizovatele v roce 2015
opět nedošlo. Podpora běžných publikačních aktivit zůstala na nejmenší úrovni, takže dvě
domovské publikační řady (ARF a APSM) jsou nadále zastaveny. Podpořen byl naopak vznik
jubilejní publikace k 20. výročí existence organizace – její realizace je ale přesunuta na rok 2016.
Projekt preventivní archeologie opět podpořen nebyl.
Podíváme–li se podrobněji na strukturu archeologických výzkumů uskutečněných v roce 2015,
pak vidíme následující situaci.
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Na velkých investičních stavbách byla archeologie v r. 2015 přítomna jen na stavbě budoucí
R 4901 (Hulín–Fryšták), a to malý ZAV označený jako „Příjezd k sekčnímu uzávěru ČEPRO“
v lokalitě Pravčice 2, dále přeložka plynovodu v lokalitě Fryšták a v lokalitě Racková. Na stavbě
dálnice D1– stavba 137– byla dozkoumávána jen plocha lokality Trnávka 3 zkoumaná již r. 2013.
Ostatní výzkumy roku 2015 lze označit jako drobnější akce – revitalizace obcí (Dolany,
Paseka), výstavba obecních kanalizací (v Ratajích, Vojnicích, Pňovicích, Čechách pod Kosířem),
rekonstrukce silnice u Dubu nad Moravou, výstavba polní cesty u Babic u Šternberka, výstavba
skladové a administrativní budovy u Velké Bystřice, několik rodinných domků atd.
Největší výzkum v r. 2015 byl uskutečněn na stavbě haly u zemědělského areálu v Uničově, kde
bylo nalezeno 555 sídlištních objektů a unikátní neolitická studna.
Badatelský výzkum byl uskutečněn jen jeden, a to další etapou výzkumu kruhového
opevněného areálu ze starší doby bronzové ve Vřesovicích na Prostějovsku za spolupráce MartinLuther Universität Halle a ÚAPP Brno.
Rok 2015 byl rokem, kdy se rozhodovalo o pokračování řešení dříve běžícího grantového
projektu MK ČR, resp. Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity
(NAKI) pod názvem „Výzkum historických cest severozápadní Moravy a východních Čech…“ –
jako další účastník projektu (spolu s Centrem dopravního výzkumu Brno, poskytovatel: MK ČR).
Dobrou zprávou je, že projekt bude pokračovat svou 2. etapou za účasti ACO.
Dalším projektem, jehož nositeli jsou pracovníci ACO, je projekt podporovaný KÚ OK pod
názvem „Preventivní archeologie“, který využívá spolupráce s amatérskými uživateli detektorů a
usměrňuje jejich činnost společensky prospěšným směrem k záchraně movitých archeologických
památek a k zamezení nelegálního obchodování s nimi. V roce 2015 byl projekt podpořen jen
z vlastních zdrojů ACO, neboť jeho přerušení či zánik by smazal všechny předcházející kladné
výsledky, zpřetrhal by navázané kontakty s amatérskými archeology a znevěrohodnil by celou
dosavadní snahu o omezení ničení archeologického kulturního dědictví. Situace do dalších let
zůstává nejistou.
Také v roce 2015 se úspěšně rozvíjela spolupráce s mnoha podobně zaměřenými organizacemi
v ČR i v cizině (viz níže), zejména s katedrou historie FF UPOL při získání a zpracování vzorků pro
paleobotanické a geologické analýzy, při výuce archeologie (terénní praxe studentů v Babicích,
Dolanech, Uničově) apod., a s PřF UPOL a s RCPTM (Regionální centrum pokročilých technologií
a materiálů v Olomouci).
Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem (objem zpracování nálezů, počet vypracovaných
nálezových zpráv, podíl ZAV pro nepodnikatelské subjekty, počet vydaných publikací) je možno
označit za splněné (viz dále ve Výkazu činnosti). V ediční činnosti byla organizace limitována
finančními prostředky, přípravou Ročenky 2014 (do fáze pre-press) a dalšího čísla odborného
časopisu IANSA svůj závazek splnila.
Organizaci se z výše uvedených důvodů nepodařilo udržet v průběhu roku vyrovnaný rozpočet,
který skončil se záporným hospodářským výsledkem.
Celkově je možno rok 2015 označit pro ACO jako destabilizující, a to externím vlivem, resp.
rozporem mezi množstvím reálných ZAV tak říkajíc „ve výhledu“ a okamžitým množstvím ZAV
využívajících v daném roce stávající kvalifikace, zkušenosti a možnosti pracovního kolektivu ACO.
Organizace ale nemá ani nadále problémy splnit své povinnosti při zajišťování archeologické
památkové péče a ochrany archeologického kulturního dědictví v okruhu své působnosti.

5

Výkaz příspěvkové organizace
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace
za rok 2015:
1. Vlastní činnost:
1.1. Záchranné archeologické výzkumy (ZAV)
1.1.1. počet uskutečněných záchranných archeologických výzkumů v roce 2015 nebo
pokračujících v roce 2015 z let minulých.
(přír. č. akce – inter. č. úkolu –– lokalita – trať – (doba konání) – popis akce – ved. výzkumu)
12/2012 – 12960 – Osek nad Bečvou 2, "Nademlýnice". Pokračování arch. výzkumu na trase D1
0137 Přerov – Lipník nad Bečvou. Výzkum byl podvaděn v prostoru dočasného záboru na
jižní straně dálnice. V sondážních výkopech o délce cca 50 m a šířce 5 m bylo odkryto
několik sídlištních objektů z období popelnicových poli. Nálezy pocházely i z kulturní
vrstvy (Tajer, A.).
12/2014 – 12021 – (výzkum A. Tajer a J. Vrána) v rámci výstavby silnice R49 Hulín – Fryšták,
byly zkoumané archeologické situace v prostoru nové přístupové cesty k produktovodu
ČEPRO (stavby 168). Během výzkumu prozkoumáno 10 sídlištních objektů, 1 hliník a 14
jamek seřazených do pravidelného půdorysu nadzemní kůlové stavby. Z objektů vyzvednuty
nálezy kultury lidu s lineární keramikou (Tajer, A. – Vrána, J.).
35/2014 – 12898 – Velká Bystřice, EGT. V lednu 2015 byl proveden záchranný archeologický
výzkum jordanovského sídliště v areálu společnosti EGT na jižním okraji města. Na ploše
parkoviště bylo prozkoumáno 31 zahloubených sídlištních objektů s nálezy keramiky,
štípané industrie a mazanice. Jedná se o ojedinělý výzkum sídliště této kultury na střední
Moravě (Kalábek, M.).
01/2015 – 12906 – Čechy pod Kosířem, zámek. Záchranný výzkum byl zapříčiněn stavební akcí na
adaptaci nevyhovujících prostor v jižním a západním křídle zámku pro muzejní účely,
během výzkumu proběhla dokumentace realizovaných výkopů a odkrytého zdiva
novověkého původu, v místě přízemí západního křídla zámku. Výzkum probíhal během
měsíců ledna až května (Vrána, J.)/.
02/2015 – 60033 – Štěpánov,č.p. 118. Při skrývce parkoviště byly nalezeny a prozkoumány tři
středověké až novověké objekty (Daňhel, M.).
03/2015 – 12846 – Rataje, obec. Ve výkopech pro kanalizaci byly na návsi dokumentovány
narušené novověké a středověké objekty a sklepy (Kalábek, M.).
04/2015 – 12846 – Vojnice, obec. Ve výkopech pro kanalizaci byly dokumentovány narušené
novověké objekty (Kalábek, M.).
05/2015 – 60035 – Dřevohostice „Dřevohostický les“. V lese u Dřevohostic byla zkoumána lesní
těžbou narušená mohyla č. 12 z období pozdního eneolitu (KŠK). Mohyla byla
prozkoumána již I. L. Červinkou v roce 1908. Záchranným výzkumem bylo potvrzeno
jednoduché nasypání mohylového náspu bez vnitřní konstrukce. Výzkum odkryl Červinkou
6

prokopanou hrobovou komoru s novověkými artefakty. Mezi původní nálezy z mohyly lze
zařadit štípanou industrii a několik zlomků atypické keramiky (Daňhel, M.).
06/2015 – 12938 – Komárov, intravilán, p.č. 134/2. Záchranný výzkum byl zapříčiněn výstavbou
domova seniorů. Během výzkumu zde byly prozkoumány 2 sídlištní objekty a kulturní
vrstva kontext 0103, která byla zkoumána pomocí čtvercové sítě. Nalezené keramické
zlomky lze datovat do 13. století, tyto zlomky byly zjištěny jak ve výplních zkoumaných
objektů, tak v kulturní vrstvě, kde byly také objeveny zlomky strusky. Výzkum probíhal
během měsíců května a srpna (Vrána, J.)/.
07/2015 – 12986 – Dub nad Moravou "Příčníky", "II/150 Dub nad Moravou – hranice okresu PV –
rekonstrukce silnice". Výzkumem bylo prozkoumáno pět objektů o nejisté dataci
(pravděpodobně eneolit). Jedná se o stopy neznaného sídliště lokovaného na terase
bezejmenného potoka, pravostranného přítoku řeky Blaty (Tajer, A.).
08/2015 – 12972 – Paseka. Na nově budovaném parkovišti u obecního úřadu byla dokumentována
novověká studna z na sucho kladených kamenů. Keramika kolem studny pochází z 18. – 19.
století (Kalábek, M.).
09/2015 – 12951 – Olomouc– Hodolany, Stará Víska. Ve výkopu pro plynovod byly v srpnu 2015
nalezeny zlomky středověké keramiky (Kalábek, M.).
10/2015 – 60036 – Hněvotín, RD Branžovští. Při hloubení základů RD byly v srpnu 2015
dokumentovány středověké a novověké objekty dokládající starší fázi zbouraného
vesnického domu (Kalábek, M.).
11/2015 – 12967 – Pňovice, obec. Ve výkopu kanalizace byl v září 2015 zdokumentován
středověký sídlištní objekt (13. století) (Kalábek, M.).
12/2015 – 13006 – Dolany, obec okolo kostela sv. Matouše. S a SV od kostela byly ve výkopech
komunikace a kanalizace zkoumány sídlištní objekty (18 objektů) datované do LnK, KNP,
KLPP a novověku. Ze zásobní jámy datované do KNP pochází velké fragmenty nádob
(mísa, hrnec) a štípaná industrie (Kalábek, M.).
13/2015 – 12021 – Pravčice 2 „Losky“. Záchranný výzkum byl zapříčiněn výstavbou příjezdové
komunikace k produktovodu ČEPRO – stavba 168, která probíhá v souvislosti se stavbou
budoucí komunikace R 4901. Během výzkumu zde bylo prozkoumáno 25 sídlištních
objektů. Část objektů není možné datovat, dle nálezů z výplní několika objektů lze usoudit,
že tato lokalita byla osídlena v období kultury s lineární keramikou. Výzkum se uskutečnil
během měsíců září a října (Tajer, A. – Vrána, J.).
14/2015 – 12021 – Fryšták – Dolní Ves, trať Za Suchým. Záchranný výzkum byl zapříčiněn
výstavbou přeložky plynovodu – stavba 505, která probíhá v souvislosti se stavbou budoucí
komunikace R 4901. Během výzkumu zde bylo prozkoumáno 13 sídlištních objektů a vrstvy
– kontexty 0102, 0108, 0116, které byly zkoumány v sondách 1 – 11. Většinu objektů není
možné datovat, dle nálezů z výplní několika objektů a ze zkoumaných vrstev lze usuzovat,
že byla tato lokalita osídlena v mladším stupni kultury s moravskou malovanou keramikou.
Výzkum probíhal v měsících říjnu a listopadu (Tajer, A. – Vrána, J.).
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15/2015 – 13026 – Babice „Dlouhé“. Stavba polní cesty severně od obce narušila sídliště (21
objektů) a jeden kostrový hrob. V objektech byly nalezeny nepatrné zlomky keramiky a
mazanice, které lze datovat do eneolitu (MMK?). V obdélné hrobové jámě (2,4 x 1,5 x 0,48
m) byl uložen kostrový pohřeb ve skrčené poloze na pravém boku s orientací SV – JZ a
s obličejem obráceným k východu. Špatně dochovaný skelet náležel dospívajícímu či
dospělému jedinci, u něhož nelze antropologickými metodami určit pohlaví. Mimo štípané
industrie (čepele) pod levou stehenní kostí hrob neobsahoval výbavu. Kolem hrobové jámy
byl zaznamenán kruhový žlábek o průměru 4,95 m. Žlábek měl mísovitý řez s maximální
šířkou 0,42 m a hloubkou 0,25 m. Lze tedy předpokládat, že byl hrob obklopen dřevěným
plotem či překryt kruhovou mohylou, která se nedochovala. Hrob předběžně datujeme do
období kultury se zvoncovitými poháry (Kalábek, M.).
16/2015 – 12021 – Racková „Kučovanice“ Záchranný výzkum byl zapříčiněn výstavbou přeložky
plynovodu – stavba 505 a skrývkou ornice v trase budoucí komunikace R 4901 v km 14.00 –
15.00., v průběhu výzkumu zde byl prozkoumán mělký objekt, který lze na základě
keramických zlomků datovat obecně do doby bronzové. Při dohledu na skrývce ornice bylo
v blízkosti zkoumaného objektu nalezeno několik keramických zlomků z období mladší až
pozdní doby bronzové. Po ukončení výzkumu byl objekt 1 i keramické zlomky objevené při
dohledu zaměřeny pomocí přístroje GPS. Archeologický výzkum zde probíhal během
měsíce října (Vrána, J.)/.
17/2015 – 13046 – Uničov „U Kravína“. V listopadu až prosinci 2015 ACO provedlo záchranný
archeologický výzkum na stavbě haly a přístupové cestě k ní. Lokalita je situována do areálu
bývalého zemědělského družstva na JZ okraji Uničova s nadmořskou výškou 232 – 233 m,
na levém břehu potoka Lukavice vzdálené cca 230 m. Na zkoumané ploše (1 ha) bylo
prozkoumáno 555 sídlištních objektů a 1 hrob (?) datovaných do neolitu (LnK), eneolitu
(MMK) a mladší doby bronzové (KLPP).
Výzkum odkryl rozsáhlé sídliště LnK zahrnující všechny typy známých archeologických
objektů. Mezi objekty dominují sloupové jamky uspořádané do deseti půdorysů celých či
částí dlouhých domů o rozměrech od cca 13×6 m až po 33×7,5 metrů. Domy měly obdélný
půdorys s orientací SSV – JJZ.
Naprosto výjimečným nálezem se stal objev studny (obj. 184) situovaný, do bezprostřední
blízkosti domu/struktury 2 (5 m JV od JV nároží) a 3 (5,7 m V od SV nároží). Jednalo se
v půdoryse o nepravidelnou oválnou jámu s rozměry 5,8×5,5 m a orientací SV–JZ.
Uprostřed jámy v hloubce 1,2 m od povrchu byl v hmotě jílovité žlutohnědé výplni
zachycen kosočtvercový půdorys původně vydřevené studny. Dubová konstrukce bednění
sestávala ze čtyř rohových kůlů. Do každého z nich byly vytesány v jedné čtvrtině výseče
dva podélné a na sebe kolmé žlábky. Do žlábků byla zasazena jednotlivá obdélníková prkna.
Okraje prken byly přitesány do špice. Studna je spolehlivě datována téměř celými nádobami
i pomocí dendrochronologie do období trvání sídliště.
Z výplně objektů pochází bohatá kolekce keramiky, štípané industrie (čepelky, úštěpy,
jádra) a broušené industrie (lichoběžníkovité sekery a zlomky kopytovitých klínů) datující
sídliště do mladšího stupně LnK. (Kalábek, M.).
18/2015 – 13051 – Trnávka 3, pokračování výzkumu na stavbě D1 0137 Přerov – Lipník nad
Bečvou. Na podzim roku 2015 proběhly skrývky orniční vrstvy v staničení 96,000 až
96,600. Během skrývek byly objevené archeologické sídlištní objekty a tak byl ještě v
prosinci zahájen archeologický výzkum. Během výkopových prací prozkoumáno několik
zásovbních jam, které ovšem neobsahovaly datovatelný materiál. Výzkum bude pokračovat
v roce 2016 (Tajer, A.).
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19/2015 – 13020 – Bohuňovice – ul. Lhotka, akce: rekonstrukce plynovodu; odkryto 5
archeologických sídlištních objektů datovaných do středověku (Vránová, V.).
21/2015 – 12936 – Sobotín, kostel sv. Vavřince. Dokumentace při stavební akci Sobotín – V. etapa
opravy hřbitovní zdi. Archeologický dohled při opravě části zdi, která ohrazuje farní kostel a
místní hřbitov, dokumentace zděné konstrukce z období novověku. Tento archeologický
dohled u kostela sv. Vavřince navázal na dohledy z let 2011, 2012 a 2013 (Vrána, J.)/.
12988 – Spolupráce na záchranném výzkumu na stavbě Obnova nádvoří zámku v Bílovci, který
realizoval NPÚ, u.o.p. Ostrava, spolupráce probíhala během měsíce července (Vrána, J.)
březen 2015 – antropolog ACO Lukáš Šín prováděl dokončení terénního antropologického
výzkumu v rámci archeologického výzkumu partnerské organizace – NPÚ Ostrava (vedoucí
výzkumu Mgr. Michal Zezula) v kostele sv. Ducha v Opavě včetně vypracování závěrečné
antropologické zprávy.
říjen 2015 – antropolog ACO Lukáš Šín prováděl terénní antropologický výzkum v lokalitě Babice
listopad 2015 – antropolog ACO Lukáš Šín prováděl terénní antropologický výzkum v lokalitě
Uničov, „U Kravína“
srpen – prosinec 2015 – antropolog ACO Lukáš Šín prováděl terénní antropologický výzkum
v rámci archeologického výzkumu partnerské organizace – NPÚ, ú.o.p. Olomouc (vedoucí
výzkumu: Mgr. Hana Dehnerová) – na lokalitě Olomouc – Křížkovského ulice č. 10.
Seznam přírůstkových čísel archeologických akcí uskutečněných výlučně ACO v roce 2015
obsahuje 24 výše uvedených položek (př.č. 12/2012; 12, 35/2014; 1–19, 21/2015; 12988),
další 2 antropologické terénní výzkumy pro jinou organizaci a 2 antropologické terénní
výzkumy pro ACO.

1.1.1.1. Záchranné archeologické výzkumy a s nimi související činnosti, které byly
zcela nebo zčásti provedeny ve vlastní režii organizace, případně byly kofinancovány
jinou partnerskou organizací:
(interní čís. úkolu – lokalita – popis akce – vedoucí výzkumu)
60033 – Štěpánov – Výzkum na parcele pro výstavbu RD, archeologický dohled, výkopové práce,
dokumentace a geodetické práce (Vančura, M.).
60034 – Blatec – Výzkum na parcele pro výstavbu RD, výkop a dokumentace (Paulus, M.).
60035 – Dřevohostice, výkopové práce na mohylníku v Dřevohostickém lese, dokumentace a
geodetické práce (Vančura, M.).
12473 – Předmostí u Přerova – sondáže geologickou tyčí kvůli zjištění mocnosti ornice v místě
archeologické lokality (Vančura, M.).
Vřesovice – badatelské archeol. výzkum opevněných struktur z doby bronzové – kooperace
s Univerzitou v Halle/Saale a ÚAPP Brno (J. Peška,J., A. Northe, M. Kluge, P. Fojtík)
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Celkem: záchranné archeologické výzkumy ve vlastní režii byly prováděny na 5 výše zmíněných
akcích

1.1.2. Dále bylo na stavbách uskutečněno 119 odborných dohledů, jejichž náklady
byly fakturovány investorům
[(poř. číslo) – lokalita, stručná charakteristika akce, na níž byl uskutečněn v roce 2015
odborný archeologický dohled, zodpovědná osoba]:
1. Horka nad Moravou – komunikace pro pěší (12929) (Kalábek, M.).
2. Olomouc – Šlechtitelů, skleník (12935) (Kalábek, M.).
3. Olomouc – Rozšíření areálu firmy Nutrend Olomouc–IV. etapa (12926) (Kalábek, M.).
4. Uničov – rekonstrukce II. části vodovodu v ulici Na Nivách (12923) (Kalábek, M.).
5. Skrbeň – Rekonstrukce kanalizace Vyhnálov – úseky č. 2 a 5 (12931) (Kalábek, M.).
6. Výšovice – II/433 a III/36711 Výšovice – průtah (12840) (Kalábek, M.).
7. Kralice na Hané – III/3679 Čechůvky – Kralice na Hané (12934) (Kalábek, M.).
8. Náklo – Náklo, kompostárna, Obec – připojení kNN (12947) (Kalábek, M.).
9. Olomouc – REKO RS Olomouc U lávky (12950) (Kalábek, M.).
10. Olomouc – Odstranění stavby ve výrobním areálu, Rokycanova – 2. etapa, objekty 01, 02,
03, 04B (12948) (Kalábek, M.).
11. Hlušovice – Oprava propustku P1 na pozemní komunikaci III/44311 Hlušovice (12959)
(Kalábek, M.).
12. Otinoves – Otinoves, oprava mostu ev.č. 37728–5 (12965) (Kalábek, M.).
13. Olomouc – PK Solvent – distribuční centrum Olomouc (12962) (Kalábek, M.).
14. Grygov – Novostavba skladové haly Grygov (12973) (Kalábek, M.).
15. Olomouc – 2. etapa parkoviště a oplocení SZ strany areálu PřF (12982) (Kalábek, M.).
16. Uničov – U pily – staveb. úprava NNv, NNk, IV–12–8002782 (12975) (Kalábek, M.).
17. Liboš – Tlaková kanalizace Liboš – hráz ke mlýnu (12978) (Kalábek, M.).
18. Velká Bystřice – III/44317 Velká Bystřice – okružní křižovatka (12980) (Kalábek, M.).
19. Olomouc – Rezidenční park Švýcarská – druhá etapa (12984) (Kalábek, M.).
20. Chomoutov – II/446 Chomoutov – Pňovice, křižovatka silnic II/446 a III/44613 (12999)
(Kalábek, M.).
21. Moravská Huzová – Dešťová kanalizace Mor. Huzová – dokončení (12966) (Kalábek, M.).
22. Pňovice – III/44621 Pňovice – průtah, silnice III. třídy (12967) (Kalábek, M.).
23. Prostějov – SMN a.s. – o.z. Nemocnice Prostějov – Parkoviště v areálu nemocnice (12995)
(Kalábek, M.).
24. Slatinice na Hané – bytový dům pro seniory, parc.č. 485/57 a 485/60, k.ú. Slatinice na Hané
(12974) (Kalábek, M.).
25. Těšetice – Olomoucká – stavební úprava vNN, kNN (12996) (Kalábek, M.).
26. Hněvotín – Přípojka nn pro zásuvkovou skříň – Hněvotín, parc. č. 1063, 1067, st. 578
(13007) (Kalábek, M.).
27. Boškov – Středolesí – polní cesta (13009) (Kalábek, M.).
28. Hněvotín – parcela 44/3, Roman Jánský – VNk, DTS (13010) (Kalábek, M.).
29. Bystrovany – LIDL sklad – dostavba (13011) (Kalábek, M.).
30. Olomouc – Fakultní nemocnice Olomouc – Centrála a rozvody potrubní pošty (13014)
(Kalábek, M.).
31. Olomouc – Výkop pro optický kabel, Olomouc: Prokopa Holého, Bělidelská, Táboritů
(13015) (Kalábek, M.).
32. Brodek u Prostějova – III/0462 Brodek u Prostějova, průtah (13018) (Kalábek, M.).
33. Šumperk Elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou (12952) (Paulus, M.).
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34. Olomouc – Autosalon Hyundai – infrastruktura (12939) (Paulus, M.).Bílá Lhota,
„Kanalizace a ČOV Bílá Lhota“ (12913), spolu s Mgr. Vendulou Vránovou, Ph.D. /Šín, L./
35. Hnojice, „Hnojice – kanalizace a ČOV“ (12925) (Šín, L.)
36. Horka nad Moravou, „Horka nad Moravou – dostavba budovy obecního úřadu“ (12821)
(Šín, L.)
37. Křelov, „Rekonstrukce ulic Marie Kudeříkové, Sabinova a Bassova“ (12981) (Šín, L.)
38. Litovel, „Litovel – napojení místních částí Rozvadovice, Unčovice, Březové, Víska a
Chudobín na kanalizaci“ (12833) (Šín, L.)
39. Loštice, „Novostavba polyfunkčního domu ul. Hradská, Loštice“ (12963) (Šín, L.)
40. Loštice, „REKO MS Loštice – Bezručova“ (12971), spolu s V. Vránovou (Šín, L.)
41. Mohelnice, „Siemens Mohelnice – výstavba nového sběrného dvora pro manipulaci
s odpady v průmyslovém areálu“ (12953) (Šín, L.)
42. Mohelnice, „Mohelnice, Loštice – zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II.
fáze“ (12790), spolu s Mgr. Vendulou Vránovou, Ph.D. (Šín, L.)
43. Olbramice, „Zřízení ploch pro tříděný odpad“ (12966) (Šín, L.)
44. Olomouc, „Prameniště Černovír, výtlak ze studny E0 a obnova násosky“ (12994) (Šín, L.)
45. Paseka, „REKO VTL TU 301660 Paseka“ (13022) (Šín, L.)
46. Skrbeň, „Skrbeň – prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu“ (13017) (Šín, L.)
47. Strukov, „Strukov – kanalizace a ČOV“ (12905), spolu s M. Daňhelem (Šín, L.)
48. Šternberk, „Zvýšení bezpečnosti dopravy – křižovatka ulic Uničovská – krampolova ve
Šternberku“ (13012) (Šín, L.)
49. Šternberk, „Smíšená stezka Šternberk – Babice“ (13013) (Šín, L.)
50. Olomouc – Revitalizace Brownfields Pavlovická – I. etapa (12911) (Tajer, A.).
51. Hlubočky – Proměna, humanizace a oživení centra obce Hlubočky (12915) (Tajer, A.).
52. Olomouc – rekonstrukce a dostavba autosalonu a servisního centra Samohýl Olomouc a.s.
(12918) (Tajer, A.).
53. Olomouc – REKO MS Olomouc – Dolní Hejčínská (12919) (Tajer, A.).
54. Osek nad Bečvou –REKO MS Osek nad Bečvou – 3. Část (12921) (Tajer, A., Paulus, M.)
55. Olomouc – Wittgensteinova, SAMOHÝL – přel. VNk (12927) (Tajer, A.).
56. Droždín, chata, Kapusta – nové NNk (12928) (Tajer, A.).
57. Kožušany – Tážaly, kanalizace a ČOV (12933) (Tajer, A., Paulus, M.)
58. Dub nad Moravou – Revitalizace veřejného prostranství před poutním chrámem Očišťování
Panny Marie (12941) (Tajer, A.).
59. Záříčí – Silnice III/4349, Záříčí, most ev.č. 4349–2 (12955) (Tajer, A.).
60. Radslavice – III/43415 Radslavice – Grymov (12958) (Tajer, A.).
61. Blatec – III/43510 Blatec – průtah (12964) (Tajer, A., Paulus, M.)
62. Přáslavice – Úprava místní kanalizace a výstavba komunikace – Hliník, Přáslavice (12983)
(Kalábek, M. – Tajer, A.)
63. Grygov – dobývání šterkopísků Grygov – Tážaly (12987) (Tajer, A., Paulus, M.)
64. Neředín – Aplikační centrum BALUO v areálu FTK UP Olomouc (13033) (Tajer, A.).
65. Olomouc, Sladkovského, Ptáček – přeložka kVN (13027) (Tajer, A.).
66. Olomouc, Rokycanova 204/1 – DTS, VNk, NNk (13028) (Tajer, A.).
67. Uničov – Šternberk intravilány obcí (12904), dohled na stavbě II/444 Uničov – Šternberk
intravilány obcí (12904) (Vrána, J.).
68. Čechy pod Kosířem, extravilán, dohled na stavbě záchytné parkoviště Čechy pod Kosířem
(13001) (Vrána, J.)
69. Černotín, intravilán, dohled při hloubení výkopů elektrického vedení (12917) /Vrána, J./
70. Drahotuše, intravilán, dohled na stavbě III/44029 Drahotuše – průtah, včetně výměny
inženýrských sítí (12968) (Vrána, J.)
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71. Grymov, extravilán, dohled na stavbě III/43415 Radslavice – Grymov (12958) (Tajer, A. –
Vrána, J.)
72. Jezernice, intravilán, dohled při hloubení výkopů nové kanalizace včetně nové ČOV (12871)
(Vrána, J.)
73. Jindřichov, intravilán, dohled při hloubení výkopů nové kanalizace včetně nové ČOV
(12817) (Vrána, J.)
74. Hustopeče nad Bečvou, intravilán, dohled na stavbě křižovatka krajských silnic III/43911 a
III/03559 (12977) (Vrána, J.)
75. Hranice, intravilán, dohled při revitalizaci rybníka Kuchyňka (12985) (Vrána, J.)
76. Hranice, Partyzánská ulice, dohled při hloubení výkopu stoky pro odvod dešťové vody
(12835) (Vrána, J.)
77. Hranice, ulice Pod Hůrkou, dohled při výstavbě kanalizace (12867) (Vrána, J.)
78. Hrubá Voda, intravilán, dohled na přestavbě hotel Hrubá Voda, vodohospodářské objekty
(12961) (Vrána, J.)
79. Kozlov, intravilán, extravilán, dohled při hloubení výkopů nového vodovodu (12910)
(Vrána, J.)
80. Libavá, intravilán, extravilán, dohled při hloubení výkopů nového vodovodu a nové
kanalizace (12990) (Vrána, J.)
81. Lipník nad Bečvou, ulice Bohuslávská, dohled při hloubení výkopů plynového vedení
(12920) (Vrána, J.)
82. Lipník nad Bečvou, extravilán, dohled při hloubení výkopů elektrického vedení (12909)
(Vrána, J.)
83. Lutín, ulice K sídlišti, dohled při rekonstrukci vozovky (12796) /Vránová, V. – Vrána, J./
84. Moravský Beroun, intravilán, dohled stavbě revitalizace městského parku v Moravském
Berouně (12944) (Vrána, J.)
85. Olomouc, Palackého ulice, dohled při hloubení výkopu dvorní dešťové kanalizace u budovy
UZQ (12957) (Vrána, J.)
86. Olomouc – Holice, ulice Šlechtitelů, dohled při hloubení výkopů na stavbě garáže a
přístřešek zemědělské techniky (12916) (Vrána, J.)
87. Osek nad Bečvou, intravilán, dohled při hloubení výkopů plynového vedení část 2 (12924)
(Vrána, J.)
88. Osek nad Bečvou, intravilán, dohled při hloubení výkopů plynového vedení část 3 (12921)
(Tajer, A. – Vrána, J.)
89. Přáslavice, vojenský areál, dohled na stavbě Přáslavice – plynofikace a decentralizace
kotelen (12884) (Vrána, J.)
90. Slatinice, intravilán, trať Před drahou, dohled při hloubení výkopu plynového vedení
(13049) (Vrána, J.)
91. Soběchleby, intravilán, dohled při hloubení výkopu vodovodu (13045) (Vrána, J.)
92. Šternberk, intravilán, dohled při hloubení výkopů pro inženýrské sítě a příjezdové
komunikace k 26 rodinným domům (12956) (Vrána, J.)
93. Ústín, extravilán, dohled na stavbě II/4439 Ustí – průtah – hranice okr. Vsetín (12969)
(Vrána, J.)
94. Velký Týnec – Čechovice, intravilán, dohled při hloubení výkopů nové kanalizace (13003)
(Vrána, J.)
95. Zábeštní Lhota, intravilán, dohled při hloubení výkopu vodovodu (13045) (Vrána, J.)
96. Mohelnice, zlepšení kvality vod (12709) (Vránová, V.).
97. Šternberk, Lhotská, úprava vNN (12908) (Vránová, V.).
98. Uničov, Stromořadí, kabelové vedení vysokého napětí (12912) (Vránová, V.).
99. Bílá Lhota, kanalizace a ČOV (12913) (Vránová, V.).
100.Šternberk, Smetanova, nové kNN (12914) (Vránová, V.).
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101.Mohelnice, Spartakiádní, optický kabel (12930) (Vránová, V.)../
102.Rapotín, výkop kabelové rýhy (12932) (Vránová, V.).
103.Šternberk, Nádražní, nové kNN (12937) (Vránová, V.).
104.Loštice, rekonstrukce silnice v ul. Sokolská (12940) (Vránová, V.).
105.Mohelnice, SŠTZ, přístavba dílen (12942) (Vránová, V.).
106.Mohelnice, Siemens, výstavba sběrného dvora (12953) (Vránová, V.).
107.Moravská Huzová, děšťová kanalizace, dokončení (12991) (Vránová, V.).
108.Bystrovany, autobusová zastávka (12993) (Vránová, V.).
109.Slavonín, bytový dům B1 (12997) (Vránová, V.).
110.Olomouc – Chválkovice, víceúčelový areál (12998) (Vránová, V.).
111.Štěpánov, rekonstrukce chodníku ul. Horní (13000) (Vránová, V.).
112.Šternberk, optický kabel (13016) (Vránová, V.).
113.Rapotín, Pod Bukovou, nové NNk (13019) (Vránová, V.).
114.Bohuňovice, Loděnická, rekonstrukce plynovodu (13021) (Vránová, V.).
115.Mohelnice, optická síť pro upgrade TKR (13024) (Vránová, V.).
116.Šternberk, ul. Oblouková, přípojka dešťové kanalizace (13025) (Vránová, V.).
117.Šternberk, Světlov, úprava NNk (13047) (Vránová, V.).
118.Štěpánov, tlaková kanalizace (13048) (Vránová, V.).
119.20/2015 – Čechy pod Kosířem, park zámku (13023). Na podzim byl zahájen archeologický
dohled na stavbě (Vrána, J.)/.

1.1.2.1. Odborné archeologické dohledy na stavbách různých investorů, které „nepře–
rostly“ v záchranné archeologické výzkumy a byly provedeny v režii ACO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Bystročice, RD Banáš (Kalábek, M.)
Doubravice nad Moravou, RD Kučerová (Vránová, V.).
Hněvotín, RD Galvas (Vránová, V.).
Liboš, RD Schvarzová (Vránová, V.).
Liboš, RD p.č. 418/29, 418/13 (Vrána, J.)
Loštice, Hradská ulice, elektrické vedení pro RD (Vrána, J.)
Luběnice, RD p.č. 126/25, 126/26 (Vrána, J.)
Majetín, RD Šámalová (Kalábek, M.)
Pavlov u Loštic, RD Vyjídáček (Vránová, V.).
Potštát – Dolní Předměstí, extravilán (60034), revitalizace rybníka Starý (Vrána, J.)
Těšetice, přístřešek u RD Vidrman (Kalábek, M.)
Slatinice, altánek u RD Polákovi (Kalábek, M.)
Velký Týnec, vodovod pro chatovou osadu (Vrána, J.)
Vyšehoří, RD Ilko (Šín, L.)
Cholina, „Cholina, RD, Sedláček – úprava NNk“ (12852) (Šín, L.)
Mohelnice, „RD, parcela 1009/81“ (60034) (Šín, L.)
Vyšehoří, „RD, parcela 103/7“ (60034) (Šín, L.)

Celkem: dohledy ve vlastní režii byly prováděny na 17 výše zmíněných akcích
V roce 2015 bylo ACO přiděleno na tzv. Středomoravské archeologické komisi celkem 305
akcí, přičemž celkový počet akcí, které byly v roce 2015 zahájeny nebo jimiž se pracovníci ACO
jakkoliv zabývali (od čistě administrativních prací až po výzkum) činil 156 akcí. Uzavřeno bylo
146 dohod o provedení ZAV a objednávek.
Počet dohledů a výzkumů na určitém počtu lokalit nevypovídá nic o frekvenci nutných
návštěv archeologů a tedy ani o nutných nákladech na – v konečném pohledu – negativní akci.
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1.2. Inventury, kontroly
1.2.1. řádné – druh, rozsah
Na základě příkazu ředitele ACO č. 1/2015 byla v organizaci ACO provedena řádná
inventarizace veškerého majetku a závazků ACO na všech jeho pracovištích, a to k datu
31.10.2015. Fyzická inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byla provedena
ve dnech 9.11.–13.11.2015. Práce spojené s inventarizací hmotného a nehmotného majetku
proběhly tak, že závěrečná zpráva o výsledku inventarizace byla vyhotovena do 29.1.2016, kdy byla
předána řediteli ACO.

1.3 Konzervace
1.3.1. základní ošetření
1.3.1.1. ošetření keramiky
Celkový počet zpracovaných artefaktů za rok 2015 v keramické dílně ACO (přesné údaje o
tom jsou součástí počítačové databáze, kterou vyplňují konzervátorky jako podklad pro nálezové
zprávy) činí souhrn keramických střepů, re konstruovaných jedinců, mazanice, kovových artefaktů
apod. – 111 534 kusů. Toto číslo však jen málo vypovídá o náročnosti identifikace, kompletace a
rekonstrukce jednotlivých kusů nebo celých torz keramických nádob (včetně jejich lepení,
sádrování, zapisování do PC), neboť tato činnost je především případ od případu individuální. Proti
roku 2014 se počet zpracovaných artefaktů zdvojnásobil, a to mj. proto, že došlo opět ke stabilizaci
pracovního kolektivu (Bc.B.Zapletalová, H.Šubová). Část roku byla zaměstnaná ještě i Bc. Jana
Šínová (DPP).
Byly zpracovány nálezy z těchto lokalit (přír.č.–lokalita, trať–počet kusů): 03/2013 Bohuslávky
1, „Padělky“ – 16 467 kusů; 12/2012 Osek n/B 2, „Nademlýnice“ – 48 106 ks; 27/2014 Ústín –
40ks; 10/2014 Mohelnice, „Újezd“ – 253 ks; 19/2014 Hnojice, „Mošťanky“ – 1789 ks; 03/2014
Tršice – 2 kusy; 32/2014 Ústín – 10 ks; 33/2014 Žerotín – 148 ks; 04/2014 Nezamyslice, „Na
Zámku“ – 4 kusy; 06/2013 Trnávka 5, Zadní“ – 17 782 ks; 08/2015 Paseka – 78 ks; 09/2015
Olomouc–Holice, ulice „Stará Víska“ – 1 kus; 20/2014 Olomouc–Nemilany, ul. Rudolfa Chorého –
2 442 ks; 11/2015 Pňovice – 24 ks; 15/2014 Olomouc–Neředín, „Mýlina“ – 2 944 ks; 07/2015 Dub
nad Moravou – 151 ks; 71/2013 Radvanice – 1 307 ks; 02/2013 Trnávka 4, „Díly“ – 1 708 ks;
06/2014 Količín, „Kopaniny, Šeblínek“ – 9 817 ks; 24/2014 Hněvotín – 4ks; 02/2015 Štěpánov –
29 ks;, 79/2013 Úsobrno, „Durana“ – 144 ks; 05/2015 Dřevohostice, „Dřevohostický les“ – 5 ks;
17/2014 Pravčice 4, „Šeblínek“ – 1 017 ks; 09/2014 Třebětice 4, „Hrubé louky“ – 1 ks; 81/2013
Kožušany, „Suché louky“ – 2 536 ks; 09/2013 Trnávka 6, „Dolní slíny“ – 124 ks; 12/2013 Trnávka
3, „Zadní“ – 33 ks; 34/2014 Strukov – 48 ks; 11/2014 Olomouc–Nemilany, ul. Rudolfa Chorého –
4 359 ks;

1.3.1.2. konzervace kovů
Konzervovány vlastními silami oddělení byly v roce 2015 kovové nálezy z vlastních
výzkumů (70 železných a 42 bronzových předmětů různé velikosti a náročnosti) a v návaznosti na
grantové projekty, jichž se účastní zaměstnanci ACO; další desítky železných a bronzových
předmětů získaných jako nálezy detektorářů při jejich pravidelných akcích na různých lokalitách a
v různých katastrech.

1.4. Předměty v evidenci
1.4.1. knihovna – přírůstek, celkový stav
Oborová studijní knihovna – která měla na konci roku 2014 celkem 6330 přírůstkových
čísel, má k 31.12.2015 již 6718 přírůstkových čísel. Nárůst tedy činí 388 přírůstků získaných
především výměnou s tuzemskými i zahraničními odbornými archeologickými institucemi, neboť
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v r. 2015 mohla být, vzhledem k celkové finanční situaci organizace, věnována na přímý nákup
knih jen zcela minimální částka.

1.4.2. archív NZ – přírůstek, celkový stav
Archív vlastních NZ: v roce 2015 bylo do archívu NZ ACO a do databáze MEGALIT
spravované Archeologickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i., odevzdáno celkem 15 ks NZ (čj.
335/2015 až 338/2015 a 340/2015 až 350/2015), tj. z lokalit a akcí – Hranice (Jiráskova ul.),
polyfunkční dům; Lobodice (intravilán); Drahanovice (intravilán, před továrnou); Olomouc–
Neředín („Mýlina“), rodinný dům; Babice („Záhumní“), výstavba polní cesty; Olomouc–Slavonín
(Arbesova ul.), výstavba 2 rodinných domů; Olomouc–Slavonín (Arbesova ul.), výstavba 4
rodinných domů; Mladeč („Nové zámky“); Úsobrno („Durana“), výzkum starých cest pro projekt
NAKI; Olomouc–Nemilany (Bylinková ulice, „Kapitulní“), výstavba rod. domu; Tršice (intravilán,
náměstí), výstavba kanalizace; Třebětice 3 („Niva“), výstavba rychlostní komunikace R49;
Třebětice 4 („Hrubé louky“, „U Větřáku“), výstavba rychlostní komunikace R49; Pravčice 4
(„Seblínek“), výstavba rychlostní komunikace R49; Hnojice („Mošťanky“), badatelský výzkum
ACO; K 31.12.2015 obsahoval archív nálezových zpráv ACO celkem 350 položek. NZ č. 339/2015
(Stavenice, Daňhel) byla sice odevzdána v tištěné podobě do archívu ACO, ale vinou autora není
její digitální podoba ve stavu schopném odevzdání do databáze Megalit AÚ AV ČR v Brně. Proto
byla z celkového seznamu vyřazena.

1.4.3. archív písemností ACO
Také v roce 2015 sem byly archivovány další písemnosti ekonomické a personální povahy,
podklady pro tvorbu NZ, publikací atd. Archív je sice uspořádán, ale nemá dosud vypracován
seznam (inventář) archivovaných písemností s uvedením skartačních znaků a lhůt.

1.4.4. fotoarchív – přírůstek, celkový stav
Fotoarchív – na konci roku 2015 bylo ve fotoarchívu evidováno a popsáno 60 555 snímků.
Archív není plně v provozu. Fotografie se archivují u jednotlivých vedoucích výzkumů.

1.4.5. videoarchív – přírůstek, celkový stav
Archív CD a videoarchív – archív CD obsahuje stále jen 42 přír. čísel a jejich počet se
nemění, zvláště vzhledem ke stále menšímu využívání těchto médií pro ukládání a archivaci dat a
výsledků činnosti.

1.4.6. ostatní archívy
Archív map – v roce 2015 nedošlo k podstatné změně v jeho rozsahu. K archívu existuje
počítačová i psaná podoba inventáře, v němž lze mapy vyhledat.
Archív nálezových zpráv cizích institucí – v tomto archívu nedošlo v roce 2015 k žádné
výrazné změně v počtu archivovaných jedinců.
Sklad publikací vlastní produkce – v roce 2015 v něm byla v rámci celkové inventury
majetku ACO provedena inventura k datu 21.12.2015.

1.4.7. depozitáře
Od července roku 2008 provozuje ACO terénní archeologickou základnu ve Veselíčku (okr.
Přerov), jejíž součástí je kromě keramické laboratoře i depozitární budova. V roce 2015 se stav a
provozuschopnost budovy a depozitáře nezměnil.

1.4.8. počet předmětů předaných muzeím
Do muzeí v roce 2015 nebyly předávány žádné soubory nálezů.
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2. Věda a výzkum: (název–vedoucí–časové vymezení–výstupy–poskytovatelé
prostředků)
2.1. Interní úkoly
2.1.1. vlastní nebo vedoucí výzkumu
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

„Projekt preventivní archeologie resp. preventivního záchranného archeologického výzkumu
v Olomouckém kraji“ (z vlastních zdrojů ACO) č.ú. 70001 /Daňhel, M.; Kalábek, M.;
Kršková, M./
– spolupráce s archeologickými pracovišti na území Olomouckého kraje (Muzeum a galerie
v Prostějově, Muzeum Komenského v Přerově, Vlastivědné muzeum v Šumperku, ÚAPP
Brno v.v.i.)
– spolupráce s detektoráři
„Prostorová analýza pohřebišť kultury se šňůrovou keramikou na střední Moravě“,
kompletace a dokumentace nálezových celků, sběr materiálu, nové nálezové celky
(Dětkovice, Určice) – pokračování – J. Peška
Šnůrová pohřebiště na Prostějovsku – zahájení sběru materiálu (spolu s P. Fojtíkem a M.
Šmídem z ÚAPP Brno, pracoviště Prostějov) - J. Peška
Staro– a středobronzový sídelní areál na lokalitě Horní lán v OL–Slavoníně – pokračování
v přípravě monografie – shromažďování odborných podkladů a analogií – J.Peška
Pohřebiště KZP z oblasti střední Moravy: Hulín 1, Stříbrnice, Hulín–Pravčice 2 – odevzdání
dvou článků do tisku – J.Peška
Periodizace eneolitu na Moravě na základě dat absolutní chronologie (spolu s M. Šmídem
z ÚAPP Brno a P. Kalábkovou z UPOL) – příprava prezentace na konferenci – J.Peška
Absolutní datování vybraných nálezových celků ze zajímavých nálezových kontextů ze
ZAV ACO, spolupráce s Univerzitou v Poznani – získání dalších sérií výsledků
(Stavenice/Úsov, Osek nad Bečvou 1, další eneolitické lokality) – J.Peška
Absolutní datování nálezových komplexů závěru eneolitu a starší doby bronzové v Evropě –
tvorba a doplňování databáze (průběžně) – J.Peška, M. Kršková
(Staro) nová nejstarší měděná industrie na Moravě – sběr dat a artefaktů, analýzy, příprava
publikace – J.Peška
Zpracování a vyhodnocení absolutního datování nálezových kontextů neolitu, eneolitu a
doby bronzové (výzkumy ACO, ÚAPP Brno, NPÚ Ostrava) – J.Peška
Mikroskopické stopy kovů na metalurgickém náčiní KZP (spolupráce s PřF MU Brno) –
získání výsledků – J.Peška

2.2. externí úkoly
2.2.1. vlastní nebo vedoucí výzkumu
2.2.2. podíl na jiném úkolu
–
–
–
–
–

„Časně bronzová metalurgie na Moravě“ – Römisch Germanische Komission Frankfurt am
Main – pokračování projektu (shromažďování pramenů, rozpočet projektu atd.) – J.Peška
Geofyzikální prospekce vybraných centrálních sídlišť doby kamenné a bronzové na Moravě
s Uni Halle/Saale – 5. etapa v rámci výzkumu Vřesovice + vyhodnocení, příprava společné
studie (J.Peška)
Účast na projektu „Genetic analysis of Late Eneolithic and Early Bronze Age samples“,
tvorba databáze vzorků pro odběr a analýzu aDNA a stabilních izotopů pracovníky Max
Planck Institut für Menschheitsgeschichte (Spolková republika Německo) (J. Peška, L.Šín)
Účast na projektu zpřístupnění krypty v bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku–Místku,
projekt zastřešuje Národní památkový ústav, odborné pracoviště Ostrava (L. Šín).
Metallurgengräber Mitteleuropas – hroby metalurgů z pozdního eneolitu, pokračování
mezinárodního projektu s Uni Halle, J.Peška
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–

Únětická kultura v předpolí Moravské brány (s ÚAPP Brno a Uni Halle) (J.Peška)

2.2.3. mezioborové výzkumy
2.2.4. žádosti o granty, příprava projektů
–
–
–
–
–
–
–
–

Příprava projektu zpracování výsledků ZAV v jižní části Horního Slezska – klíč ke společné
historii (NPÚ, UPOL, archeol. instituce z polské strany)
Holocenní dynamika ekosystémů Hornomoravského úvalu.. (GA ČR – J.Novák, LAPE JČU
v Českých Budějovicích) - projekt přijat (účast J. Peška, V. Vránová)
Missing link – počátky metalurgie mezi Karpaty a Krušnými horami
Krajina kamene, bronzu a železa – Moravské křižovatky – Archeologie z nebe. Letecká
archeologie NAKI 2, příprava a podání (spolu s UPOL, ÚAPP Brno, NPÚ, MZM etc.)
Moravská brána – příprava mezinárodního projektu
Terminologicko–chronologická konference ke starší době bronzové – námět a fáze přípravy
"Preventivní archeologie" – 5. etapa (z vlastních zdrojů ACO)
Podání grantu GAČR – Zeman, T. – Kalábek, M.: Germánská sídliště na okraji Olomouce a
jejich vztah k římskému vojenskému táboru v Neředíně (projekt neprošel).

2.3. Odborná prezentace
2.3.1. konference – název, datum, místo (příspěvek)
2.3.1.1. spolupořadatel
–

11. KEA 2015 Konference environmentální archeologie – České Budějovice, 9. –11.2.2015,
spolupořadatelství (v rámci projektu ESF OP VK);

2.3.1.2. aktivní účast (název konference, datum, místo, příspěvek):
–
–
–

–
–
–
–

24. mezinárodní konference Starší doba bronzová v českých zemích a na Slovensku, Prčice
6. – 9. 10. 2015; referát: Peška – Šín – Tajer: Pohřeb ze starší doby bronzové z Oseka nad
Bečvou v Moravské bráně
Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2014, Brno, 23. 4. 2015
(Kalábek, M; Šín, L.; Tajer, A.; Vrána, J.)
XIX. Śląskie Sympozjum Archeologiczne – 27. 5. 2015, Wrocław (Polsko); Hašek, Vladimír
(†) – Kolář, František – Prix, Dalibor – Šindelář, Jiří – Šín, Lukáš – Zezula, Michal:
Konventní kostel sv. Ducha v Opavě jako pohřebiště Opavských Přemyslovců ― výsledky
1. etapy interdisciplinárního výzkumu; Daňhel, M.: Hnojice: ogrodzone stanovisko z epoki
brązu.
The Early Iron Age in Central Europe, Hradec Králové, 2. – 4. 7. 2015, (Tajer, A.: Sídelní
struktura z doby halštatské v Podhoří u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov)
Antropologické dny 2015 – 8. 9. 2015, Brno; Šín, L. – Hlas, J.: Tafonomické aspekty studia
pohřebního ritu kulturního okruhu starší doby bronzové.
International Open Workshop. Socio–Environmental Dynamics over the last 12,000 Years:
The Creation of landscapes IV, Kiel 24.– 27. 3. 2015 (J. Peška + M. Daňhel) poster
XIX Śląskie sympozjum Archeologiczne Wroclaw 27. – 29. 5. 2015, referát Kalábková –
Peška – Šmíd: Moravian Eneolithic – culture, cultiral groups or just chronology?; Peška. J. –
Hlas, J.: – Závěr eneolitu a starší doba bronzová na pozadí výzkumu v Opavě–Vávrovicích
Stav a potřeby archeologického výzkumu v Karpatech, Krosno 19. – 21. 11. 2015; referát: J.
Peška: Sklonek eneolitu a starší doba bronzová na Moravě a v jižní části Horního Slezska na
bázi výsledků absolutního datování.

2.3.1.3. pasivní účast (název konference, datum, místo):
–

Rich and Poor. Competing for resources in prehistory, Halle, 22. – 24. 10. 2015 (J. Peška)
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2.3.2. semináře – název, datum, místo
2.3.2.1. pořadatel
2.3.2.2. aktivní účast
2.3.2.3. pasivní účast
––––
2.3.3. dílny – název, datum, místo
2.3.3.1. pořadatel
2.3.3.2. aktivní účast
–––
–
–

Pracovní workshop k projektu Moravská brána, 13. – 14. 8. 2015, Olomouc (J.Peška)
workshop k projektu „Genetic analysis of Late Eneolithic and Early Bronze Age samples“,
22.10.2015 Halle/Saale, BRD – J.Peška
2.3.3.3. pasivní účast
–––

3. Prezentace:
3.1. Vydavatelská činnost
3.1.1. Ediční činnost
3.1.1.1.vydané ACO (autor–název–stran–vydavatel)
V roce 2015 byly vydány v následujících edičních řadách tyto publikace:
–
Ročenky: M. Bém–J. Peška (eds.): Ročenka 2014, Olomouc 2015. ISBN 978–80–86989–
27–3. Ročenka má 188 stran, kromě stati o činnosti organizace v roce 2014 obsahuje sedm
odborných článků vycházejících z činnosti a výzkumů ACO. V Ročence je více než 80 č/b a
barevných obrázků včetně plánků a map, dále barevné grafy, ale také barevná inzerce knih
vydávaných ACO a prezentace webové stránky ACO.

3.1.1.2. vlastní titul
3.1.1.3. podíl na edici
3.1.1.4. periodika
–

V roce 2015 vyšlo další číslo Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in
Archaeology (IANSA), ročník V/2 – mezinárodního odborného časopisu v oblasti
mezioborové spolupráce přírodních věd a archeologie (spolupráce FF a PřF UP Olomouc,
LAPE PřF JČU České Budějovice, NPÚ Praha, ČZU Praha, Univerzita Ostrava); pro
vydávání byl vytvořen a v činnosti pokračuje externí tvůrčí tým (výkonný redaktor,
jazykový korektor, grafická úprava, předtisková příprava a tisk, webmaster) a redakční rada
časopisu (členy RR jsou J.Peška, L.Šín) a provedeno organizační a finanční zajištění
edičního projektu. Časopis je nově řazený do ULRICHS WEB GLOBAL SERIALS
DIRECTORY. Průběžně se v roce 2015 pokračovalo na přípravě dalšího čísla – VI/1, které
vyjde na začátku roku 2016.

3.1.1.5. celkem

2

3.1.2. Publikace
3.1.2.1. Samostatné tituly
3.1.2.2. Studie
3.1.2.3. Odborné články

–––
–––

Daňhel, M. 2015: Lidské kosterní pozůstatky ze sídliště kultury lužických popelnicových polí na
výzkumu Hulín–Pravčice 1 a Pravčice 1. In: Bém, M. – Peška, J. (eds): Ročenka 2014.
ACO, Olomouc, 146–155.
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Daňhel, M. – Fojtík, P. – Northe, A. – Peška, J. 2015: Vřesovice (k.ú. Vřesovice u Prostějova, okr.
Prostějov), Přehled výzkumů 56–1, Brno, 198–199.
Kalábek,M.–Tajer,A.–Vrána,J.: krátké články do Přehledu výzkumů 57 za rok 2015 o lokalitách:
Dolany, Uničov, Babice, Velká Bystřice, Dub nad Moravou, Pravčice, Fryšták, Racková.
Kalábek, M.: Archeologický výzkum staré cesty v Olomouci – Slavoníně. In: Martínek, J. (ed.):
Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II, Brno, 8–12.
Kalábek, Marek – Šín, Lukáš – Schimerová, Eva 2015: Senice na Hané – pohřebiště z počátku doby
bronzové. In: Bém, M. – Peška, J. (eds): Ročenka 2014. ACO, Olomouc.
Peška, J. 2015: A small contribution to the knowledge of Baden culture in Moravia and the present
state of research. In: A. Zastawny – M. Nowak (eds.), The Baden Culture around the
Western Carpathians, Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie
budowy autostrady A4 w Małopolsce, Kraków, 67–90.
Peška, J. – Tajer, A. 2015: Starobronzový pohřeb z Oseku nad Bečvou 2 na východní Moravě. In:
Bém, M. –Peška, J. (eds.) Ročenka 2014, Olomouc, 67–99.
Peška, J. – Tajer, A. 2015: Problematika epišňůrových sídlišť na Moravě – stav poznání. In: Bátora
– Tóth (eds.) Keď bronz vystriedal meď. Zborník príspevkov z XXIII. mezdinárodného
sympozia "Staršia doba bronzová v Čechách, na Morave a na Slovensku", Levice 8. – 11.
októbra 2013. Archaeologica Slovaca Monographiae T. XVIII, Bratislava–Nitra, 77–104.
Přichystalová, R. – Kalábek, M. (eds.): Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany. Katalog.
Spis 424 MU Brno.
Šín, Lukáš 2015: Analýza posmrtných změn s antropologickým rozborem tří jedinců pocházejících
z organického hrobového celku v Oseku nad Bečvou 2. In: Ročenka 2014, Bém, M. – Peška,
J. (edd). ACO, Olomouc.
Tajer, A. 2015: Hrob kultury platěnické z Drahanovic. In: Bém, M. – Peška, J. (eds): Ročenka
2014. ACO, Olomouc.
Vrána, J.: Archeologický výzkum reliktů úvozových cest v rámci projektu „Výzkum historických
cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech“, In: Martínek, J. (ed.): Výzkum
historických cest v interdisciplinárním kontextu II, Brno, 13–19.
Vrána, J. 2015: Nález lidských kosterních ostatků u farního kostela Tršicích. In: Bém, Mojmír –
Peška, J. (eds): Ročenka 2014. ACO, Olomouc.
Vránová, V. 2015: Sídliště kultury s lineární keramikou v Babicích u Šternberka. In: Bém, Mojmír
– Peška, J. (eds): Ročenka 2014. ACO, Olomouc.
v tisku:
Čermáková, E. – Fojtík, P. – Golec, M. – Kalábek, M. – Popelka, M. – Šenk, Z. – Vránová, V. –
Waldhauser, J.: v tisku: The Vekerzug Culture in the Czech Republic, sborník z konference
„Das nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit“.
Kalábek, M. – Peška, J. – Svobodová–Svitavská, H. – Vaněček, Z.: Dosavadní výsledky výzkumu
krátkodobého tábora římské armády v Olomouci–Neředíně. H. Sedláčková (ed.) Sborník J.
Tejralovi k 80. narozeninám, Brno.
Peška, J.: Ke struktuře epišňůrového osídlení v Hulíně a jeho okolí, Sborník k 80 výročí Víta
Vokolka, Praha.
Peška, J.: Nová šňůrová pohřebiště na střední Moravě. Dosavadní výsledky horizontální
stratigrafie. In: Otázky neolitu a eneolitu v našich zemích – 2005. Sborník příspěvků ze 24.
pracovního setkání, Rosice, 17.– 20.10. 2005, Přehled výzkumů 54, Brno, v tisku.
Peška, J. – Šrámek, F. : Das römische kurzfristige Militärlager in Olomouc–Neředín. Sborník
„Grundproblemen“ Mikulov, prosinec 2005, Spisy ARÚB.
Peška, J.: Aktuální výzkumy na katastru Mohelnice. In: S. Stuchlík a kol. Archeologický výzkum
Mohelnice – štěrkovny, Brno.
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Peška, J.: Absolutní chronologie sídliště. In: S. Stuchlík a kol. Archeologický výzkum Mohelnice–
štěrkovny, Brno.
Peška, J. – Daňhel, M.: Settlements of Local Phase of Corded Ware Culture in Moravia. In:
Włodarczak, P. (ed.) Proceeding of the Conference Corded Days in Kraków, IAE PAN.
Kraków.
Peška, J.: New Neolithic and Eneolithic radiocarbon dates from Moravia. In: Przybyl, A./
Furmanek, M. (eds.) The Puzzle of Time: Problems of Absolute Chronology of the Neolithic
Societies. Neolithic Transformation I. Studia Archeologiczne 47, Wroclaw.
Peška, J. : Die soziale Stratifikation am Ende des Äneolithikums in Mähren, Prähistorische
Zeitschrift.
Peška, J.: Graves of metallurgists in the Moravian Beaker Cultures. In: Guerra Doce, E & Liesau
von Lettow–Vorbeck, C.(eds): Analysis of the economic foundations supporting the Social
Supremacy of the Beaker Groups. Oxford: Archeopress, UISPP, Proceeding series vol.
Šín, L., Tajer, A.: Předběžné výsledky archeologického výzkumu kultury platěnické z lokality
Lipník nad Bečvou – Trnávka (okr. Přerov), Opava.
Tajer,A.: Sídelní struktura z doby halštatské z Podhoří u Lipníku nad Bečvou, okr. Přerov, Sborník
k 80 výročí Víta Vokolka, Praha.
Tomášek, M. – Peška, J.: „Trapped by metal detectors. Czech archaeology in trouble“, Sborník
EAC ze zasedání Strassbourg březen 2009.
Vránová, V. 2015: Hrob typu Kietrz z pohřebiště lužických popelnicových polí v Olomouci –
Slavoníně. In: Sborník k 80. narozeninám Víta Vokolka, Praehistorica.
Vránová,V.: recenzní posudek článku L.Hlubka do periodika Zprávy Vlastivědného muzea v
Olomouci

3.1.2.4. Populární články
Vránová,V.: jako šéfredaktorka měsíčníku „Týnecké listy“ obce Velký Týnec píše pravidelné
články o archeologii

3.1.2.5. Informační články
Bém,M.: 2× ročně informace ze života ACO pro historickou revui Střední Morava

3.1.2.6.1. Nálezové zprávy
časové určení nálezů
Čís.
v archívu
ACO

335/2015
336/2015
337/2015
338/2015
–
340/2015
341/2015
342/2015

lokalita
(okres)

Hranice (PR)
Lobodice (PR)
Drahanovice (OL)
Olomouc–Neředín
(OL)
–
Babice (OL)
Olomouc–Slavonín
(OL)
Olomouc–Slavonín
(OL)

(zkratky kultur
a období používané
v databázi SAS)

trať

autor
nálezové
zprávy

ul. Jiráskova
intravilán
před továrnou
Mýlina

novove;
vstred; novove;
ha.slp; laten; novove;
pravek; br.luz; pp.slp; ri.ml;

Vrána
Kalábek
Kalábek
Daňhel

–
Zahumní
Arbesova ul.
(2 rod. domy)
Arbesova ul.
(4 rod. domy)

–
ne.lin;
pravek; en.jor; br.msd; ppole;
novove;
pravek; en.jor; br.msd; ppole;
novove;

–
Vránová
Kalábek
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Kalábek

343/2015
344/2015
345/2015
346/2015
347/2015
348/2015

Mladeč (OL)
Úsobrno (Blansko)
Olomouc–Nemilany
(OL)
Tršice (OL)
Třebětice 3 (KR)
Třebětice 4 (KR)

349/2015
350/2015

Pravčice 4 (KR)
Hnojice (OL)

Nové zámky
Durana
Bylinková ul.,
Kapitulní
náměstí
Niva
Hrubé louky,
U Větřáku
Šeblínek
Mošťanky

novove;
vstred;
en.mm2; br.st; ppole; ha.slp;
la.b; ri.c;
vs–no;
–––
ne–en;

Vrána
Vrána
Kalábek

eneoli; ha.slp; novove;
br.moh;

Daňhel
Daňhel

Vrána
Daňhel
Daňhel

3.1.2.6.2. Antropologické zprávy – výsledky laboratorního zpracování antropolo–
gických nálezů ze záchranných archeologických výzkumů ACO:
V roce 2015 uskutečnil antropolog ACO – Mgr. Lukáš Šín – terénní antropologické výzkumy
s vypracováním antropologických analýz jako výsledek terénního pozorování a laboratorního
zpracování nálezů u lokalit:
1. Drahanovice (př.č. akce 73/2013, akce: MSE Drahanovice)
2. Opava – kostel sv. Ducha (Národní památkový ústav, územ. odbor. prac. Ostrava – 12856)
3. Opava – Vávrovice (Národní památkový ústav, územ. odbor. prac. Ostrava – 12759)
4. Osek nad Bečvou 2 (př.č. akce 12/2012, stavba 0137 dálnice D1)
5. Radvanice (71/2013, stavba 0137 dálnice D1)
6. Senice na Hané (23/2014, stavba II/449 – průtah obcí)
7. Trnávka 4 (02/2013, stavba 0137 dálnice D1 )
8. Trnávka 5 (06/2013, stavba 0137 dálnice D1)
10. Babice (15/2015, výstavba polní cesty)
11. Olomouc – Křížkovského 10 (Národní památkový ústav, územ. odbor. prac. Olomouc)

3.1.2.7. celkem 26 kusů (15 NZ + 11 antropolog. zpráv)
3.2. Výstavy : název–termín–místo–katalog–jiný tisk–náklady–návštěvnost
3.2.1. autorské z výzkumu
3.2.2 autorská
–––
3.2.4 přejatá aktivně
3.2.5 převzatá
–––
3.2.6 zapůjčená
–––
3.2.7 putovní vlastní
–––
–––
3.2.8 putovní přejatá
3.2.9 celkem všechny výstavy –––
3.3. Expozice: celkem 0, z toho
návštěvnost
3.3.1 autorská
–––
3.3.2 podíl na cizí expozici
–––
3.3.4 reinstalace expozice
–––
3.3.5 stávající expozice
–––
3.3.6 celkem
–––

(název–termín–místo–katalog–tisk–náklady–
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3.4. Dílny a exkurze, celkem 0, z toho: (název–datum konání–místo–návštěvnost–
poznámky)
–––
3.4.1. autorské z uzavřeného výzkumu
3.4.2 autorské
–––
3.4.3 podíl na cizí dílně
–––
3.4.4 převzaté s podílem kurátora
–––
–––
3.4.5 převzaté
3.4.6. celkem
___
3.5. Přednášky: celkem, z toho: (název–datum konání–místo–návštěvnost–poznámky)
3.5.1. autorská z uzavřeného výzkumu
–––
3.5.2 autorská
–
–
–
–

Přednáška pro Klub seniorů v Bělkovicích „Historie Tepence a zajímavé archeologické
nálezy z okolí Bělkovic–Lašťan“, Bělkovice 26. 5. 2015 (Vránová, V., Vrána, J.)
Přednáška pro Klub seniorů ve Velkém Týnci „Velký Týnec v pravěku a středověku“, Velký
Týnec 9. 6. 2015 (Vránová, V. – Vrána, J.)
Beseda o archeologii pro žáky 2. třídy ZŠ Opava, 22. 4. 2015 (Vránová, V.).
Přednáška „Římané v Olomouci“ pro žáky ZŠ Rezníčkova v rámci vystoupení skupiny
historického šermu Markcomanica, Olomouc 6. 3. 2015 (Kalábek, M.).

3.5.3 přednesena za celostátní účasti
3.5.4 přednesena za mezinárodní účasti
3.5.5 přednesena v zahraničí
3.5.6. celkem
4
3.6.
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6

Kulturně výchovná činnost – aktivity realizované nezaměstnanci muzea
kulturní podniky obecně
koncerty
–––
přednášky
–––
exkurze
–––
ostatní
–––
celkem
–––

3.7. Internet (počet vstupů–interval inovace)
3.7.1. vlastní stránky
–

www.ac–olomouc.cz – vlastní stránka ACO. Počet přístupů v roce 2015 nebyl sledován,
neboť se jedná o placenou službu, která nebyla z důvodů zbytnosti předplacena a ani do
budoucna se s tím nepočítá;

3.7.2. odkazy na jiných stránkách
nejsou sledovány

4. Ostatní činnost:
4.1. posudky
4.2. osvědčení k vývozu
–––
4.3. členství v komisích (její název–jméno člena)
–

Odborná archeologická komise se konala a v: Brno–Modřice 8. 7. 2015– J.Peška
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–

Odborná archeologická komise se konala a v: Vřesovice – Vřesovická 18. 9. 2015 – J.Peška,
M. Kalábek
Konzultační den: lokalita Bystročice 6. 3. 2015– J.Peška, M.Daňhel, A.Tajer
Koreferent záchranného archeologického výzkumu Rekonstrukce objektu Křížkovského 10,
č.p.512, č.o. 10 (MPR), Univerzita Palackého, včetně účasti na odborných komisích týkající
se této akce, ve dnech 5. 11. A 11. 12. 2015 (Vrána, J.)
Účast na odborné archeologické komise týkající se akce Středoevropské forum Olomouc
(SEFO), Denisova ul., p.č. 455–459 Olomouc, dne 11. 12. 2015 (Vrána, J., Peška, J.)
jednání k naplnění PP ZAV – 21. 5. 2015, MK ČR Praha – J.Peška
kulatý stůl k památkovému zákonu – 22. 6. 2015, MK ČR Praha – J.Peška
Zastupování ČR v komitétu mezinárodní „Initiative Krems 2001“ – J.Peška
Členství v asociaci „Archéologie et gobelets“ – J.Peška,
Člen European Association of Archaeologists – J.Peška
Člen redakční rady časopisu „Sprawozdania Archeologiczne“ vydávaného Institutem
Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk – J.Peška
Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology (IANSA) – vydavatelství
nového mezinárodního odborného časopisu v oblasti mezioborové spolupráce přírodních
věd a archeologie (spolupráce s UP Olomouc, LAPE PřF JČU České Budějovice, NPÚ
Praha, ČZU Praha, Univerzita Ostrava); organizace tvůrčího týmu (výkonný redaktor,
jazykový korektor, grafická úprava, předtisková příprava a tisk, webmaster); aktivní účast na
jednáních redakční rady časopisu, člen RR; organizační a finanční zajištění vydávání
časopisu – J.Peška, L.Šín
Organizační výbor KEA – Konference environmentální archeologie – příprava a organizace
každoročního zasedání – J.Peška
člen korespondent Deutsches Archäologisches Institut – J.Peška

4.4.

studium (druh, kde)

–

prohlubování kvalifikace doktorandskou formou studia na Filozofické fakultě Masarykovy
Univerzity v Brně – zahájení studia – září 2008. (Daňhel, M.).
prohlubování kvalifikace doktorandskou formou studia - Filozofická fakulta Komenského
univerzita Bratislava - zahájení studia - (J. Vrána)
ukončení doktorandského studia na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity Brno (L.
Šín)

–
–
-

–
–
–
–
–
–
–

–

-

4.4.1. studijní cesty, pobyty
–
–
–
–

Wien – 16. – 20. 3. 2015 –studijní pobyt v rámci vzdělávání ředitelů PO – J.Peška
Jena, BRD – Max Planck Institut 10.– 12. 8. – J.Peška
Polsko– Pietrowice Wielkie výzkum a CZ/PL projekt INTERREG VB 25. 8. 2015– J.Peška
Halle studijní pobyt 21. – 25. 10 2015– J.Peška

4.5.
–

výuka (kde, kdo)

–

4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Podíl na výuce archeologie na katedře historie FF UP Olomouc v akademickém roce
2014/2015 a 2015/2016
Kooperace s Ostravskou univerzitou – Katedra historie – přednáškový cyklus „Dějiny
pravěku“ – J.Peška

počet badatelských návštěv
služby dle zákona 122 – bezplatné
služby dle zákona 122 – placené
zájmová sdružení u muzea

15
–––
–––
–––
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4.10. spolupráce s médii
Řada rozhovorů (televize, rozhlas, deníky a časopisy) a televizních šotů k tematice
organizace APP, ZAV v regionu, výsledkům výzkumů, organizace a zabezpečení ZAV, D 1,
R 55, R 49 a dalších lokalitách, laboratorní ošetřování materiálu apod.

4.11. služby veřejnosti
4.12. stavebně výrobní činnost (komentář a výčet hlavních prací s ekonom. daty)
4.13. spolupráce s odbornými institucemi v ČR
–

–
–
–
–

Kooperace s UPOL (FF + PřF) při laboratorním ošetření materiálu ze ZAV ACO, kooperace
v oblasti speciálních analýz s PřF UPOL: jantar + chemická analýza obsahu nádob – hrob
ženy Osek nad Bečvou 2; chemický obsah nádob Opava–Vávrovice, jantar ÚK Opava –
Vávrovice; hrotité žlábky z lokalit na D 1 0137 (Trnávka, Osek nad Bečvou 2) etc.
Univerzita Palackého v Olomouci – terénní praxe studentů archeologie v Babicích,
Dolanech a Uničově (Kalábek,M.)
Univerzita Palackého v Olomouci – spolupráce na získání a zpracování vzorků pro
paleobotanické a geologické analýzy (Daňhel, M., Kalábek, M., Tajer, A.).
Univerzita Palackého v OL – letecká prospekce pro studenty archeologie (Kalábek, M.).
Pokračování a prohlubování odborné spolupráce: s Univerzitou Hradec Králové, FF UP
Olomouc, PřF UP Olomouc, NPÚ, PřF JČU České Budějovice, 1. LF UK Praha, PřF UK
Praha, VŠCHT Praha, ARÚ Brno, ARÚ Praha., Technické muzeum Brno, ZČU Plzeň,
Západočeské muzeum v Plzni,

4.14. spolupráce s odbornými institucemi v zahraničí
–

V roce 2014 pokračovala spolupráce se zahraničními institucemi:
Univerzita Rzeszów; Univerzita Wien; Univerzita Bristol; Akademie věd v Budapešti;
RGK Frankfurt a.M.; Univerzita Frankfurt a.M.

4.15. jiná činnost
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

Agenda spojená s přidělenými stavebními akcemi, archeologickými dohledy a Středomo–
ravskou archeologickou komisí (Vránová, V.).
Šéfredaktorka měsíčníku obce Velký Týnec „Týnecké listy“ (Vránová, V.).
Zastoupení ACO na Středomoravské a Zlínské regionální archeologické komisi (J.Peška,
J.Vrána, V.Vránová)
Koordinace projektu „Archeologické nálezy a lokality v oblasti střední Moravy“ (J.Peška)
Projekt „Konzervace a prezentace studny z lokality Jívová – Tepenec“ (Vránová, V.)
Vypracování odborného posudku na nálezy zabavené policií ČR na lokalitě Staré Hradisko
(k.ú.Malé Hradisko, okr. Prostějov) (Kalábek, M.).
Kontrola dokumentace a průběžná činnost k zajištění BOZP (Vančura, M.).
Údržba budovy ACO (kontrola a přezkoušení z provozu tlakových nádob, kontrola výtahu,
revize (komínů, hromosvodů, kotlů, tlak. nádob, kompresoru), drobné opravy vlastními
silami (Paulus, M.).
Výměna pneumatik firemních vozidel (Grenar, P.; Paulus, M.; Vančura, M.).
Údržba komunikací a zeleně v areálu ACO (odklízení sněhu, plení živého plotu, sekání
trávy, hrabání listí) (Paulus, M.; Vančura, M.).
Letecká prospekce – ve dnech 4.6., 6.6. a 2.7.2015 bylo prováděno letecké snímkování
zkoumaných a jiných archeologických lokalit – (M. Kalábek)
Školení: tlakové nádoby (Paulus, M.).
Průběžně byla zajišťována kresebná dokumentace archeologických nálezů, objektů a situací
– pro Ročenku 2014, pro několik sborníků, pro Přehled výzkumů, pro několik konferencí a
sympozií, pro nálezové zprávy a další publikace – z lokalit: Hulín–Pravčice 2 (sídliště),
Babice (lineární sídliště), Hulín–Pravčioce 1 (sídliště KLPP), Pravčice (sídliště KLPP),
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–
–

–

Drahanovice (platěnické popelnicové hroby), Senice na Hané (hroby z doby bronzové),
Osek n/B (hrob z doby bronzové), Trnávka (kresby pro NZ)... (A.Pešková)
Tvorba celkových plánů, tabulek a map do nálezových zpráv z různých prozkoumaných
lokalit (P.Grenar)
Digitalizace kresebné dokumentace z výzkumů: Pravčice 4, Hněvotín, Štěpánov, Trnávka 3,
Osek n/B 2, Trnávka 6, Bohuslávky, Hnojice, Podhoří, Dřevohostice, Třebětice 3, Pravčice
2, Strukov, Hulín–Pravčice 1 – M.Vančura; Senice na Hané – M.Kršková; Podklady
k Ročence 2014 – M.Vančura.
Fotodokumentace archeologických nálezů pocházejících z činnosti ACO i jiných organizací.
byla i v roce 2015 pořizována do nálezových zpráv, pro přednášky apod., a to z různých
lokalit – (M.Bém)

5. Standardy
6. Účelové komise:

–––
–––

7. Základní charakteristika roku – pozitiva / negativa:
7.1.

Průběžné zpracovávání archeologického materiálu z předchozích výzkumných sezón
Podíl na řešených vědecko–výzkumných projektech
Podávání projektů a jejich příprava (včetně mezinárodních)

7.2.

Nedostatečná výše příspěvku zřizovatele
Nepodpoření projektu "Preventivní archeologie" ze strany zřizovatele
Neřešení svízelné situace kolem nedostatku depozitárních prostor v muzeích kraje,
kam by bylo možné zpracovaný materiál předisponovat.
Záporný výsledek hospodaření PO
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8. Ekonomická část
Přehled o zaměstnancích ACO v roce 2015
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (ve osobách)
Mzdy bez ostatních osobních nákladů a náhrad za nemoc (v tis. Kč)
Ostatní osobní náklady (v tis. Kč)
Náhrady mzda za dočasnou pracovní neschopnost (v tis. Kč)
% nemocnosti
Průměrná měsíční mzda (v Kč)

16,24
3.806,21
214,51
20,56
1,39
19.531

Základní údaje o hospodaření ACO v roce 2015
ACO v roce 2015 hospodařilo s celkovou částkou 9.250,36 tis. Kč. Doplňková činnost nebyla
vůbec realizována. Hospodaření ACO za rok 2015 skončilo ztrátou ve výši 478,05 tis. Kč.
Náklady (v tis. Kč)
Výnosy (v tis. Kč)
Výsledek hospodaření (v tis. Kč)

Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem
9.728,41
0 9.728,41
9.250,36
0 9.250,36
-478,05
0 -478,05

Celkové náklady v roce 2015 dosáhly výše 9728,41 tis. Kč. Náklady z činnosti dosáhly výše
9726,68 tis. Kč (tj. 99,98 % z celkových nákladů) a finanční náklady 1,73 tis.Kč (tj. 0,02% z
celkových nákladů). Nejvýznamnějšími položkami v oblasti nákladů jsou náklady na služby (tj.
19,75 % z celkových nákladů) a mzdové náklady, vč. zákonných odvodů (tj. 55,19 % z celkových
nákladů).
Celkové výnosy za rok 2015 dosáhly výše 9.250,36 tis. Na výnosech ACO se podílí z 67,74 %
výnosy z činnosti a z 32,26 % výnosy z transferů. Nejvýznamnější položkou v oblasti výnosů jsou
výnosy z prodeje služeb, konkrétně výnosy z realizovaných archeologických výzkum a dohledů. V
oblasti transferových výnosů jsou nejvýznamnější přijaté příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje
(příspěvky na provoz, odpisy, účelově určené příspěvky a ostatní) a ze státního rozpočtu), které
činily 30,96% celkových výnosů.
Příspěvek na provoz (v tis. Kč)
Příspěvek na provoz - odpisy (v tis. Kč)
Příspěvek na záchranný archeologický výzkum (v tis. Kč)
Příspěvek na ročenku /v tis.Kč)
Příspěvky z Olomouckého kraje celkem

1.489,19
1.204,87
150,00
20,00
2864,06

ACO byly v roce 2015 poskytnuty prostředky z Evropského sociálního fondu na realizaci projektu
reg. číslo CZ.1.07/2.4.00/17.0056 s názvem "Partnerství ve výzkumu a prezentaci archeologického
kulturního dědictví", dále prostředky z Ministerstva kultury České republiky na řešení projektu
NAKI - Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech a
Ministerstva práce a sociálních věcí - Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Olomouci za účelem
vyhrazení společensky účelného pracovního místa v rámci projektu registrační č.
CZ.1.04/2.1.00/70.00066 s názvem "Odborné praxe pro mladé do 30 let v Olomouckém kraji".
Dále byly v roce 2015 poskytnuty prostředky z Ministerstva práce a sociálních věcí – Úřadu práce
ČR, krajské pobočky v Olomouci ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu za účelem
vyhrazení společensky účelného pracovního místa z operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst – pracovní příležitosti , případně z projektu
financovaného z Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu Nové pracovní příležitosti.
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Ministerstvo práce a sociálních věcí - Úřad práce (v tis. Kč) 105,00
Rozpočty obcí (v tis. Kč)
15,00
Transfery z jiných institucí celkem
120,00
Olomoucký krajem byly ACO pro rok 2014 stanoveny tyto závazné ukazatele:
Limit mzdových prostředků (v tis. Kč)
Limit prostředků na odpisy (v tis. Kč)
Odvod z investičního fondu (v tis. Kč)
Olomouckým krajem nebyly ACO pro rok 2015 poskytnuty žádné investiční příspěvky.
ACO v roce 2015 hospodařilo také s fondy:
Fond
Stav k 1.1.2015
Fond odměn
102,21
FKSP
62,97
Rezervní fond
297,02
Investiční fond
670,42
Celkem
1.132,62

Tvorba
0
38,67
118,27
1.204,87
1.361,81

Čerpání
58
58,62
35,61
1.479,69
1.631,92

5.447,00
1.204,87
963,90

Stav k 31.12.2015
44,21
43,02
379,68
395,60
862,51

Fond odměn nebyl v roce 2015 tvořen, ale byl čerpán částkou 58.000 Kč na krytí odměn ředitele za
uplynulé období a jeho konečný zůstatek k 31. 12. 2015 činí 44,21 tis. Kč.
Počáteční stav FKSP k 1. 1. 2015 byl 62,87 tis. Kč. V průběhu roku byl tvořen přídělem ve výši 1%
z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny souladu s § 2 vyhlášky č.
114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociální potřeb, v platném znění. Z FKSP byl v roce 2015
poskytnut příspěvek na stravování, příspěvek na rekreaci a očkování. Konečný zůstatek FKSP k 31.
12. 2015 činí 43,02 tis. Kč.
Počáteční stav Rezervního fondu k 1. 1. 2015 byl 297,02 tis. Kč. Rezervní fond v roce 2015 byl
tvořen zlepšeným výsledkem hospodaření z roku 2014 ve výši 118,27 tis.Kč. Rezervní fond byl v
roce 2015 použit na zabezpečení dalšího rozvoje činnosti ACO, konkrétně pořízení nového účetního
SW Gordic v částce 35,61 tis.Kč. Konečný zůstatek Rezervního fondu činí 379.68 tis.Kč.
Počáteční stav Investičního fondu k 1. 1. 2015 byl ve výši 670,42 tis. Kč. Investiční fond byl v roce
2015 tvořen ve výši účetních odpisů zúčtovaných do nákladů. Investiční fond byl v roce 2015
použit na odvody zřizovateli a dále na nákup nového přístrojového vybavení. Konečný zůstatek
investičního fondu k 31. 12. 2015 činí 395,60 tis.Kč.
Souhrnné údaje o rozpočtu, nákladech, výnosech, výsledku hospodaření, fondech, příspěvcích,
odvodech a závazných ukazatelích jsou uvedeny v přílohách 1-4.
Údaje o kontrolách
V roce 2015 byla provedena kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení Olomouc pod č.j.:
48006/49336/15/010/SJ. Předmětem plánované kontroly bylo plnění povinností v nemocenském
pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem za období od 1.10.2012 do 31.5.2015.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
V roce 2015 byla provedena administrativní kontrola Úřadem práce ČR. Z kontrol bylo vyměřeno
penále v celkové výši 207 Kč, které bylo neprodleně uhrazeno a v téže částce nárokováno a rovněž
zaplaceno ve prospěch ACO.
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9.
9.1.

PŘÍLOHY
Organizační struktura ACO
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9.2.

Přehled zaměstnanců
Personální obsazení v roce 2015
Ředitel – jmenovaná funkce

1–M

Peška

Zástupce ředitele

1–Ž

Vránová

Ved. odd. konz. a dok., technik

1–M

Bém

Ved. odd. terén. výzk., archeolog

1–M

Kalábek

Archeolog

4 z toho 3–M + 1–Ž Tajer, Vrána, Daňhel, Vránová

Archeolog – podpora z ÚP

1–Ž od 1.9.2015

Kršková

Antropolog

1–M

Šín

Technik

3–M

Paulus, Vančura, Grenar

Konzervátor

2–Ž

Zapletalová, Šubová

Sekretariát

1–Ž

Šimková / Mastíková

Dokumentarista

1–Ž

Pešková

Ekonom

1–Ž do 31.10.2015

Macíčková
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9.3.

Rekapitulace závazných ukazatelů za organizaci

30

31

32

33

34

9.5.

Rozvaha

35

36

9.6.

Výkaz zisku a ztráty

37

9.7.

SEZNAM ZKRATEK

ACO
AMG
APP
ARÚB
AÚ AV ČR
BoK
ČOV
D1
Dokum.
DPČ
ESF
FF ZČU
GA ČR
H + číslo
CHAS
IANSA
JeK
KEA
KKA
Konzerv.
KÚ OK
KZP
LAPE
M
MK ČR
NAKI
NPÚ, ú.o.p.
NZ
parc.č.
př.č.
OL
OP VK
PO, p.o.
PO
PřF JČU
PřF MU
PřF UPOL
R 49
RCPTM
RD
RD
RGK DAI
RR
S + číslo
SAS
S, V, J, Z
ÚAPP

Archeologické centrum Olomouc, p.o.
Asociace muzeí a galerií
archeologická památková péče
Archeologický ústav Brno (starší zkratka)
Archeologický ústav Akademie věd České republiky
Bošácká kultura
čistírna odpadních vod
dálnice D 1
dokumentátor / dokumentátorka
dohoda o provedení práce
Evropský Sociální Fond
Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Grantová agentura České republiky
označení archeologicky zkoumaného hrobu
Centre of Human Adaptabilities Studies
Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology
Jevišovická kultura
konference environmentální archeologie
kultura kulovitých amfor
konzervátor / konzervátorka
Krajský úřad Olomouckého kraje
kultura zvoncovitých pohárů
Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie
muž
ministerstvo kultury České republiky
Národní a kulturní identita
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
nálezová zpráva
parcelní číslo
přírůstkové číslo
Olomouc
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF OP VK)
příspěvková organizace (p.o.)
požární ochrana
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Čes. Budějovicích
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
rychlostní komunikace R 49
Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů v Olomouci
rodinný dům / rodinné domy
rodičovská dovolená
Römisch–Germanische Komission des Deutschen Archaeologischen
Instituts
redakční rada
označení sondy, kterou je zkoumána archeologicky pozitivní situace
Státní archeologický seznam
světové strany
Ústav archeologické památkové péče
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VMSO
VŠCHT
v.v.i.
ZAV
ZČU Plzeň
Ž

Vlastivědná muzejní společnost Olomouc
Vysoká škola chemicko technologická
vědeckovýzkumná instituce
záchranné archeologické výzkumy
Západočeská univerzita v Plzni
žena

REKO MS, REKO RS, EGT, C18, UČS, NNk, DTS, DTS OC, US OC, VN, NN atd.
zkratky užívané investory nebo v úředních dokumentech pro popis akcí, staveb, apod. – mimo
archeologický kontext
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