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Archeologické centrum Olomouc
příspěvková organizace

Výkaz činnosti příspěvkové organizace
za rok 2018
ÚVOD

Pro rok 2018 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. Multidisciplinární spolupráce s vědeckovýzkumnými
organizacemi v tuzemsku i v zahraničí. Jako závazné ukazatele stanovené zřizovatelem byly
do plánu práce zařazeny: objem zpracování nálezů – cca 80 000 předmětů, objem
vypracovaných nálezových zpráv – 30 kusů, podíl záchranných archeologických výzkumů pro
nepodnikatelské subjekty – 10%, počet vydaných publikací, katalogů atd. – 3 ks.
Také v roce 2018 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.
V roce 2018 na velkých investičních stavbách v Olomouckém kraji pokračovaly
záchranné archeologické výzkumy, které začaly v roce 2017. Na stavbě dálnice D1 – 0136
byly zkoumány tyto lokality: Přerov – Předmostí 5, trať Široký; Přerov – Dluhonice 2, trať
Dolní Újezd; Přerov – Předmostí 6, trať Díly; Přerov – Předmostí 7, trať Malé Předmostí;
Přerov – Předmostí 8, trať Hejnice. Nově v roce 2018 byl zahájen výzkum na této lokalitě:
Přerov – Předmostí 9 , trať „Díly“.
Z menších záchranných archeologických výzkumů v Olomouckém kraji lze jmenovat
tyto: Olomouc – Slavonín, trať Arbesova – park; Hněvotín, Poldr II, I. etapa; Ústín –ve středu
obce; Popůvky, trať Jelita; Skrbeň, trať Křepelka; Uničov, trať U kravína; Náklo – Mezice,
trať U rybníka; Olomouc – Slavonín, trať Za Křenkovým (RD Minář, RD Tuček, RD Míček);
Haňovice (RD Jandota); Cholina, trať intravilán.
Mimo Olomoucký kraj, na základě přidělené zakázky ve veřejné soutěži v roce 2016, se
uskutečnily v roce 2018 záchranné archeologické výzkumy ve východních Čechách
(Královéhradecký a Pardubický kraj) na stavbě dálnice D11: úsek Hradec Králové – Smiřice D1106 (katastr: Svobodné Dvory); úsek Smiřice - Jaroměř - D1107 (katastr: Jaroměř,
Zaloňov - Horní Dolce, Hořenice). Dále probíhaly také záchranné archeologické výzkumy na
dálnici D35 a rychlostní komunikaci R35 na těchto úsecích: 5A (katastr Prachovice), 5B a 5C
(katastr Dolní Roveň), 5D (katastr Horní Rověň), 5E (katastr Horní Roveň/Čeradice), 6A
(katastr Uhersko), 6B – (katastr Měštec), 6C (katastr Měštec/Ostrov), 6D a 6E (katastr
Ostrov).
Od roku 2016 pokračuje projekt Moravské křižovatky, který je součástí Programu na
podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022
(NAKI II), vyhlášeného a finančně podpořeného Ministerstvem kultury České republiky.
Projekt dále probíhá ve své 2. etapě za účasti ACO. Pokračovala letecká prospekce
sledovaného území s cílem zachytit zaniklé doklady cest a archeologické lokality s nimi
související. Realizovány jsou také detektorové průzkumy v okolí starých cest zjištěných
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leteckou prospekcí, laser scanningem, terénním průzkumem, atd. Povrchová prospekce byla
provedena například u těchto lokalit: Dolany, trať Teplá díra“; Benkov, trať U bažantnice“.
Druhým rokem probíhal v roce 2016 schválený grantový projekt GAČR (17-11711S) –
Počátek kulturní krajiny na Moravě. Výzkum je zaměřen na nález neolitické studny
v Uničově. V rámci projektu proběhla například analýza nálezových situací neolitického
sídliště Bohuslávky, dále se uskutečnil geofyzikální průzkum lokality u Uničova,
shromáždění vzorků na dataci C14 do laboratoří v Maďarsku, proběhlo dokončení konzervace
dřev ze studny v Uničově, povrchové průzkumy v okolí lokality Uničov U kravína.
Druhým rokem je v řešení také projekt GA ČR (17-17346S) „Moderní chemická analýza
zbytků organických materiálů v archeologickém kontextu“, kdy ACO spolupracuje s PřF
UPOL.
Dalším projektem, jehož nositeli jsou pracovníci ACO, je projekt podporovaný KÚ OK
pod názvem „Preventivní archeologie“. ACO spolupracuje s archeologickými pracovišti na
území Olomouckého kraje a 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 2018 byl
projekt, tak jako v roce 2017, podpořen z finančních prostředků Olomouckého kraje.
Mezi vydanými publikacemi v roce 2018 byla Ročenka 2017, Olomouc 2018, která
kromě stati o činnosti organizace v roce 2017 obsahuje jedenáct odborných článků
vycházejících z činnosti a výzkumů ACO. Vyšla další čísla Interdisciplinaria Archaeologica.
Natural Sciences in Archaeology (IANSA), ročník XI/1 a XI/2 – mezinárodního odborného
časopisu v oblasti mezioborové spolupráce přírodních věd a archeologie. V ediční řadě
Archaeologiae Regionalis Fontes (ARF), vyšla tato publikace: Mírová, Z. - Golec, M.:
Hallstatt Magnate Graves from Brno-Holásky 1 and 2 in the Central European Context, ARF
13. Olomouc 2018.
Také v roce 2018 se úspěšně rozvíjela spolupráce s mnoha podobně zaměřenými
organizacemi v ČR , ale i v zahraničí. Z českých institucí lze jmenovat zejména Univerzitu
Palackého v Olomouci (katedra historie FF UPOL a katedra analytické chemie PřF UPOL).
Uskutečnila se terénní praxe (Přerov-Předmostí, Olomouc-Slavonín, Uničov) a letecká
prospekce pro studenty archeologie. Proběhla také kooperace v oblasti speciálních analýz.
Další spolupráce probíhala hlavně s Univerzitou Hradec Králové a Východočeským muzeem
v Pardubicích a také s archeologickými pracovišti na území Olomouckého kraje (Muzeum
Prostějovska v Prostějově, Muzeum Komenského v Přerově, Vlastivědné muzeum
v Šumperku, ÚAPP Brno v.v.i.).
Organizační struktura vydaná v roce 2017, zůstala platná i pro rok 2018.
Na konci roku 2018 proběhlo stěhování velké části archeologického materiálu z depozitářů
z budovy v Olomouci (U Hradiska) a z budovy v Olomouci-Hodolanech (Lipenská) do
externího depozitáře na zámku v Žádlovicích.
Druhým rokem existuje Základní odborová organizace Odborového svazu státních orgánů
a organizací při Archeologickém centru Olomouc, p.o., která vznikla 4.5. 2017.
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
organizace svůj závazek splnila kromě vydání vydáním Ročenky a dalšího čísla odborného
časopisu IANSA byla vydána v ediční řadě nová Archaeologiae Regionalis Fontes.
Celkově je možno rok 2018 označit pro ACO jako stabilizovaný. Organizace nemá ani
nadále problémy splnit své povinnosti při zajišťování archeologické památkové péče a
ochrany archeologického kulturního dědictví v okruhu své působnosti.
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Výkaz příspěvkové organizace
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace
za rok 2018:
1. Vlastní činnost:
1.1. Záchranné archeologické výzkumy (ZAV)
1.1.1. Počet uskutečněných záchranných archeologických výzkumů v roce 2018
nebo pokračujících v roce 2018 z let minulých.
(přír. č. akce - inter. č. úkolu -lokalita - trať - (doba konání) - popis akce - ved. výzkumu)

A. Olomoucký kraj
03/2017 – 13191 – Přerov – Předmostí 5, Široký. Záchranný výzkum na D1 – 0136 –
pokračování z roku 2017. Během března až listopadu bylo na ploše cca 1 ha prozkoumáno
454 sídlištních objektů z neolitu (LnK), eneolitu (MMK), doby bronzové, halštatu (platěnická
k.), laténu a ranného středověku (starší doba hradištní) a 15 kostrových a žárových hrobů
kultury se zvoncovitými poháry (KZP). Mimo zásobní jámy výše vyčíslených kultur byly
zkoumány čtyři půdorysů staveb domů – struktura 06 – 10 převážně datovaných do LnK.
Blíže nedatovaná struktura 06 představuje konstrukci dvou řad sloupových jamek
orientovaných ZJZ–VSV s rozměry 17 x 2,5 m. Struktura 07 – 08 představuje půdorys
typického domu LnK – pětiřadá dispozice s rozměry 27 x 6,5 m s orientací SSV – JJZ.
Struktura 09 leží cca 5 m jižně od předchozího domu. Dům má dochovanou pětiřadou
dispozici o velikosti 11,5 x 6 m s orientací SSV–JJZ. Na dům navazuje JV poslední
identifikovaná struktura 10. Jde opět o neolitický dům s pětiřadou dispozicí s rozměry 14 x
5,5 m a orientací SSV – JJZ.
Lengyelské fázi sídliště náleží několik zásobních jam a rozsáhlé soujámí zkoumané již
v minulé sezóně. Ze zásobní jámy (obj. 725) pochází depot keramických nádob (poháry,
hrncovité nádoby), v jiné byla nalezena lidská lebka (obj. 561). Většina zkoumaných zásobnic
patří však již mladším obdobím (starší době bronzové a halštatu). V zásypu halštatského
objektu 817 byl zachycen celý skelet zvířete (srnec?). Na lokalitě jsou zachyceny i jednotlivé
objekty datované do laténu a starší doby hradištní.
Patnáct zkoumaných hrobů náleží pohřebišti KZP. Opět jsou na něm zachyceny
kostrové (14x) a žárové (1x) hroby. Výbava obsahovala keramické nádoby (mísy, poháry,
džbánky), štípanou industrii, kamenný sekeromlat, měděné dýčky, nátepní destičku, zlaté
spirálky, kostěné a jantarové korálky. Dva z hrobů byly obklopeny kruhovým žlábkem
(H45/402 a H52/490). Obzvláštní pozornost si zasluhuje hrob H44 v němž byl uložen mladý
jedinec (do 20. let) s kovotepeckou výbavou (kadlub, kamenná „kladívka“, zvířecí zub – kel),
zlatými spirálkami (4 ks), nátepní destičkou se stopami barevného vzoru na vnitřní straně po
malování/tetování, měděnou dýkou, štípanou industrií a keramickými nádobami (Hadrava L.,
Šín L., Rozsíval R.).
05/2017 – 13191 – Přerov – Dluhonice 2 „Dolní újezd“. Na stavbě D1 – 0136 bylo
zkoumáno sídliště z neolitu (LnK), eneolitu (lengyel, KNP), starší doby bronzové (VK) a
období KLPP. V roce 2018 byl ukončen záchranný výzkum, který byl započat již v roce 2017
na bohaté polykulturní lokalitě. Byly zde prozkoumány sídlištní objekty z období neolitu,
eneolitu a doby bronzové – celkem 417 sídlištních objektů, 5 kostrových pohřbů uložených v
sídlištních jamách a 4 vyšší struktury (Vrána J.).
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16/2017 – 13191 – Přerov – Předmostí 6 „Díly“. Na stavbě D1 – 0136 bylo zkoumáno
osídlení z lengyelu, ze starší (věteřovská k.) a mladší doby bronzové (KLPP). Během
výzkumu bylo doposud prozkoumáno 300 sídlištních objektů (V roce 2018 - 102 objekty) a
dvě vyšší struktury, které se skládaly ze soustavy sloupových jamek. Dále byly také
vypreparovány lidské pohřby (tři žárové a sedm kostrových) a jeden kostrový pohřeb zvířete.
Žárové pohřby tvořily osamocenou skupinku, jeden pohřeb byl v nádobě a zbývající byly
nalezeny v podorniční vrstvě. Kostrové pohřby byly vyzvednuty ze sídlištních objektů 18 a
107. V objektu 18 byly vypreparovány tři skelety, které se nacházely v severní části objektu, v
jižní části jámy byla nelezena neúplná kostra ovce či kozy. Z objektu 107 pochází dvě kostry
(jedna v poloze na boku a druhá na zádech). V roce 2018 byly lidské kostry zachycené v
objektech 272 a 280 (zlomky lebky). Z objektu 210 pochází četné zlomky keramiky
lengyelské kultury, mezi kterými byl identifikován fragmenty hliněného "trůnu" a z objektu
261 torzo "venuše". Výzkum na této lokalitě bude pokračovat i v roce 2019 (Tajer A.).
20/2017 – 13191 – Přerov – Předmostí 7 „Malé Předmostí“. Záchranný archeologický
výzkum v poloze „Malého Předmostí 7“ se nachází na trase nově budované rychlostní
komunikace D1 – 0136, ve směru Přerov – Říkovice. Předmětná lokalita leží na západním
okraji města Přerova, v blízkosti městské části Předmostí, s nadmořskou výškou 224 – 225 m.
Trať nazvaná pracovně „Malé Předmostí 7“ dále navazuje na tratě „Široký“ a „Díly“, které se
také nacházejí v trase plánované stavby, a probíhá zde rovněž záchranný archeologický
výzkum. Výzkumné práce v trati „Malé Předmostí 7“, v roce 2018 navázaly na předchozí
záchranné práce započaté již v sezóně 2017.
Během sezóny 2018 bylo při záchranných archeologických pracích exkavováno a
následně zdokumentováno celkem 477 sídlištních objektů z celkového počtu 1058 objektů.
Mezi zkoumanými sídlištními objekty lze typologicky odlišit kůlové a sloupové jamky, jámy
neurčité funkce, zásobní jámy, hliníky, polozemnice, pece či ohniště. Materiál získaný ze
zkoumaných objektů nám předběžně podává doklad o osídlení této polohy v období neolitu,
doby bronzové, halštatu, laténu a raného středověku. K větším zkoumaným celkům patří
pozůstatky ohrazení, zachyceného v délce 22 m, zkoumaném již v sezóně 2017 (struktura
001). V následující sezóně 2018 bylo prozkoumáno celkem pět domů nadzemní kůlové
konstrukce (struktura 002 – 007). Ze všech zkoumaných struktur byly během exkavace
odebírány vzorky na environmentální analýzy.
Strukturu 002. zastupuje neúplný půdorys domu nadzemní kůlové konstrukce,
zachycený v prostoru plochy IV. Přibližně obdélný půdorys zkoumané konstrukce byl tvořen
celkem 29 sloupovými jamkami, zachycenými v úrovni geologického podloží. Dům byl
orientován ve směru SV – JZ, přičemž dochovaná konstrukce dosahovala rozměrů 7 x 12,5 m.
Zkoumané sloupové jamky měly oválný nebo kruhový půdorys o rozměrech v rozmezí 0,23 x
0,25 – 0,36 – 0, 42 m s hloubkou 0,12 – 0,22 m. Z výplně sloupových jam nebyl během
exkavace získán žádný chronologicky citlivý materiál. V ojedinělých případech výplň jamek
obsahovala drobné kameny či zlomky mazanice.
Struktura 003. byla zachycena rovněž v prostoru plochy IV. ve vzdálenosti 20 metru
od stavební konstrukce 002. Částečně dochovaný půdorys stavební konstrukce o rozměrech
7,5 x 12 metru, tvořilo celkem 32 sloupových jamek dochovaných ve sprašovém podloží.
Z výplně jam nebyl rovněž získán spolehlivější datační materiál. V prostoru mezi oběma
domy, byla umístěna nepravidelná stavební jáma č. 645 o velkosti 14 x 26 m. Z výplně
hliníku byla následně během exkavace získána početná kolekce keramiky náležející
k platěnické fázi kultury lužických popelnicových polí.
Následující stavební konstrukci č. 004 se podařilo zachytit, během skrývky na
zkoumané ploše č. V. Jedná se o částečně dochovaný obdélný půdorys o velikosti 4 x 6 metrů,
který byl orientován ve směru S – J a tvořilo ho celkem 10 sloupových jamek oválného nebo
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kruhového půdorysu s hloubkou pohybující se v rozmezí od 0,15 – 0,32 m. Během exkavace
nebyl z výplně sloupových jamek získán žádný archeologický materiál. Ve vzdálenosti tří
metrů od západní stěny domu byla prozkoumána nepravidelná stavební jáma, z které pochází
početná kolekce nálezů náležejících kultuře s moravskou malovanou keramikou.
Ve vzdálenosti přibližně 15 m od konstrukce č. 004 na rozhraní zkoumaných ploch V.
/ VI. nacházela další stavební konstrukce č. 005. Jedná se o částečně dochovaný půdorys
neolitického domu pětiřadé sloupové konstrukce orientované ve směru S – J. Dům
měl obdélný půdorys tvořený pěti řadami sloupových jam dosahující rozměrů 6 metrů na
šířku a 12,5 metru délky. Nejlépe byla dochována východní a jižní část obvodových stěn
domu, kde byly nosné sloupy zapuštěny těsně vedle sebe a tvořily neporušenou řadu. Střed
domu a jeho západní část byla naproti tomu výrazně porušena sídlištními objekty z období
slezské fáze popelnicových polí. Půdorys domu byl tvořen celkem 38 dochovanými
sloupovými jamkami. Objekty měly oválný nebo kruhový půdorys s hloubkou pohybující se
v rozmezí 0,22 – 0,65 m. Výplň sloupových jam obsahovala ojediněle fragmenty mazanice a
uhlíků. Na některých řezech sloupových jam bylo možné pozorovat utěsnění sloupu hlínou.
Během exkavace neolitického domu byly rovněž prozkoumány dvě stavební jámy situované
podél delších stěn domu. Hliníky se rovněž nacházely v superpozicich se sídlištními objety
z pozdní doby bronzové. Z neporušených částí stavebních jam byla získána nevelká kolekce
jemně plavené keramiky, zdobené notovou značkou.
Stavební konstrukce č. 006 byla zachycena na ploše VI. ve vzdálenosti zhruba 10
metrů severním směrem od stavební konstrukce č. 005. Půdorys konstrukce částečně
zasahoval mimo zkoumanou plochu. Pozůstatky konstrukce představovaly řadu 8 sloupových
jamek orientovanou ve směru V – Z. V půdorysu měly sloupové jamky nejčastěji oválný
ojediněle kruhový tvar o rozměrech 0,32x0,38 – 0,42x0,47 m. Hloubka zkoumaných jamek se
pohybovala v intervalu od 0,2 do 0,36 m. Z výplně zkoumaných jam, nebyl rovněž získán
žádný spolehlivý datační materiál.
Další stavební konstrukce č. 007 byla rovněž zachycena v prostoru zkoumané plochy
VI. ve vzdálenosti 15 metru od konstrukcí č. 005, 006. Jedná se o částečně dochovaný
půdorys domu o velikosti 6,5 x 8,7 m, tvořený celkem 21 sloupovými jamkami. Obvodové
stěny domu tvořily poměrně mělce zahloubené sloupové jamky, většinou oválného půdorysu
o rozměrech pohybujících se v rozmezí 0, 32 x 0,37 – 0,40 x 0,46 m s hloubkou 0,12 – 0,24
m. Ve vnitřním prostoru domu se nacházela řada tří velkých sloupových jam tvořících
podélnou osu sedlové střechy domu. Výkopy nosných sloupů měly v půdorysu oválný tvar se
strmými stěnami a rovným dnem. Rozměry těchto jam se pohybovaly v rozmezí 0,4 x 0,46 –
0,52 x 0,64 m s hloubkou 0,48 – 0,76 m. Během exkavace byla v objektu č. 628 nalezena
základová oběť č. 814 v podobě zvířecí lebky a seskládaných kostí uložených pod lebkou. Ze
zbývajících sloupových jam pochází ojedinělý archeologický materiál zastoupený fragmenty
mazanice a kostí.
V období výzkumné sezóny 2018 byla rovněž prozkoumána jedna laténská
polozemnice č. 306, jejíž exkavace byla započata již na konci sezóny 2017. Polozemnice měla
obdélný půdorys s kůlovými jamkami umístěnými ve středu kratších stěn tvořící tak podélnou
hlavní osu sedlové střechy. Dům byl orientován delšími stěnami ve směru V – Z s rozměry 3
x 5,5 metrů s maximální hloubkou dosahující 0,36 metru. Severní část polozemnice se
nacházela v superpozici se sídlištními objekty z období slezské fáze kultury lužických
popelnicových polí.
K dalším zajímavým objektům prozkoumaným během sezón 2018 rovněž náleží nález
slovanské polozemnice č. 874 v prostoru plochy VI. Polozemnice měla přibližně čtvercový
půdorys o rozměrech 4,78 x 5,12 metru, který byl mělce zahloubený do geologického podloží.
Podél vnitřních stěn zemnice se nacházely sloupové jámy o celkovém počtu šesti jam
umístěných v rozích a středu stěn. Další tři malé sloupové jamky byly nalezeny ve středu
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zemnice společně s pozůstatky ohniště zachyceného v severovýchodní části domu. Ve
vzdálenosti zhruba osmi metrů severozápadním směrem od výkopu polozemnice, byly
prozkoumány tři raně středověké objekty neurčité funkce rozpoznatelné již v kulturní vrstvě.
Funerální aktivity jsou prozatím z této polohy doloženy osmi kostrovými pohřby,
z nichž tři byly zkoumány již během sezóny 2017. V období 2018 bylo prozkoumáno a
zdokumentováno celkem pět kostrových pohřbů, z nichž dva zkoumané pohřby byly uloženy
do předem připravené hrobové jámy a zbývající tři, byly nalezeny ve výplni zásobních jam.
Pohřby č. H10, H13 uložené v hrobových jamách, lze na základě získaného inventáře datovat
do období starší doby bronzové – kultura únětická a věterovská. Kostrové pohřby č. 811, 812,
813, nalezené během exkavace sídlištních objektů, lze podle získaného keramického inventáře
předběžně datovat do období slezské fáze kultury lužických popelnicových polí.
K funerálním aktivitám praktikovaným během fungování sídliště v období mladší a
pozdní doby bronzové lze přiřadit pohřby celkem pěti psů v zásobních jamách. V tomto
případě se nejedná o pohřby záměrné, ale spíše o pohození mrtvého zvířete do zásobní jámy,
která již neplnila svůj původní účel. Tomuto tvrzení odpovídá i poloha odkrytých ostatků
(Hadrava V.).
23/2017 – 13191 – Přerov – Předmostí 8 „Hejnice“. Pokračování ZAV na stavbě D1 –
0136. Výzkum zachytil osídlení z eneolitu (MMK II, KNP), starší doby bronzové (VK) a
doby laténské. Na dně dvou dlouhých vanovitých jam, datovaných do lengyelu, byly
zachyceny dva lidské pohřby. Ze zásypu laténské zemnice pochází zlomky skleněného
náramku. Na realizaci výzkumu na této lokalitě se také podíleli studenti a odborní pracovníci
kabinetu archeologie z FF UP Olomouc. Záchranný výzkum zde není ukončen, a proto bude
dále pokračovat (Vrána J., Golec M., Kalábková P., Zeman T.).
01/2018 – 13391 – Olomouc – Slavonín „Arbesova“ - park. Na skryté ploše o rozloze 0,269
ha bylo zachyceno sídliště jordanovské kultury a pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou
(KŠK), slezské a platěnické kultury a laténu. Skrývka, která neproběhla za dozoru archeologa,
odkryla pozůstatky 232 hrobů a 38 objektů. Většina zachycených objektů náleží již známému
jordanovskému sídlišti. Jsou zde zastoupeny zásobní jámy, soujámí a pozůstatky dvou či tří
nadzemních struktur domů (struktura 7 a 9). Domy byly vymezeny obvodovými žlábky
s půdorysem ve tvaru velkého U. Rozměr struktury 7 dosahuje minimálně 14,3 m délky a 5,6
m šířky s orientací SSV–JJZ a struktura 9 dosahuje minimální délky 3,8 m a 5,8 m šířky
s orientací SSZ–JJV. Možný pozůstatek třetí stavby představuje žlábek (obj. 348) orientovaný
shodně s předchozími strukturami (SSV–JJZ) o délce 2,5 m. Ze svrchních vrstev soujámí (obj.
347) pochází velké množství štípané industrie (rámcově přes 1000 ks čepelí, úštěpů a jader).
Kromě keramiky a výše zmíněné štípané industrie byly z výplní objektů získány i broušené
nástroje, zlomky zvířecích kostí a pozůstatky lidského skeletu (obj. 360).
Nejstarší pohřební areál „navazuje“ na námi zkoumané hroby z roku 2017. Kolem
linie dlouhé 230 m byly v nepravidelných intervalech rozmístěny kostrové hroby KŠK (2017:
H4, H5, H7; 2018: H17, H18, H121, H166, H197, H242). V obdélných hrobových jamách
s rozměry 1,48 – 2,3 x 1 – 1,9 x 0,18 – 0,88 m a s orientací SSV–JJZ (H17), SSZ–JJV (H18),
S–J (H121), JZ–SV (H166), JJZ–SSV (H197), J–S (H242) byly zachyceny pozůstatky téměř
strávených skeletů s pohřební výbavou skládající se z keramiky (poháry, hrnce, džbány,
misky), štípané industrie, broušené industrie (sekera, sekeromlat) a měděných ozdob
(kroužky, spirálky). Rozmístění hrobových jam naznačuje, že zde byly původně nad hroby
mohylové náspy.
Dosud neznámé velké žárové pohřebiště zkoumané roku 2018 obsahuje 224 hrobů.
Hroby jsou datovány převážně do pozdní doby bronzové (slezská kultura) a doby halštatské
(platěnická kultura). Hroby měly kruhový (6%), obdélný (42%) a oválný (52%) půdorys
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s mísovitým či vanovitým řezem. U hrobový jam převládala orientace S–J (66%), nad
skupinou SZ–JV, SV–JZ (21%) a V–Z (13%). Velikost hrobových jam se pohybovala
v rozmezí: délka – 0,16–2,8 m, šířka – 0,16–2,38 m, hloubka – 0,03–0,5 m. Mezi hroby byly
zaznamenané jak prosté jamky s kremací, tak i jámy s výbavou keramických nádob počtu 1–
16, 18 a 23. V šesti případech byl kolem hrobové jámy zaznamenán kruhový žlab (H25/334,
H149/358, H157/366, H186/361, H190/364, H205/365). Průměr kruhu činil 1,58–2,4 m, šířka
žlábků dosahovala 0,15–0,37 m a zachycená hloubka 0,07–0,28 m. Kremace byla buď
rozptýlená v zásypu celého hrobu, na hromádce nebo byla nasypána v nádobě. Mezi
keramickými nádobami jsou přítomny šálky, misky, mísy, hrnce a amfory, dále byly
v hrobech objevena keramická štěrchátka, skleněné korálky a předměty z bronzu (jehlice,
spirálky, kroužky, tyčinky, pukličky) a železa (nůž, srp?, náramek, jehlice).
Mezi žárovými hroby KLPP byl prozkoumán ojedinělý kostrový hrob (H160) ze starší
doby laténské (LTB2). V obdélné hrobové jámě (1,56 x 0,45 x 0,2 m; S–J) byly zachyceny
téměř strávené pozůstatky skeletu s výbavou sestávající ze dvou bronzových náramků
s pečetítkovým zakončením, železné spona a dalšího prozatím neurčeného železa. Situace
souvisí s nedalekým sídlištěm v poloze Za Křenkovým (Kalábek M.).
04/2018 – 13417 – Hněvotín, Poldr II, I. etapa. Během archeologického dohledu byly
v ploše výkopu pro odtokové potrubí nalezeny 4 pravěké archeologické objekty, které byly
následně prozkoumány a byla z nich získána kolekce archeologického materiálu: keramiky,
mazanice a zvířecích kostí (Vránová V.).
05/2018 – 13435 – Ústín. Při rekonstrukci silnice ve středu obce byly zdokumentovány
pozůstatky tři zdí (patek sloupů) ze zaniklého žudru (Kalábek M.).
07/2018 – 13436 – Popůvky „Jelita“. V září 2018 byl ve stavební jámě haly identifikován
zahloubený sídlištní objekt s pozůstatky lidského skeletu. Stáří objektu leze jen rámcově
datovat do doby bronzové (Šín L.).
08/2018 – 13444 – Přerov – Předmostí 9 „Díly“. V souvislosti s výstavbou D1 – 0136 bylo
rozhodnuto o odstranění nefunkčního plynovodu, který byl v minulosti položen tak, že vedl
přes trasu budoucí komunikace. Během dohledu při jeho vyjmutí bylo zjištěno, že tento
plynovod porušuje 17 zahloubených objektů z období eneolitu (MMK II, KNP) a starší doby
bronzové (VK). Ve výplni objektu 293 bylo nalezeno 30 zlomků lidských kostí v
neanatomické poloze, patrně zde došlo při výstavbě nyní již nefunkčního plynovodu k
porušení staršího kostrového hrobu. Trasa nefunkčního plynovodu vedla přes plochu, na které
v roce 2017 a v roce 2018 probíhal také záchranný výzkum Přerov–Předmostí 6, trať „Díly“
PCA 16/2017 (Vrána J.).
09/2018 – 13467 – Skrbeň „Křepelka“. V říjnu 2018 byl proveden archeologický výzkum
v lokalitě Skrbeň – Křepelka v souvislosti s novostavbou haly a manipulační plochy firmou
Dollars a. s. Lokalita se nalézá v sousedství areálu motorestu a benzinové stanice Zlatá
Křepelka při tělese dálnice Olomouc – Mohelnice ve směru na Mohelnici.
Při výzkumu bylo nalezeno celkem osm jam lichoběžníkového profilu a kruhového půdorysu
od jednoho do cca tří metrů v průměru. Sedm z nich ve skupině při středu severního okraje
skryté plochy bylo bez archeologických nálezů. Od nich poněkud na jihovýchod vzdálená
obsahovala pohřeb starší ženy. Kostra orientovaná přibližně ve směru západ – východ byla ve
špatném stavu a její jednotlivé části výrazně dislokovány, zřejmé bioturbací. Mezi kostmi
bylo nalezeno několik kostěných válečkovitých korálků. K pohřební výbavě patřilo též sedm
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nádob (hrnce, mísa, šálek, pohárek). Předběžně lze nálezy přiřadit k lengyelskému kulturnímu
okruhu (Moš P.).
10/2018 – 13458 – Uničov „U kravína“. V listopadu 2018 provedli pracovníci
Archeologického centra Olomouc záchranném výzkumu po částečné skrývce parcely 1830/2.
Na ploše cca 80 m² bylo zachyceno stopy osídlení z neolitu, pohřebiště KLPP a železářské
aktivity ze středověku. Strojová skrývka ornice narušila skupinu 11 žárových hrobů. Hroby
byly zahloubeny do vrstvy nivní půdy, kde nebylo možné téměř identifikovat jednotlivé jámy
a sestávaly minimálně z 2 až 20 nádob. Kromě keramiky byly do hrobů vloženy i zlomky
přepálených jehlic. Kremace byla nalezena buď v nádobě, nebo byla rozptýlena okolo
keramických střepů. Na rozhraní orniční a nivní vrstvy byly identifikovány rozptýlené zlomky
železné strusky svědčící o železářských aktivitách v okolí (Kalábek M.).
11/2018 – 70005 – Dolany – Teplá díra. Povrchová prospekce (sběry, detektory kovů)
v rámci projektu NAKI. Nalezen archeologický materiál – keramika, mazanice, kovové
artefakty (Vránová V.).
13/2018 – Náklo – Mezice „U rybníka“. Při skrývce nadložních vrstev štěrkovny byly
identifikovány zlomky keramiky, mazanice a detektorem kovů nalezené bronzové předměty
(jehlice, nůž, zlomky cca 30 ks) v kulturní vrstvě datované do pozdní doby bronzové. Při další
skrývce byly zachyceny zahloubené sídlištní objekty datované do doby bronzové, pozdní
doby bronzové, laténu a snad i doby hradištní. V současné době se jedná o archeologickém
výzkumu lokality (Kalábek M., Vránová V.).
14/2018 – 70005 – Benkov, U bažantnice. V rámci detektorových průzkumů projektu NAKI
II „Moravské křižovatky“ nalezl spolupracovník ACO v lese v zimě 2018 kumulaci
bronzových slitků vložených do keramické nádoby. Na podzim 2018 byla v nad místem
nálezu položena sonda, která odkryla místo uložení. Do mělké kruhové jamky byla zapuštěna
nádoba datovaná do mladší doby bronzové. Cca 0,1 m VSV od jamky s nádobou byla odkryta
druhá jamka, ze které pochází zlomek dalšího bronzového slitku (Kalábek M.).

B. Královéhradecký kraj a Pardubický kraj - D11, D35/R35
Hradec Králové – Smiřice D11
Svobodné dvory
- úsek D11 06 02A
Během roku 2018 se práce soustředily výhradně na prostor bývalého barokního statku, kde se
podařilo odkrýt pozůstatky chlévů a tří sklepů. V prostoru obytné stavby byl nalezen relikt
otopného zařízení. Práce byly ukončeny v polovině dubna, skrývka neprozkoumaných ploch
by měla pokračovat v polovině roku 2019 (Rohanová V. - Chalánek M. - Schusterová, I.).
- úsek D11 06-02-B
Při pokračováním výzkumu během roku 2018 bylo odkryto jen malé množství objektů,
převážně přírodního původu (Rohanová V. - Chalánek M. - Schusterová, I.).
Jaroměř (kat. Jaroměř)
- úsek D11 07-03B
Druhá fáze výzkumu proběhla na lokalitě na začátku října 2018. Během ni byl skryt 100 m
dlouhý pás dočasného záboru na západním okraji budoucí dálnice. V říjnu téhož roku zde
probíhala archeologická revize, během které bylo nalezeno 6 objektů většinou přírodního
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původu. Jediný pozitivní objekt byl umístěn v profilu skryté plochy, ale neobsahoval žádné
nálezy, které by jej mohly datovat.
Archeologické výzkumy v úsecích D11 07-03 začaly v květnu 2017 a byly ukončen na konci
března 2018. Pouze v říjnu roku 2018 pokračovala druhá fáze výzkumu na poloze 0703B
v rámci skrývek dočasného záboru, která však již nepřinesla žádné zásadní nálezy.
Celkem na všech polohách úseku D11 0703 bylo označeno a prozkoumáno: Vývraty - 130,
objekty (včetně zásobnic) 171, velké objekty - 8, sloupové jamky 140 (Krpálek, J.).
- úsek D11 07-04A
V roce 2018 zde výzkum pokračoval a do jeho konce (1. 5. 2018) byly odkryty další objekty,
převážně z období středověku. Celkem jich za dobu výzkumu bylo prozkoumáno zhruba 450.
Dosavadní nálezy zatím dataci přibližují na přelom raného a vrcholného středověku, do 11. až
13. století.
V polovině září 2018 byl skryt zhruba 400 metrů dlouhý pás dočasného záboru na východní
straně budoucí dálnice, kde bylo během jednoho měsíce prozkoumáno dalších cca 80 objektů.
Za zmínku stojí další sloupová stavba Z-V orientace, zásobnice či hliník, ve kterém byly
nalezeny dvě bronzové esovité záušnice (Chalánek M. - Rohanová V. )
- úsek D11-07-04B
V roce 2018 v říjnu zde proběhlo jen minimum prací, v místech ochranných pásem a dalších
prostorách, které se nedaly skrývat v průběhu hlavního výzkumu. Zde byly zachyceny
většinou pouze přírodní útvary a zdokumentovány dva objekty lidského původu (Rohanová
V. - Chalánek M. - Šusterová I.).
Zaloňov (kat. Horní Dolce)
- úsek D11 07-04C
V roce 2018 zde probíhaly práce od října do prosince. Jednalo se o plochy podél komunikace
Jaroměř – Zaloňov. Bylo zde zachyceno a zdokumentováno téměř 100 sídlištních objektů
kultury s vypíchanou keramikou (částečně snad i s lineární keramikou). Bylo zachyceno
několik pecí, půdorys domu, zásobní jámy a další sídlištní situace, které vydaly soubor
keramiky, ŠI i BI. Výzkum bude pokračovat i v roce následujícím (Novotný J. - Rohanová V.
- Chalánek M. - Šusterová I.).
Hořenice (kat. Hořenice)
- úsek D11 07-05A
V roce 2018 pokračovaly v úseku 5 práce na ploše A v místě skrývky obslužné komunikace.
Podle očekávání se zde projevilo pokračování liniových objektů na hlavní ploše (cesty, vodo
teče). Dále byly odkryty další objekty, podobného charakteru jako na hlavní ploše, tedy
sídlištní jámy datovatelné nejspíše do období kulturního komplexu lužických popelnicových
polí. Objekty jednoznačně datovatelné do doby budování a funkce vojenského ležení z 18.
stol. na ploše obslužné komunikace zachyceny nebyly.
Práce v terénu pokračovaly v jarních měsících přes extrémní klimatické podmínky a byly
ukončeny ke konci dubna 2018. Konečný počet zachycených objektů na ploše 5A tak činí 336
(Moš P.).
D35/R35
Prachovice
- D35/R35 – úsek 5A
Záchranný archeologický výzkum zde probíhal od dubna do září 2018. V rámci výzkumu
proběhla skrývka formou listování po celé délce polohy, tedy 21,365 – 22,700. V průběhu
výzkumu bylo prozkoumáno 50 zahloubených objektů včetně dvou pecí a půdorysu domu se
základovým žlabem. Nálezy sídlištních objektů je zřejmě možné datovat rámcově do pravěku.
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U obou studní je třeba počkat na datování pomocí metody C14 (Ondrkál F. - Mazáč M. Zahnašová M. - Židův M.).
Dolní Roveň
- D35/R35 – úsek 5B
Záchranný archeologický výzkum zde probíhal od března 2018 do září 2018. V rámci
výzkumu proběhla skrývka formou listování, která byla v oblasti pozitivních archeologických
situací změněna na plošnou skrývku s odvozem. Bylo zde prozkoumáno 250 zahloubených
objektů, většinou sídlištního charakteru náležející do období laténu. Součástí byla i jedna jistá
a tři pravděpodobné studny, ovšem všechny bez výdřevy. Mimo laténské osídlení byl na ploše
zachycen i jediný žárový hrob lužické kultury (Krpálek J. - Zahnašová M. - Židův M.).
D35/R35 – úsek 5C
V roce 2018 bylo přikročeno k doskrytí ploch, které se nepodařilo dokončit v roce 2017.
Výzkum již nepřinesl žádné pozitivní archeologické situace (Dvořáková M. - Bartoš M. Krejčířová A.).
Horní Roveň
- D35/R35 – úsek 5D
Záchranný archeologický výzkum zde probíhal od března do července 2018. V rámci
výzkumu zde bylo provedeno rýhování, jímž se podařilo zachytit několik vrstev obsahující
středověkou keramiku. Bylo proto přistoupeno ke skrývce pomocí listování a k výzkumu
vrstev ve čtvercové síti. Bylo získáno množství keramického středověkého materiálu. Mimo
vrstvy se podařilo najít i zaniklou štětovanou cestu pravděpodobně novověkého stáří a
„depot“ tesařského náčiní středověkého stáří (Dvořáková M. – Bartoš M. – Krejčířová A. –
Johančík R.)
Horní Roveň/Čeradice
- D35/R35 – úsek 5E
Výzkum zde probíhal od května do prosince 2018. V rámci archeologického výzkumu bylo
provedeno jak rýhování, tak plošná skrývka. Bylo objeveno sídliště z mladší a pozdní doby
bronzové, v rámci jehož byla zkoumána jak kulturní vrstva, tak více jak tisíc zahloubených
objektů, včetně půdorysů několika domů. Mimo sídlištní situace byl objeven jeden žárový
hrob stejného stáří. Podezření na žárový hrob bylo i u několika dalších objektů, ale bohužel
stav jejich dochování nedovoloval jednoznačnou interpretaci. Zajímavostí je i studna
s poměrně dobře zachovalou výdřevou, která však náleží pravděpodobně jinému období (čeká
se na datování přírodovědnými metodami (Dvořáková M. – Bartoš M. – Mazáč M. Krejčířová A. – Ondrkál F. – Židův M. - Zahnašová M. – Krpálek J.).
Uhersko
- D35/R35 - úsek 6A
V roce 2018 bylo provedeno rýhování v dočasných záborech a dokumentace těchto rýh.
Nebyly objeveny žádné archeologické situace (Sedláček R.).
Městec
- D35/R35 - úsek 6B
V roce 2018 bylo provedeno rýhování v dočasném záboru (říjen 2018) a listování zbývající
části hlavního záboru (květen 2018) (Novotný J. – Sedláček R.).
Městec/Ostrov
- D35/R35 – úsek 6C
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Výzkum zde probíhal od května do října 2018. V rámci hlavní části záchranného
archeologického výzkumu byla provedena ruční skrývka ve čtvercové síti s proplavováním
odebrané zeminy za účelem získání artefaktů pozdně paleolitického a mezolitického stáří
z povrchové lokality, zde se nacházející. Zbytek polohy byl poté rýhován a listován
mechanizací. V rámci výzkumu se podařilo získat soubor téměř 5000 artefaktů ŠI. (Mlejnek
O.).
Ostrov
- D35/R35 – úsek 6D
V roce 2018 bylo přistoupeno k plošné skrývce prostoru okolo rýhováním zachycených
objektů z vrcholného středověku. Bylo zachycenou pouze sedm zahloubených sídlištních
objektů. Také byly skryty plochy, které nemohli být skrývány v předchozím roce (ochranná
pásma elektrického vedení atd.). Další pozitivní archeologické situace již zachyceny nebyly
(Sedláček R. - Johančík, R. - Mazáč, M.).
- D35/R35 – úsek 6E
V roce 2018 bylo přistoupeno k plošném odkryvu předchozí rok nalezené lokality pomocí
listování. Výzkum zde probíhal od března do září 2018. Bylo zde zachyceno okolo 250
zahloubených objektů, které se ve velké většině hlásily do období laténu. Bylo zde zachyceno
několik půdorysů nadzemních kůlových domů, ale také studna se žlábkem na odvod vody
(nebo přívod k obydlím). Mimo laténské osídlení byla zachycena ještě studna neolitického
stáří s krásně dochovanou výdřevou z období kultury s lineární keramikou. K ní se bohužel
nepodařilo zachytit žádné související sídlištní objekty (Sedláček, R. - Beliéz, Y.).
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
organizací: (přír.č.akce – interní č. úkolu – lokalita – popis akce – vedoucí výzkumu)
02/2018 – 60055 – Olomouc – Nemilany, Květinová ul., RD Pučálková. V základových
pasech domu byl zdokumentován řez objektem novověkého stáří (Kalábek M.).
03/2018 – 60056, 60057 – Olomouc – Slavonín, „Za Křenkovým“, RD Minář, RD Tuček,
RD Míček. Na skryté ploše o velikosti 0,37 ha bylo prozkoumáno 36 sídlištních objektů
datovaných do eneolitu (lengyelská kultura) a laténu. Časně eneolitickému osídlení náleží
rozsáhlé lengyelské soujámí s bohatými nálezy keramiky a mazanice. Na několika zlomcích
keramiky byla rozpoznána bílá barva. Laténské sídlištní objekty se koncentrovaly na severní
straně skrývky. Kromě nepravidelných soujámí a mělkých objektů byly zkoumány pozůstatky
sedmi mělce zahloubených obdélných chat orientovaných VSV–ZJZ se dvěma kůly v hlavní
ose. Ze zásypu tří zásobních jam (12, 18, 22) byly vypreparovány čtyři skelety žen a jednoho
dítěte. Sídliště muže mít časovou spojitost s nálezem kostrového hrobu z lokality Slavonín –
Arbesova ulice (Kalábek M.).
06/2018 – 60058 – Haňovice, RD Jandota“. V září 2018 byla při stavbě rodinného domu na
západním okraji obce Haňovice při trati Litovel – Senice na Hané zachycena pravěká sídelní
jáma. Obsahovala několik úlomků kamene a střepů zařaditelných nejspíše k lengyelskému
kulturnímu okruhu (Moš P.).
12/2018 – 60054 – Cholina, intravilán. Na základě podnětné žádosti ze strany NPÚ
v Olomouci prozkoumáno staveniště na katastru obce Cholina, parc.č. 104 (areál ZŠ a MŠ),
vzhledem k možnému porušení zákona o č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. V okolí již
postavených základů stavby se nacházely hromady s vykopanou hlínou, na kterých bylo
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posbíráno množství archeologického materiálu, zlomků především pravěké keramiky,
mazanice a zvířecích kostí (Vránová V.).

1.1.2. Odborné dohledy na stavbách
1.1.2.1. Odborné dohledy fakturované investorům
- celkem uskutečněno 141 odborných dohledů, jejichž náklady byly fakturovány investorům
[(poř. číslo) – lokalita, stručná charakteristika akce, na níž byl uskutečněn v roce 2018
odborný archeologický dohled, zodpovědná osoba]:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

12987 Grygov - dobývání šterkopísků Grygov – Tážaly (Vrána J.)
13156 Přerov-Lipník n. B., SSÚD Přerov (Tajer A.)
13251 Hranice - zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy (Šín L.)
13288 Olomouc Holice - rekonstrukce komunikací včetně technické infrastruktury 1.etapa (Kalábek M.)
13304 Olomouc - Demlova ul., Rezidenční soubor - rodinné domy a infrastruktura
(Kalábek M.)
13316 Milenov - revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 (Šín L., Tajer A.)
13321 Hněvotín - stavba výrobní haly na poz. č. 444/3, 444/36, 447/3, 447/4, 1234
(Kalábek M.)
13322 Haukovice - výtlačný řad 1. a 3. etapa (Šín L.)
13326 Cholina - Cholinský dvorek - úprava vNN (Šín L.)
13330 Pňovice - Boudy - úpravy NNk (Kalábek M.)
13331 Olomouc - Tabulový vrch, Vila Park (Vránová V.)
13332 Mohelnice – Příčná, REKO MS (Vránová V.)
13333 Šternberk - Olomoucká+1, REKO MS (Vránová V.)
13334 Šternberk - Na Valech, REKO MS (Vránová V.)
13335 Loštice – Kašparova, REKO příp. Loštice (Vránová V.)
13336 Olomouc - sev. obchvat, REKO VTL (Kalábek M.)
13337 Hněvotín - Technologický park Olomouc, hala H, I, J (Kalábek M.)
13338 Luběnice - stavební úprava vNN, kNN (Vránová V.)
13339 Veselíčko IV - REKO MS (Šín L.)
13340 Milenov - REKO MS, liten 1. část (Vrána J.)
13341 Osek nad Bečvou VII. etapa - REKO MS (Šín L.)
13342 Osek nad Bečvou VI. etapa - REKO MS (Šín L.)
13343 Osek nad Bečvou IV. etapa - REKO MS (Šín L.)
13344 Loštice - zvýšení bezpečnosti na průjezdním úseku silnice II/635 (Vránová V.)
13345 Police u Mohelnice - opěrná zeď (Vránová V.)
13346 Cholina, ke kostelu - nová DTS, NNk, NNv (Šín L.)
13347 Bělotín - realizace prvků plánu společných zařízení II. etapa (Vránová V.)
13349 Bělotín - REKO VTL, odv.b. 316-389 (Šín L.)
13350 Šternberk - REKO VTL, SMP RS (Vránová V.)
13351 Olomouc - pekárna - REKO VTL (Vránová V.)
13352 Olomouc OLMA, REKO VTL (Vránová V.)
13353 Mohelnice - ulice 1. Máje, PROP MS (Vránová V.)
13355 Olomouc - BD Slavonínská (Kalábek M.)
13356 Bílsko - dostavba domova se zvláštním režimem (Vránová V.)
13357 Lutín - Na Záhumení, 6 zahrádek - vNN, kNN (Vránová V.)
13358 Jívová - RD Středa - připojení kNN (Vránová V.)
13359 Šternberk - dostavba pekárny, LIDL (Vránová V.)
13361 Hejčín - REKO MS Olomouc - UZ 303696+3 (Vránová V.)
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

13362 Olomouc - Staškova + 2, REKO MS (Šín L., Vránová V.)
13363 Domašov nad Bystřicí - obnova vodovodních řadů v prameništi (Vránová V.)
13364 Loštice - RD města, lokalita K Pešti, SO 01 komunikace, SO 06 smíšená
stezka, SO 078 chodník (Vránová V.)
13365 Mohelnice - SPŠE - pořízení vybavenbí pro nové učebny (Vránová V.)
13366 Hněvotín - PZ, nové vedení 110kV (Šín L.)
13367 Šternberk - Světlov, BD Pasinger – kNN (Vránová V.)
13368 Mohelnice - stavební úpravy vodovodu v ul. Jiráskova a Dvořákova (Vránová
V.)
13369 Olomouc - Andělská, BD, TRNY - DTS, kNN, vVN (Vránová V.)
13372 Nemilany - Božkova - staveb. Úprava NNk, NNv (Kalábek M.)
13373 Hranice - rekonstrukce oplocení okolo hřbitova (Vrána J.)
13374 Hranice - , REKO MS, Přátelství (Vrána J.)
13375 Hranice - REKO MS, Skleněný kopec (Vrána J.)
13377 Olomouc - REKO MS, Divišova+5 (Vránová V.)
13378 Loštice - lokalita K Pešti (Vránová V.)
13379 Ústín - stavební úprava kNN, vNN (Tajer A.)
13380 Cakov - polní cesty (Vránová V.)
13381 Paseka u Olomouce - Realizace PSZ - I. Etapa v k.ú. (Vránová V.)
13382 Hranice - REKO MS, Tř. Čs. Armády (Vrána J.)
13383 Hranice - REKO MS, Tovačovského + 1 (Vrána J.)
13384 Trnávka-Lučice - REKO VTL (Vrána J.)
13385 Hranice – Slavíč- REKO MS (Vrána J.)
13386 Bukovany - střed obce, úprava kNN (Tajer A.)
13387 Mezice - obnova anodového uzemění SKAO (Vránová V.)
13388 Věrovany - hřbitovní kaple sv. Fr. Xaverského - obnova fasády a odvlhčení
(Vránová V.)
13389 Jívová - celoplošná kanalizace obce (Vránová V.)
13390 Olomouc - Zeyerova - výměna kondenzátního potrubí větev III. (Tajer A.)
13391 Šternberk – Olomoucká, přeložka vodovodu (Vránová V.)
13392 Skrbeň - prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu pro RD (Šín, L.)
13393 Bohuslavice u Konice - přípojka VN + nová trafostanice (Vránová V.)
13394 Hněvotín - REKO VTL (Vránová V.)
13396 Olomouc - Andělská, DB, TRNY - DTS, kNN, vVN (Vránová V.)
13397 Olomouc - REMO MS, Hálkova + 6 (Tajer A.)
13398 Olomouc - REKO MS, Stupkova + 2 (Vránová V.)
13399 Velká Bystřice - vyklizení sutě a popadaného stavebního materiálu z ruiny
západního křídla zámku (Vrána J.)
13401 Moravská Huzová - tlaková kanalizace a odbočením pro parc.č. 1367/1 a st.
124/1 (Vránová V.)
13402 Mohelnice – Úsov - II/444 kř. R35 (Vránová V.)
13403 Ruda nad Moravou - stavební úprava vodovodu ul. 9. května a Linhartova
(Vránová V.)
13404 Hranice - Kaskády, první etapa, Život s terasou, bytový dům (Vrána J.)
13405 Hněvotín - PZ ,TR 10/22 KV (Kalábek M.)
13406 Hněvotín - Poldr II. – k.ú., I. Etapa (Kalábek M.)
13407 Všechovice – Všechovice - přemístění vodovodu v lokalitě u školy (Vrána J.)
13408 Dub nad Moravou – úpravy ZŠ (Vrána, J.)
13409 Loštice – Žadlovice - Silnice III/37324 (Vránová V.)
13410 Olomouc – Slavonín - ul. Durychova, RD parc.č. 533/199, 533/200 – dohled
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83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

(Kalábek M.)
13411 Mohelnice – stavební úprava vodovodu ul. Vrchlického (Vránová V.)
13412 Litovel - Výstavba kanalizační sítě místní část Myslechovice a v obci
Haňovice (Šín, L.)
13413 Křemačov - Podolíčko, SU_1058, DTS, NNv, NNk (Vránová V.)
13414 Senice na Hané - Hliníky - úprava vNN, kNN (Vránová V.)
13415 Žadlovice – U Pešti, 25 RD, nové VN, DST, NNk (Vránová V.)
13416 Loštice - Úpravy přechodů pro chodce a místní komunikace na ul.
Komenského a Malém náměstí (Vránová V.)
13418 Jakubovice - d.č. 107, Bokůvková, nové NNv (Vránová V.)
13419 Horka nad Moravou - 27 RD, 3.etapa komunikace a inženýrské sítě
(Vránová V.)
13420 Červenka – výstavba smíšené stezky pro chodce a cyklisty, propoj ulic
Wolkerova a Svatoplukova (Vránová V.)
13421 Litovel - Cholinská, Bobcat CZ (Vránová V.)
13422 Lašťany – I/46 , křižovatka (Vránová V.)
13423 Horka nad Moravou - ulice Albrechtova – slepá (Tajer A.)
13424 Velký Týnec – Čechovice - III/43621, III/43622, rekonstrukce silnic - II. etapa
(Vránová V.)
13425 Loučná n.D. - Filipová - u silnice, DTS, NNv (Vránová V.)
13426 Újezd u Uničova - u MŠ - úprava NNv, NNk (Kalábek M., Šín, L.)
13427 Rekonstrukce lesní cesty, nedokončená v úseku SO-02 (Vrána J.)
13429 Věrovany – náves, úprava vNN, kNN, DTS (Tajer A.)
13430 Věrovany, Nenakonice - úprava kNN, vNN (Tajer A.)
13431 Šternberk - Lidická, Olomoucká - úprava kNN (Vránová V., Kalábek M.)
13432 Holice - Logistické centrum (Kalábek M.)
13433 Hranice - výrobní objekt firmy De a CO Hranice srov.r.o. (Vrána J.)
13434 Dálov - Polní cesta v Dálově a úprava plochy pramene u hřbitova
(Kalábek, M.)
13435 Ústín - rekonstrukce místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství
(SO 01), (Kalábek M.)
13436 Popůvky - stavba haly firmy Hanák nábytek (Šín, L.)
13438 Mírov – stavební úprava kanalizace Kolonka (Vránová V.)
13440 Hlušovice - RD Senior + Janecký - VNk, DTS, NNk (Vránová V.)
13442 Přerov – Předmostí - I/55 MÚK s ČD (Vrána J.)
13443 Hodolany - Stavba (Kalábek M.)
13445 Uničov - rekonstrukce vodovodu v ul. Generála Svobody (Šín, L.)
13446 Šternberk - Smetanova, Jílková (Vránová V.)
13448 Uničov - přístavba skladovací haly v areálu firmy PRO-LOGIK (Kalábek M.)
13450 Olomouc - Bacherova, 3BD, PS služby – kNN (Vránová V., Tajer A.)
13451 Rapotín - Družstevní, d. 125, Pavlík, NNk (Vránová V.)
13452 Třebčín - rekonstrukce místní komunikace U školy (Kalábek M.)
13453 Lutín – Třebčín - Cyklostezka (Kalábek M.)
13454 Olomouc – Chválkovická - REKO MS, + 5 (Vránová V.)
13455 Uničov - Šumperská, Miele technika – VNk (Kalábek M.)
13459 Hranice - REKO MS Nádražní +3 (Vrána J.)
13460 Hranice - REKO MS, kpt. Jaroše + 2 (Vrána J.)
13462 Olomouc-Holice - Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v
Olomouci – Holici (Kalábek M.)
13463 Olomouc – Holice - modernizace a dobudování přízemní části objektu č.47
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PřF UP, (Kalábek M.)
13465 Olomouc - Optimalizace provozu heliportu LZZS OK, (Vránová V.)
13466 REKO VTL TU301470 Teplice napojení (Vrána J.)
13468 Doloplazy - soubor objektů pro provoz rybníka (Vránová V.)
13469 Hnojice - REKO VTL (Vránová V.)
13470 Olomouc - 0313/17 PZ Pavelkova I. (Vránová V.)
13471 Olomouc - Máchova, Zengrova - úprava kNN, vNN (Kalábek M., Vránová V.)
13472 Olomouc - Nutrend – VI. etapa (Kalábek M.)
13473 Olomouc - Nové Sady - Zahrady Novosadská (Kalábek M., Tajer A.)
13474 Vyšehoří - 24 RD, 841/1, 844, Gibiecová (Vránová V., Tajer A.)
13475 Hlubočky - rekonstrukce a modernizace sportovního areálu (Vrána J.)
13476 Hrabůvka u Hranic - realizace polní cesty C1 s IP k.ú. (Vránová V.)
13477 Olomouc - Na Střelnici, REKO MS (Vránová V.)
13479 Víska u Litovle - DLS FOOD, průmyslová zóna, p.č. 56/16 (Vránová V.)
13480 Hodolany - OLTRANS DOSTÁL, p.č. 388/20 (Vránová V.)
13481 Bystrovany - areál firmy LT EkoLessServis s.r.o. (Vrána J.)
13482 Dolní Studénky - parc.č. 425/72, Sládek, nové NNk, č.stavby IV_12-8012806
(Vránová V.)
140. 13483 Velký Týnec - prodloužení vodovodu Pod Táborkem (Vrána J.)
141. 13489 Loučka – obec, stavební úprava vNN, kNN, DTS (Tajer A.)
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

1.1.2.2. Odborné dohledy v režii organizace
- Odborné archeologické dohledy na stavbách různých investorů, které „nepře–rostly“ v
záchranné archeologické výzkumy a byly provedeny v režii ACO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dětřichov u Uničova – RD č.p. 295, 2981 (Vránová V.)
Haňovice – RD Jambor (Vrána J.)
Hněvotín – RD Kovařík (Kalábek M.)
Hradčany – RD, parc.č. 778 a 52/2 (Kalábek M.)
Hranice – Velká – RD Zavadil (Vrána J.)
Jesenec – RD č.p. 149/1 (Vránová V.)
Kyselovice – RD č.p. 380/1 a 2046/3 (Vránová V.)
Lechovice u Pavlova – RD č.p. 80 (Vránová V.)
Lutín – RD (Šín, L.)
Moravičany – RD č.p. 88/2 (Vránová V.)
Nedvězí – výstavba 6 RD (Vránová V.)
Nová Dědina – Konice – RD (Šín, L.)
Olomouc – Nemilany – RD Kalvoda (Kalábek M.)
Olomouc – Slavonín – RD Axmanová (Kalábek M.)
Olomouc – Slavonín – RD Šulák (Kalábek M.)
Police – RD č.p. 230/1 (Vránová V.)
Pňovice – RD Jurka (Kalábek M.)
Štěpánov – RD Rozsíval (Vránová V.)
Třebčín – RD Bábkovi (Kalábek M.)
Újezd u Uničova – RD (Kalábek, M.)
Velký Týnec – RD Hansmann (Vrána J.)
Velká Bystřice – RD Vašička (Kalábek M.)
Velká Bystřice – ing. sítě a komunikace pro RD (Kalábek, M., Vránová, V.)
Žádlovice – RD Tomáš (Kalábek M.)
Žádlovice – RD č.p. 203/45 (Vránová V.)
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Celkem: dohledy ve vlastní režii byly prováděny na 25 výše zmíněných akcích

1.1.3. Technická podpora na ZAV
A. Olomoucký kraj
- 03/2017 – 13191 – Přerov – Předmostí 5, Široký. Záchranný výzkum na D1 – 0136.
Archeologický dohled, výkopové práce, dokumentace a geodetické práce (Bambasová S.,
Jelínek T., Krajčí P., Rozsíval R., Vančura M.).
- 20/2017 – 13191 – Přerov – Předmostí 7 „Malé Předmostí“. Archeologický dohled,
výkopové práce, dokumentace a geodetické práce (Bambasová S, Jelínek T., Krajčí P.,
Rozsíval R., Vančura M.).
- 01/2018 – 13391 – Olomouc – Slavonín „Arbesova - park“. Archeologický dohled,
výkopové práce, preparační práce, dokumentace a geodetické práce (Bambasová S., Jelínek
T., Vančura M.)
- 03/2018 – 60056, 60057 – Olomouc – Slavonín „Za Křenkovým“ – RD Minář, RD Tuček,
RD Míček. Archeologický dohled, výkopové práce, preparační práce, dokumentace a
geodetické práce (Jelínek T., Vančura M.).
- 04/2018 – 13417 – Hněvotín „Poldr 2“. Archeologický dohled (Vančura M.). V rýze pro
odvod vody z poldru byly prozkoumány dva sídlištní objekty z doby římské.
- 08/2018 – 13444 – Přerov – Předmostí 9 „Díly“. Archeologický dohled, výkopové práce,
dokumentace a geodetické práce (Bambasová S, Jelínek T.).
- 10/2018 – 13458 – Uničov „U kravína“. Archeologický dohled, výkopové práce,
dokumentace a geodetické práce (Jelínek T., Vančura M.).
- 13/2018 – 70004 – Náklo–Mezice „U rybníka“. Archeologický dohled, dokumentace a
geodetické práce (Jelínek T., Vančura M.).
B. Královéhradecký kraj a Pardubický kraj - D11
D11 06-01, D 11 07
- Mgr. Jakub Novotný: zpracování terénní dokumentace. Úprava fotodokumentace.
Příprava materiálu na analýzy.
D11 06-02
- Mgr. Veronika Rohanová – období: leden – duben 2018 – vedení výzkumu na lokalitě
D11 06–02. V období září – říjen 2018 vedení výzkumu na lokalitě D11 07–04A a C,
a D 11 07–03. Kabinetní práce: zpracování terénní dokumentace pro NZ z úseku D11
06–02. Úprava kresební dokumentace. Úprava fotodokumentace. Příprava materiálu
na analýzy, koordinace zpracování úseku.
- Iveta Schusterová – období: leden – duben 2018 – technické práce na lokalitě D11 06–
02. V období září – říjen 2018 technické práce na lokalitě D11 07–04A a C, a D 11
07–03. Kabinetní práce: zpracování terénní dokumentace pro NZ z úseku D11 06–02.
Úprava kresební dokumentace. Přepisování terénní dokumentace, kabinetní práce.
- Mgr. Martin Chalánek – období: leden – duben 2018 – technické práce na lokalitě D11
06–02. V období září – říjen 2018 technické práce na lokalitě D11 07–04A a C, a D 11
07–03. Kabinetní práce: zpracování terénní dokumentace pro NZ z úseku D11 06–02.
Úprava kresební dokumentace. Zpracování a popis fotodokumentace. Zpracování
archeologických nálezů.
D11 07-03
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Mgr. Josef Krpálek – období: leden – březen 2018 – vedení výzkumu na lokalitě D11
07–03. Kabinetní práce: zpracování terénní dokumentace pro NZ z úseku D11 07–03.
Úprava kresební dokumentace. Úprava fotodokumentace. Příprava materiálu na
analýzy. Koordinace zpracování úseku.
- Mgr. Markéta Zahnašová – období: leden – březen 2018 – exkavace a dokumentace
archeologických situaci na lokalitě D11 07–03. Kabinetní práce: zpracování terénní
dokumentace pro NZ z úseku D11 07–03. Přepisování terénní dokumentace.
Zpracování archeologických artefaktů. Příprava materiálu na analýzy.
D11 07–04
- Mgr. Miloš Bernart – období leden: – březen 2018 – vedení výzkumu na lokalitě D11
07–04. Kabinetní práce: zpracování terénní dokumentace pro NZ z úseku D11 07–04.
Úprava kresební dokumentace. Úprava fotodokumentace.
- Radek Johančík – období: leden – duben 2018 – exkavace a dokumentace
archeologických situaci na lokalitě D11 07–04A. Kabinetní práce: zpracování terénní
dokumentace pro NZ z úseku D11 07–04. Přepisování terénní dokumentace.
Zpracování archeologických artefaktů. Příprava materiálu na analýzy.
D11 07-05
- Mgr. Pavel Moš – období: leden – duben 2018 – exkavace a dokumentace
archeologických situaci na lokalitě D11 07–05A–B a D11 07–04C. Kabinetní práce:
zpracování terénní dokumentace pro NZ z úseku D11 07–05A–B. Přepisování terénní
dokumentace. Zpracování archeologických artefaktů. Příprava materiálu na analýzy.
- Marek Židův – období: leden – duben 2018 – exkavace a dokumentace
archeologických situaci na lokalitě D11 07–05A–B a D11 07–04C. Kabinetní práce:
zpracování terénní dokumentace pro NZ z úseku D11 07–05. Přepisování terénní
dokumentace. Zpracování archeologických artefaktů. Příprava materiálu na analýzy.
ZAV na stavbě
D11, úsek 07 4C, Hradec Králové – Jaroměř – březen – duben 2018
- Hadrava V., Krajčí P.
-

1.2. Inventury, kontroly
1.2.1. Řádné (druh, rozsah)
Na základě příkazu ředitele ACO č. 1/2018 byla v organizaci ACO provedena řádná
inventarizace veškerého majetku a závazků ACO. Fyzická inventarizace dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku byla provedena ve dnech 19. – 30. 11. 2018, dle sestav ke
dni 31.10. 2018. Práce spojené s inventarizací hmotného a nehmotného majetku proběhly
v souladu s příkazem ředitele. Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace byla vyhotovena
den 31.1 .2019, 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 2018 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. – 121 027 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. Na základě zakázky pro ÚAPP Brno bylo dokončeno
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zpracování nálezů z lokality Smržice – skleníky Agro Haná. Proti roku 2017 se počet
zpracovaných artefaktů zvýšil. V tomto roce v keramické laboratoři nadále pracovaly Bc.
Barbora Zapletalová, Bc. Andrea Šindlerová, DiS. a Helena Šubová.
Byly zpracovány nálezy z těchto lokalit (přír.č.–lokalita, trať–počet kusů):
27/2017 Horní Moštěnice (1 272 kusů); 26/2017 Žeranovice 1 (3 966 kusů); 28/2017
Žeranovice 2 (1 269 kusů); 29/2017 Třebětice (937 kusů); 09/2017 Pravčice 3 (48 561 kusů);
03/2017 Přerov - Předmostí 5 (prozatím zpracováno 28 116 kusů); 22/2017 Jívová – Tepenec
(10 482 kusů); 01/2018 Olomouc - Slavonín, prozatím rozpracováno 30 beden (zatím není
inventováno, pouze lepeny nádoby); 05/2017 Dluhonice 2 - pokračování z loňského roku,
prozatím zpracováno 70 beden (25 932 kusů); dokončení zpracování materiálu z lokality
Smržice - skleníky Agro Haná, zakázka pro ÚAPP Brno.

1.3.1.2. Konzervace kovů
Na konzervačním a dokumentačním oddělení byly v roce 2018 konzervovány kovové
nálezy z výzkumů na stavbě dálnice D11 a D35. Z dálnice D11 – Světí (48 kusů), Semonice
(220 kusů) Jaroměř (76 kusů), Svobodné Dvory (12 kusů), Horní Dolce (6 kusů). Z dálnice
D35 to byly konzervovány převážně bronzové předměty z úseku Rokytno (139 kusů).
Konzervovány byly také kovy získané v rámci projekt NAKI II a GAČR. Byly zpracovány
železné nálezy z lokalit Jívová, Domašov u Šternberka, Olomouc - Řepčín, Dolany, Tři
Dvory. A také nálezy z barevných kovů z lokalit Nové dvory, Slatinice, Šternberk, Křenov,
Líšnice, Dluhonice a nálezy ze zkoumané plochy v Přerově Předmostí.

1.4. Předměty v evidenci
1.4.1. Knihovna (přírůstek, celkový stav)
Oborová studijní knihovna – která měla na konci roku 2017 celkem 7034
přírůstkových čísel, má k 31.12.2018 již 7166 přírůstkových čísel. Nárůst tedy činí 132
přírůstků získaných především výměnou s tuzemskými i zahraničními odbornými
archeologickými institucemi.
1.4.2. Archiv NZ (přírůstek, celkový stav)
Archiv vlastních NZ: v roce 2018 bylo do archívu NZ ACO a do databáze IS AMČR
(dříve MEGALIT) spravované Archeologickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i.,
odevzdáno celkem 28 ks NZ (čj. 394/2018 až 421/2018), tj. z lokalit a akcí:
- Hulín Pravčice 1 (U obrázku), výstavba dálnice D1 0135; Přerov-Předmostí 1 (U
cihelny), výstavba dálnice D1 0137; Osek nad Bečvou 2 (Nademlýnice), výstavba rychlostní
komunikace D1-0137; Bohuslávky 1 (Padělky), výstavba rychlostní komunikace D1-0137;
Pravčice 2 (Losky), výstavba rychlostní komunikace R49; Medlov-Králová (Doubrava),
NAKI; Ústín, kanalizace a čistírna odpadních vod; Dub nad Moravou (Od Blata),
rekonstrukce silnice; Paseka, revitalizace v obci; Dolany, revitalizace kolem kostela a ZŠ;
Město Libavá, vodovod a kanalizace v obci; Přerov-Lýsky 1 (Padělky od Lýsek), výstavba
rychlostní komunikace D1-0137; Buk (Obora), výstavba rychlostní komunikace D1-0137;
Lipník nad Bečvou 5 (Lipnické díly), výstavba dálnice D1, stavba 0137; Lutín (U kapličky),
dostavba parkovacích zálivů a výstavba chodníků; Olomouc-Slavonín (Zahrady), stavba
Olomouc-Zahrady; Přerov-Lýsky 3 (Nad Struhou), výstavba rychlostní komunikace D10137; Senička (Spodní Díly), plynovod a plynovodní přípojka; Hněvotín (Dolní
slavonínská), hala pro 2D závod; Medlov (U Pískoviště), realizace PC a zeleně; Trnávka 3
(Zadní), výstavba rychlostní komunikace D1-0137; Ústín, rekonstrukce komunikace,
chodníků a veřejných prostranství; Kožušany-Tážaly (intravilán), RD Lenoch; Racková
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(Kučovanice), rychlostní komunikace R 4909; Popůvky u Kojetína (Jelita), výrobní závod
Hanák nábytek, a.s. ; Přerov – Předmostí 2 (Pod Valem), výstavba dálnice D1 0137; Staré
Město – U Třebovského hradiska, NAKI; Boskovice (Pod hradem), NAKI.
K 31.12.2018 obsahoval archív nálezových zpráv ACO celkem 421 položek.

1.4.3. Archiv písemností ACO
Také v roce 2018 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. Fotoarchiv (přírůstek, celkový stav)
Fotoarchiv – na konci roku 2018 bylo ve fotoarchívu evidováno a popsáno 60 555
snímků. Archív není plně v provozu. Fotografie se archivují u jednotlivých vedoucích
výzkumů.

1.4.5. Videoarchiv (přírůstek, celkový stav)
Archív CD a videoarchiv – 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 archivy
Archiv map – v roce 2018 nedošlo k podstatné změně v jeho rozsahu. K archívu
existuje počítačová i psaná podoba inventáře, v němž lze mapy vyhledat.
Archiv nálezových zpráv cizích institucí – v tomto archívu nedošlo v roce 2018
k žádné výrazné změně v počtu archivovaných jedinců.
Sklad publikací vlastní produkce – v roce 2018 v něm byla v rámci celkové inventury
majetku ACO provedena inventura k datu 10.12.2018

1.4.7. Depozitáře
V prosinci proběhlo stěhování velké části materiálu z depozitářů v budově U Hradiska a
na Lipenské (Olomouc-Hodolany) do externího depozitáře na zámku v Žádlovicích.
Přestěhováno bylo téměř 1600 beden z těchto lokalit: Charváty, Mor. Beroun, Medlov,
Loštice, Ústín, Králová, Hněvotín, Křenovice , Pohledy, Olomouc - Slavonín, Ol-Denisova,
Bystročice, Olomouc - Řepčín, Žerotín, Strukov, Helfštýn, Loučka, Velká Bystřice, Velký
týnec, Drahanovice , Durana, Kožušany, Hlušovice, Nemilany, Dluhonice, Blatec, Mohelnice,
Štěpánov, Hranice, Krčmaň, Bohuslávky 1, Tršice, Rataje, Hraniční Petrovice, Vojnice,
Jívová, Náměšť na Hané, Komárov, Želátovice, Podhoří, Úsov, Paseka, Hlásnice, Stará
Víska, Břuchotín, Lužice, Moravičany, Jeseník, Ješov, Pňovice, Uničov, Dolany, Popůvky,
Příkazy, Majetín, Babice, Stádlo, Kelč, Stavenice, Plinkout, Lutín, Racková, Sobotín,
Dětřichov, Hnojice, Charváty, Hnojice, Velká u Hranic, Dubicko, Senice na Hané, Tážaly.

1.4.8. Počet předmětů předaných muzeím
Do muzeí v roce 2018 nebyly předávány žádné soubory nálezů.

2. Věda a výzkum
- název–vedoucí–časové vymezení–výstupy–poskytovatelé prostředků

2.1. Interní úkoly
2.1.1. Vlastní nebo vedoucí výzkumu
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- Prostorová analýza pohřebišť kultury se šňůrovou keramikou na střední Moravě, kompletace
a dokumentace nálezových celků, sběr materiálu, nové nálezové celky (Dětkovice, Určice,
Držovice, Prostějov) – pokračování – J. Peška
- Šnůrová pohřebiště na Prostějovsku - sběr materiálu, včetně nejnovějších výzkumů, katalog
nalezišť, struktura publikace, zahájení psaní rukopisu – J. Peška, P. Fojtík, M. Šmíd
- Staro- a středobronzový sídelní areál na lokalitě Horní lán v OL-Slavoníně – pokračování
v přípravě monografie - shromažďování odborných podkladů a analogií – J. Peška
- Absolutní datování nálezových komplexů závěru eneolitu a starší doby bronzové v Evropě –
tvorba a doplňování databáze (průběžně) – J. Peška
- (Staro) nová nejstarší měděná industrie na Moravě - sběr dat a artefaktů, analýzy, příprava
rukopisu publikace (studie do PA) – J. Peška
- Hroby metalurgů z pozdního eneolitu na Moravě - analýzy, sběr dat a dokumentace
– J. Peška
- Nejstarší měděná industrie Moravy (příprava pro tisk) – J. Peška
- Periodizace eneolitu na Moravě na základě dat absolutní chronologie - příprava článku pro
tisk - J. Peška, M. Šmíd, P. Kalábková

2.2. externí úkoly
2.2.1. vlastní nebo vedoucí výzkumu
- „Projekt preventivní archeologie resp. preventivního záchranného archeologického
výzkumu v Olomouckém kraji“ (70004) - M. Kalábek
- spolupráce s archeologickými pracovišti na území Olomouckého kraje (Muzeum
Prostějovska v Prostějově, Muzeum Komenského v Přerově, Vlastivědné muzeum
v Šumperku, ÚAPP Brno v.v.i.)
- spolupráce s detektoráři
- detektorový průzkum v okr. Olomouc
- GAČR – 17 – 11711S – „Počátky kulturní krajiny na Moravě: výzkum unikátní
neolitické studny z Uničova“ - 70022 (Kalábek M., Kalábková, P., Petr, L. Pešková A.)
- analýza nálezových situací neolitického sídliště Bohuslávky (1997)
- geofyzikální průzkum lokality u Uničova
- dokumentace archeologických nálezů ze sídlišť LnK (Uničov, Mohelnice)
- shromáždění vzorků na dataci C14 do laboratoří v Maďarsku (Bohuslávky, Dolany, Uničov)
- dokončení konzervace dřev ze studny Uničově
- povrchové průzkumy v okolí lokality Uničov U kravína
- GA ČR 2017-2019 „Moderní chemická analýza zbytků organických materiálů
v archeologickém kontextu“ 2. rok řešení - J. Peška, P. Bednář, L. Kučera

2.2.2. podíl na jiném úkolu
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- Program Národní a kulturní identity (NAKI 2) MK ČR č. DG16P02R031: „Moravské
křižovatky“ – 70005 (Kalábek M., Kršková M., Vrána J.)
- letecká prospekce sledovaného území s cílem zachytit zaniklé doklady cest a
archeologických objektů podél nich (15. 6., 18. 6., 26. 6., 30. 6., 5. 7., 13. 7., 31. 8., 7. 11.,
17. 11., 13. 12. 2018)
- detektorový průzkum v okolí starých cest zjištěných leteckou prospekcí, laser
scanningem, terénním průzkumem nebo z historických pramenů
- výzkum místa nálezu bronzového depotu bronzových slitků v Benkově (14/2018)
- Geofyzikální prospekce vybraných centrálních sídlišť doby kamenné a bronzové na
Moravě (Uni Halle) - 1. etapa v rámci výzkumu Otaslavice – Obrova noha; mohyly na
katastru obce Ústín (dříve Těšetice – Královský kopec) a Hněvotín – Špitálky; Nezamyslice
– Končiny – nový obraz opevněného sídliště – J. Peška

2.2.3. mezioborové výzkumy
- Metalurgická analýza nejstarších kovových výrobků na našem území (stříbrné puklice
Štramberk a Vanovice, pektorál Štramberk etc.) ve spolupráci s CEZA Mannheim (Prof. E.
Pernicka) – prvotní výsledky – J. Peška, E. Pernicka
- Kovotepecké balíčky v hrobech MŠK a KZP a jejich analýza (SEM EDX) – J. Peška

2.2.4. žádosti o granty, příprava projektů
- Geofyzikální průzkum významných nemovitých reliktů pravěkého vývoje na Moravě
(hradiska a mohylníky)
- Aplikace metod dálkového průzkumu země, včetně laserového skenování krajiny (LIDAR)
v procesu identifikace nových archeologických objektů a lokalit na Moravě, jejich
preventivní výzkum a památková ochrana
- RAB – tzv. řišská dálnice Wien – Wroclav: zpracování a vyhodnocení archeologického
potenciálu (ACO, UPOL, MZM Brno a další) námět na projekt GA ČR nebo NAKI
- Hradisko u KM – projekt zpracování a publikování nálezů ze stěžejní lokality v rámci
regionální spolupráce s AV (ACO,UPOL, ÚAPP Brno, ARÚ, M Kroměříž)

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

2.3.1.1. spolupořadatel
-

2.3.1.2. aktivní účast
název konference, datum, místo, příspěvek:
- 25th Amberif Scientific Conference „Science and Art“, Gdańsk 22.-23. 3. 2018. Poster:
Ancient amber in Moravia – Peška, J. – Kučera, L. – Bednář, P.
- XVIIIe conference UISPP (světový archeologický kongres), Paříž, 2.-10.6. 2018, Analysis
of organic residues and artefacts in archaeological findings by mass spectrometry – Kučera,
L. - et al. ) – Peška, J.
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- 24th EAA Annual Meetin, 4.-9.9. 2018 Barcelona, Chemical determinativ of ancienit dairy
products and millet in the Cirded Ware burial Late Eneolithic kontext from Moravia (Czech
Republuic) poster – Peška, J.
- A „Highways to Hell: Archaeogeophysical prospection and development–led archeology in
the Czech Republic – Peška, J.
- International conference „Princely graves between the Caucasus and Atlantic 3500-2500
BCE“, Podgorica 15. – 19. 10. 2018 – Peška, J.
- (im)mobiles? Curculation, échanges des objet set des idées, mobilités, stabilités des
personnes et des groupes durant la Pré- et Protohistoire en Europe occidentale, 28. 11.
1. 12. 2018 Lyon, „The metallurgist´s graves in Europe (poster) – Peška, J.
- Archeologické výzkumy na střední Moravě za rok 2017, VMO leden 2018 – Kalábek, M. Šín, L.
- Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2017, Brno, 19. 4. 2018
- Hadrava, V. – Kalábek, M. – Vrána, J.
- „Vliv metodiky terénního výzkumu na možnosti antropologického hodnocení kosterního
nálezu“, Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita –
23. 4. 2018, Brno – Šín, L.
- Workshoop – Římané na Moravě, FF UP Olomouc, 26. 4. 2018, „Dosavadní poznatky o
římském táboře v Olomouci Neředíně a Hulíně“ – Kalábek, M.
- 50. mezinárodní konference archeologie středověku, Valtice, 17. – 21. 9. 2018, „Doklady
dobývání hradu Tepence“ – Vránová, V. – Vrána, J.
-XXXVII. pracovní setkání Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2018, 8. – 10. 10. 2018,
Kontantinovy Lázně; Mohelnická studna – oživení legendy (Kalábková a kol.) a Výjimečný
hrobový soubor KZP z Přerova-Předmostí a dosavadní výsledky multioborové spolupráce –
Peška, J. – Kalábek, M. – Šín, L.
- Mikulovský antropologický mítink II, Mikulov, 11. – 12. 10. 2018; „Zásahy na tělech
zemřelých – studie na základě tafonomických analýz“ – Šín, L.
- XV. Mezinárodní konference „Doba popelnicových polí a doba halštatská“, Smolenice,
Slovensko, 15. – 19. 10. 2018, „Vránová, V.: Hradisko popelnicových polí na Tepenci“,
„Tajer, A.: Kruhové struktury na sídlišti kultury lužických popelnicových polí v Oseku nad
Bečvou“ – Vránová, V. – Tajer, A.

2.3.1.3. pasivní účast
název konference, datum, místo:
-

2.3.2. Semináře
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- název, datum, místo
2.3.2.1. pořadatel
–––
2.3.2.2. aktivní účast
- 10 let archeologie na Palackého univerzitě, 27. 4. 2018, Olomouc – Peška, J.
- Seminář – Archeologie v Olomouckém kraji, KUOK, „Dosavadní výsledky během ZAV na
stavbě D1 0136“ – Vrána, J.
2.3.2.3. pasivní účast –––

2.3.3. Dílny
- název, datum, místo

2.3.3.1. pořadatel
2.3.3.2. aktivní účast
- Založení a první zasedání Odborné skupiny pro Karpatsko-Beskydskou oblast při ČSA,
26.4. 2018, Valašské Meziříčí - Peška, J.
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 2018 byly vydány v následujících edičních řadách tyto publikace:
M. Kršková, J. Peška (eds.), Ročenka 2017, Olomouc 2018. ISBN 978–80–86989–33-4.
Ročenka má 160 stran, kromě stati o činnosti organizace v roce 2017 obsahuje jedenáct
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.
Ediční řada: Archaeologiae Regionalis Fontes (ARF)
Mírová, Z. - Golec, M.: Hallstatt Magnate Graves from Brno-Holásky 1 and 2 in the
Central European Context, ARF 13. Olomouc 2018. ISBN: 978-80-86989-32-7. Publikace
pojednává o velmožských mohylách v Brně-Holáskách, v okrese Brno-město. Tyto mohyly
byly prozkoumané I. L. Červinkou téměř před 100 lety, v roce 1925. Postupem času se staly
typickými zástupci velmožských hrobů jihomoravské horákovské skupiny (dříve kultury),
která je součástí východohalštatské kultury. Přes svůj význam však nebyly až do dnešních dnů
komplexně zpracovány, publikovány a vyhodnoceny. Cílem této káceje revidovat oba
kompletní inventáře, rozřadit je do jejich původních celků na Brno-Holásky (H)1 a (H)2 a
provést chronologické a typologické vyhodnocení společně s méně známými hroby. Součástí
revize jsou fotograficko-kresebné tabulky shrnující historický vývoj dokumentace předmětů.

3.1.1.2. Vlastní titul
3.1.1.3. Podíl na edici
3.1.1.4. Periodika
V roce 2018 vyšla další čísla Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in
Archaeology (IANSA), ročník IX/1 a XI/2 – mezinárodního odborného časopisu v oblasti
mezioborové spolupráce přírodních věd a archeologie (spolupráce FF a PřF UP Olomouc,
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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.

3.1.1.5. celkem

4

3.1.2. Publikace
3.1.2.1. Samostatné tituly
–––

3.1.2.2. Studie
–––

3.1.2.3. Odborné články
Bednář, P. - Kučera, L. - Peška, J. - Kurka, O. - Barták, P. - Cechová, M. - Králík, M. Pavelka, J. 2018: Analysis of organic residues and artefacts in archaeological findings by
mass spectrometry, Book of Abstracts (Oral presentation abstracts), Session 27, Euroanalysis
2017, Stockholm, 28.8.-1.9. 2017.
Dani, J. – Gábor, M. – Kulcsár, G. – Heyd, V. – Włodarczak, P. – Zitnan, A. – Peška, J. 2017:
A „Yamnaya Impact Project“ Régészeti topográfiaitanulságai (Archaeological Topographic
Results of the „Yamnaya Impact Project“. In: Benkő, E. – Bondár, M. – Kolláth, Á.
Magyarország Régészeti Topográfiája. Múlt, Jelen, Jövő (Archaeological Topography of
Hungary. Past, Present and Future), Budapest, 137-150.
Hadrava, V. 2018: Prozatímní stav poznání laténského osídlení v trati Malé Předmostí (okr.
Přerov). In. Kršková, M. – Peška, J. (ed.), Ročenka 2017, Olomouc.
Juras, A. – Chyleński, M. – Ehler, E. – Malmström, H. – Żurkiewicz, D. – Włodarczak, P. –
Wilk, S. – Peška, J. – Fojtík, P. – Králík, M. – Libera, J. – Bagińska, J. – Tunia, K. – Klochko,
V.I. – Dabert, M. – Jakobsson, M. – Kośko, A. 2018: Mitochondrial genomes reveal an east to
west cline of steppe ancestry in Corded Ware populations, Scientific Reports 8: 11603, 1-10.
DOI:10.1038/s41598-018-29914-5.
Kalábek, M. – Šín, L. 2018: Sídlištní pohřby z neolitu a eneolitu z Dluhonic, Předmostí a
Slavonína. In. Kršková, M. – Peška, J. (ed.), Ročenka 2017, Olomouc.
Kalábek, M. – Vrána, J. 2018: Archeologické výzkumy starých cest na střední Moravě, In.
Martínek, J. (ed.), Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu 2018, Vlastivědný
věstník Moravský, supplementum 3, Brno, s. 33–44.
Kucera,L. - Peska, J. - Fojtik,P. - Bartak, P. - Sokolovska, D. - Pavelka, J. - Komarkova,V. Benes, J. - Polcerova, L. - Kralik,M. – Bednar, P. 2018: "Determination of Milk Products in
Ceramic Vessels of Corded Ware Culture from a Late Eneolithic Burial. Molecules 2018,
23(12), 3247; https://doi.org/10.3390/molecules23123247.“
Peška, J. 2018: Jevišovická kultura na východní Moravě?, Studia Archaeologica Brunensia
23/2018/1, 65-86. DOI:10.5817/SAB 2018-1-4.
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Peška, J. 2018: Protoúnětický hrob z Vracova na jihovýchodní Moravě, Archeologie ve
středních Čechách 22, 873-888.
Peška, J. – Fikrle, M. 2017: Hrob ženy kultury se šňůrovou keramikou s měděnými šperky
z Brna – Horních Heršpic, Pravěk NŘ 25, Brno, 27-52.
Peška, J. – Polcerová, L. 2017: První pohřebiště jevišovické kultury na Moravě,
Archeologické rozhledy LXIX, 531-554.
Rybníček, M. – Chlup, T. – Kalábek, M. – Kalábková, P. – Kočár, P. – Kyncl, T. – Muigg, B.
– Tegel, W. – Vostrovská, I. – Kolář, T. 2018: New dendroarchaeological evidence of water
well constructions revers advanced Early Neolithic craftsman skills. Dendrochronologia 50
(2018), 98–104.
Tajer, A. 2018: Kruhové struktury kultury lužických popelnicových polí z Oseka nad Bečvou
2. In. Kršková, M. – Peška, J. (ed.), Ročenka 2017, Olomouc.
Vrána, J. 2018: Doklady středověkého osídlení v Medlově okres Olomouc. In. Kršková, M. –
Peška, J. (ed.), Ročenka 2017, Olomouc.
Vránová, V. – Martínek, J. 2018: Nové hradisko „Teplá díra“ na katastru Dolan, Ročenka
2017, Olomouc.
Vránová, V. 2018: Archeologické nálezy a lokality na katastrálním území obce Bohuňovice,
Moravská Loděnice a Trusovice, Střední Morava 46, Olomouc, 55-63
Příspěvky do Přehledu Výzkumů
Hadrava, V.: Přerov (k.ú.Předmostí, okr. Přerov). "Malé Předmostí". Přehled výzkumů 59–1,
135–136, 175–176, 194–195.
Kalábek, M.: Hněvotín (okr. Olomouc). Přehled výzkumů 59–1, 190, 206.
Kalábek, M.: Náměšť na Hané (okr. Olomouc). Přehled výzkumů 59–1, 169.
Kalábek, M.: Olomouc (k.ú. Slavonín, okr. Olomouc). Přehled výzkumů 59–1, 150–151, 170–
171.
Kalábek, M.: Přerov (k.ú. Předmostí, okr. Přerov). Přehled výzkumů 59–1, 136, 152.
Kalábek, M.: Přerov (k.ú. Předmostí, okr. Přerov). Přehled výzkumů 59–2, 265.
Kalábek, M.: Štěpánov (k.ú.Stádlo, okr. Olomouc. Přehled výzkumů 59–2, 271.
Šín, L.: Medlov (k.ú. Medlov u Uničova, okr. Olomouc). Přehled výzkumů 59–1, 149.
Tajer, A.: Holešov (okr. Kroměříž). Přehled výzkumů 59–2, 232–233
Tajer, A.: Pravčice (okr. Kroměříž). Přehled výzkumů 59–1, 194.
Tajer, A.: Třebětice (okr. Kroměříž). Přehled výzkumů 59–2, 273.
Tajer, A.: Žeranovice (okr. Kroměříž). Přehled výzkumů 59–1, 185.
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Tajer, A.: Žeranovice (okr. Kroměříž). Přehled výzkumů 59–2, 281–282.
Vrána, J.: Přerov (k.ú.Dluhonice, okr. Přerov). "Dolní Újezd". Přehled výzkumů 59–1, 135,
152, 175.
Vrána, J.: Přerov (k.ú.Předmostí, okr. Přerov). "Díly". Přehled výzkumů 59–1, 152, 175.
Vránová, V.: Holešov (okr. Kroměříž). Přehled výzkumů 59–2, 232–233.
Vránová, V.: Horní Moštěnice (okr. Přerov). Přehled výzkumů 59-1, 165.
Vránová, V. :Jívová (okr. Olomouc). Přehled výzkumů 59-1, 166–167.
Vránová, V. : Jívová (okr. Olomouc). Přehled výzkumů 59-2, 247–248.
Vránová, V. :Pravčice (okr. Kroměříž). Přehled výzkumů 59–1, 194.
v tisku:
3.1.2.4. Populární články
- šéfredaktorka měsíčníku obce Velký Týnec „Týnecké listy“ – měsíční rubriky
Archeologická aktualita a Lidové zvyky, svátky, tradice - Vránová V.

3.1.2.5. Informační články
- Kršková, M.: informace ze života ACO pro historickou revui Střední Morava

3.1.2.4. Recenze
-
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3.1.3. Nálezové zprávy
číslo
v archívu

lokalita
(okres)

trať

394/2018

Hulín Pravčice 1
(KR)

U obrázku

395/2018

Přerov-Předmostí 1
(PR)
Osek nad Bečvou 2
(PR)

U cihelny

ACO

396/2018

Nademlýnice

397/2018
398/2018

Bohuslávky 1 (PR)
Pravčice 2 (KR)

Padělky
Losky

399/2018
400/2018
401/2018

Medlov-Králová (OL)
Ústín (OL)
Dub nad Moravou
(OL)
Paseka (OL)
Dolany (OL)

Doubrava
Od Blata

Město Libavá (OL)
Přerov-Lýsky 1 (PR)
Buk (PR)
Lipník nad Bečvou 5
(PR)
Lutín (OL)
Olomouc-Slavonín
(OL)

Padělky od Lýsek
Obora
Lipnické díly

410/2018

Přerov-Lýsky 3 (PR)

Nad Struhou

411/2018
412/2018
413/2018

Senička (OL)
Hněvotín (OL)
Medlov (OL)

Spodní Díly
Dolní slavonínská
U Pískoviště

414/2018
415/2018
416/2018

Trnávka 3 (PR)
Ústín (OL)
Kožušany-Tážaly
(OL)
Racková (ZL)
Popůvky u Kojetína
(PR)
Přerov – Předmostí
2 (PR)
Staré Město – U
Třebovského
hradiska (SV)
Boskovice (BL)

Zadní

402/2018
403/2018
404/2018
405/2018
406/2018
407/2018
408/2018
409/2018

417/2018
418/2018
419/2018
420/2018

421/2018

-

U kapličky
Zahrady

intravilán

časové určení nálezů
(zkratky kultur a období
používané v databázi SAS)
ne.lin; en.nal; en.kul; en.snu;
en.zvo; br.nit; br.vet; ppole
(br.luz); ha.slp; laten, rim;
pravek; stredo; novove;
pravek; en.mm2; en.kan;
ker., br.une; br.nit; ppole
(br.luz); stredo;
pravek; ne.lin;
pravek; ne.lin; ha.slp;
novove;
novove;
stredo;
eneoli;

autor
nálezové
zprávy
Hadrava

Tajer
Tajer

Paulus
Tajer
Vrána
Kalábek
Tajer

novove;
ne.lin; en.nal; ha.slp; pravek,
novove;
novove;
en.mm;
br.une;
-

Kalábek
Kalábek

vstred;
en.jor ; en.zvo; br.une ;
br.nit; br.vet; ppole (br.luz);
ha.slp; pravek, novove;
ne.lin; en.mm2; br.slp; laten;
rstred;
ppole (br.luz);
laten, rim;
en.nal;

Vránová
Kalábek

pravek;
stredo; novove;
pravek; br.une ; vstred;

Vrána
Tajer
Tajer
Paulus

Novotný,
Tajer
Vránová
Kalábek
Šín,
Kalábek
Tajer
Kalábek
Vránová

Kučovanice
Jelita

bronz; br.m-p;
pravek;

Vrána
Šín

Pod Valem

pravek; lengye; laten;
novove;
br.po;

Tajer
Kalábek

br.m-p;

Kalábek

-

Pod hradem
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3.1.4. Antropologické zprávy
– výsledky laboratorního zpracování
archeologických výzkumů ACO:

antropolo–gických

nálezů

ze

záchranných

1. Medlov, U pískoviště (4/2017)
2. Přerov Lýsky 3, Nad Struhou (22/2016)
3. Olomouc-Slavonín, Arbesova ulice, RD –Šuhaj (7/2017)
4. Olomouc-Slavonín, RD – Vytopil (17/2017)
5. Olomouc-Slavonín, Arbesova ulice, RD – Čapek (18/2016)
6. Olomouc-Slavonín, RD – Vojáček (25/2017)
7. Olomouc-Slavonín, Arbesova ulice (16/2016)
8. Popůvky u Kojetína, Jelita (7/2018)
9. Přerov– Předmostí 9, (8/2018)
10. Tážaly, objekt 6 (24/2016)
V roce 2018 uskutečnil antropolog ACO – Mgr. Lukáš Šín Ph.D. – terénní
antropologické výzkumy s vypracováním antropologických analýz jako výsledek terénního
pozorování a laboratorního zpracování nálezů u lokalit:
1. Frýdek–Místek, bazilika Navštívení Panny Parie (antropolog); únor 2018; 13354
2. Olomouc – Slavonín, Arbesova - park, antropolog, vedoucí výzkumu: Marek
Kalábek; duben – srpen 2018; 13391 (01/2018)
3. Olomouc – Slavonín, Za Křenkovým, antropolog, vedoucí výzkumu: Marek Kalábek;
červenec – srpen 2018; 60056–60057 (03/2018)
4. Popůvky u Kojetína, Jelita, antropolog, vedoucí výzkumu: Lukáš Šín, září 2018;
13436 (07/2018)
5. Skrbeň, antropolog, vedoucí výzkumu: Pavel Moš; říjen 2018; 13467 (09/2018)
6. Uničov – U kravína, antropolog, vedoucí výzkumu: Marek Kalábek; listopad 2018;
13458 (10/2018)
7. Přerov – Říkovice: stavba D1 0136, antropolog; duben – listopad 2018; 13191
• Přerov – Předmostí 5 (03/2017)
• Přerov – Dluhonice 2 (05/2017)
• Přerov – Předmostí 6 (16/2017)
• Přerov – Předmostí 7 (20/2017)
• Přerov – Předmostí 8 (23/2017)
• Přerov - Předmostí 9 (08/2018)
3.1.2.7. celkem 38 kusů (28 nálezových zpráv + 10 antropologických 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
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- „Toast to the Prince“, mezinárodní výstava, Museo Arqueológico Regional Madrid –
příprava zapůjčení předmětů z H 44 Přerov-Předmostí 5 a článek do katalogu výstavy –
Peška, J.
3.2.7 putovní vlastní
–––
3.2.8 putovní přejatá
–––

3.2.9 celkem všechny výstavy

1

3.3. Expozice
- název–termín–místo–katalog–tisk–náklady–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
0

3.4. Dílny a exkurze
- název–datum konání–místo–návštěvnost–poznámky
3.4.1. autorské z uzavřeného výzkumu
–––
3.4.2 autorské
–––
3.4.3 podíl na cizí dílně
- Pracovní workshop k projektu ZAV na dálnicích ve východních Čechách (D 11 a D35),
Hradec Králové, 9. – 10. 3. 2017 spolupořadatel – Peška, J.
3.4.4 převzaté s podílem kurátora
–––
3.4.5 převzaté
–––
3.4.6. celkem
1

3.5. Přednášky
- název–datum konání–místo–návštěvnost–poznámky

3.5.1. autorská z uzavřeného výzkumu
–––

autorská
- Přednáška v Klubu seniorů Velký Týnec 10. 4. 2018, která se týkala nových objevů na
záchranných výzkumech na stavbě D1 0136 v úseku Přerov – Předmostí až Říkovice,
-Vránová, V. – Vrána, J.
- Přednáška o archeologickém výzkumu v Olomouci Slavoníně – květen 2018 – pro žáky 6. a
9. třídy ZŠ Mozartova v Olomouci – Kalábek, M.
- Přednáška „Římané v Olomouci“ v rámci akce „Římský den“, 25. 8. 2018 – Olomouc,
Korunní pevnost – Kalábek, M.
- Přednáška v Klub seniorů Bělkovice-Lašťany 11.9. 2018, která se týkala nových objevů na
záchranných výzkumech na stavbě D1 0136 v úseku Přerov- Předmostí až Říkovice,
- Vránová, V. – Vrána J.
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

29

3.6. Kulturně výchovná činnost
3.6.1 kulturní podniky obecně
3.6.2 koncerty
3.6.3 přednášky
3.6.4 exkurze

–––
–––

1

- Exkurze 6. Třídy ZŠ Šumvald + přednáška o archeologii, 21. 11. 2018
- Vránová, V. – Šín, L.
ostatní
–––
3.6.6 celkem
1

3.7. Internet
- počet vstupů–interval inovace

3.7.1. vlastní stránky
–

www.ac–olomouc.cz – vlastní stránka ACO. Počet přístupů v roce 2017 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
- Člen European Association of Archaeologists – Peška, J.
- Člen asociace „Archéologie et gobelets“ – Peška, J.
- Člen redakční rady časopisu „Sprawozdania Archeologiczne“ vydávané: Institut
Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk – Peška, J.
- Vydavatel a člen RR časopisu IANSA – Peška, J.
- Organizační výbor KEA - Konference environmentální archeologie - příprava a
organizace každoročního zasedání – Peška, J.
- Člen korespondent Deutsches Archäologisches Institut – Peška, J.
- Člen redakční rady časopisu Střední Morava – Peška, J.
- Člen redakční rady a recenzent časopisu IANSA /Interdisciplinaria archaeologica,
natural sciences in archeology – Šín, L.
- Zastoupení ACO na Středomoravské a Zlínské regionální archeologické komisi
- Kalábek, M. – Vránová, V. – Vrána, J.

4.4. Studium
- druh, kde
- Prohlubování kvalifikace doktorandskou formou studia na Filozofické fakultě
Komenského univerzity v Bratislavě - Vrána, J.
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4.4.1. Studijní cesty, pobyty
- Ankara, Bilkent University, zahájení spolupráce ve výzkumu korozních přikutu kovů,
organických látek a spektrální analýzy kovů, 5. – 9. 12. 2018 – Peška, J.

4.5. Výuka
- kde, kdo
- Podíl na výuce archeologie na katedře historie FF UP Olomouc v akademickém roce
2017/2018 a 2018/2019 – Peška, J.

4.6. Počet badatelských návštěv
- 49 (knihovna a archiv NZ)

4.7. Služby dle zákona 122 – bezplatné
–––

4.8. Služby dle zákona 122 – placené
–––

4.9. Zájmová sdružení u muzea
–––

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,
D 11, D 35 a dalších lokalitách, laboratorní ošetřování materiálu – studna Ostrov 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
- Univerzita Palackého v Olomouci – letecká prospekce pro studenty archeologie
- Kalábek, M.
- Univerzita Palackého v Olomouci – terénní praxe studentů archeologie v Předmostí u
Přerova, Olomouci Slavoníně a Uničově - Kalábek M., -Vrána J.

- Univerzita Palackého v Olomouci - spolupráce na získání a zpracování vzorků pro
paleobotanické a geologické analýzy - Kalábek, M. - Tajer, A. - Vrána, J.
- Pokračování a prohlubování odborné spolupráce: s 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,
Univerzita Hradec Králové a Východočeským muzeem v Pardubicích
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4.14. Spolupráce s odbornými institucemi v zahraničí
- V roce 2017 pokračovala spolupráce se zahraničními institucemi:
- Univerzita Rzeszów; Univerzita Wien; Univerzita Bristol; Akademie věd v Budapešti; RGK
Frankfurt a.M.; Univerzita Frankfurt a.M., Museo Arqueológico Regional Madrid, Muzeum
Debrecen, 14C laboratoř Debrecen, Georgian National Museum Tbilisi

4.15. Dokumentace
4.15.1. Digitalizace kresebné dokumentace z výzkumů
- Medlov – 13176 (Vančura M.); Předmostí - 13191 (Vančura M.); Přerov – Předmostí 5 –
13191 (Rozsíval R., Vančura M.); Přerov – Předmostí 7 – 13191 (Krajčí P.); Přerov –
Předmostí 8 – 13191 (Vančura M.); Tepenec – 13207 (Vančura M.)
4.15.2. Kresebná dokumentace archeologických nálezů, objektů a situací
Pro Ročenku, pro několik sborníků, pro Přehled výzkumů, pro několik konferencí a
sympozií, pro nálezové zprávy a další publikace – z lokalit: - výzkumů ACO: Bystročice,
2007, 2008; Řepčín 1, H41; Přerov - Lýsky, obj.č.1; 03/2017 Přerov - Předmostí 5, obj.č.111,
H23, H24, H25, H26, H44, Přerov - Malé Předmostí 7, H4; 05/2017 Dluhonice 2, obj.č.268;
Drahanovice, H1; Tážaly, H1; - z jiných institucí: Brno - Starý Lískovec; Archlebov, H804,
H805; Vracov, Josefov - materiál z objektů pro "Nejstarší protoúnětická na Moravě"; Modřice
2015, H3890, H3888 - bronzové šperky, Liptovský Hrádok - bronzová labuť; - kresby v
tužce: Rýsov; Boršice; Buchlovice; Staré Hradisko u Prostějova; Buchlovice, Holý kopec;
Pavlov Děvičky; Provodov; - projekt GAČR 17-11711S: 17/2015 Studna, soubor seker,
keramika; Mohelnice 1971, soubor nálezů opracovaných dřev – Pešková, A.
4.15.3. Fotodokumentace archeologických nálezů
- Z činnosti ACO i jiných organizací byla i v roce 2018 pořizována do nálezových zpráv,
publikací, pro přednášky aj., a to z těchto lokalit: - výzkumů ACO a jiných institucí –
Bystročice 1, 21/2017 (mazanice se zbytky nátěru/malby, keramické nádoby, zlomky
z keramických nádob); Přerov - Předmostí 5, H 44 (keramické nádoby, zlaté spirálky,
bronzová dýka, zdobená nátepní destička, BI – sekerky, polotovary, ŠI, kadlub, KI –
opracované zvířecí zuby, jantarový korálek, zvířecí kosti); Brno-Starý Lískovec (keramické
nádoby, zlomky z nádob); Liptovský Hrádok (bronzová labuť); Velká Javořina (depot
bronzových předmětů) – Kršková, M.; - pro projekt NAKI – Boskovice – Pod hradem
(bronzové kopí); Dolany – Teplá Díra (bronzové předměty, železný srp) – Kršková, M.
- kovové nálezy z D11 z úseků: Světí; Semonice; Jaroměř; Svobodné Dvory; Horní Dolce Šindlerová, A.; - kovové nálezy z D35 z úseku: Rokytno – Šindlerová, A.

4.16. Jiná činnost
- Přepis karet: Olomouc – Slavonín 01/2018 (Bambasová, S., Jelínek, T.); Olomouc –
Slavonín 03/2018 - Bambasová, S. - Jelínek, T.
- Agenda spojená s přidělenými stavebními akcemi a archeologickými dohledy a
Středomoravskou archeologickou komisí - Vránová V.
- Popis chybějících fotografií do databáze fotoreportáže za rok 2017, 2018 a starší,
pocházející z výzkumů či dohledů, které byly mnou zpracovány - Hadrava ,V. – Kalábek, M.
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– Moš, P.- Šín, L. -, Tajer, A. – Vrána, J. – Vránová, V.
- Letecká prospekce střední Moravy – Kalábek, M.
- Koordinace záchranných archeologických výzkumů a dohledů na stavbě D1 Přerov – Lipník
nad Bečvou – Vrána, J.
- Účast na odborné komisi na Gorazdově náměstí v Olomouc (nález reliktu mostu), 7. 11.
2018 (Vrána J.)
- Údržba, inventura a odvoz nářadí před výzkumy – Vančura, M.
- Kontrola dokumentace a průběžná činnost k zajištění BOZP – Vančura, M.
- Výměna pneumatik firemních vozidel - Grenar, P. – Vančura, M.
- Údržba budovy, revize zařízení, údržba komunikací a zeleně v areálu ACO – odklízení
sněhu, sekání trávy, hrabání listí - Krajčí- P. – Rozsíval, R. – Vančura, M.
- Inventarizace majetku - Vančura M.
- Stěhování nálezů z Hodolan – Krajčí, P. - Vančura, M.
- Evidence nálezů z výzkumu Olomouc–Slavonín „Arbesova – park“ – Bambasová, S. –
Jelínek T.

5. Standardy

–––
6. Účelové komise

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

Pozitiva
- Podíl na řešených vědecko-výzkumných projektech (NAKI II, Preventivní
archeologie)
- 2. rok řešení vědecko-výzkumných projektů (2x GA ČR)
- Stěhování části nálezů z depozitáře na zámek Žádlovice

7.2.

Negativa
- Nedostatečná výše příspěvku zřizovatele
- Nedostatečná finanční podpora ZAV v kraji
- stálé odkládání rozhodnutí o realizaci projektu Centrálního archeologického
depozitáře a uložení archeologických nálezů
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8. Ekonomická část
Přehled o zaměstnancích ACO v roce 2018
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (v 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)

42,43
14 588,23
1 030,65
88,64
4,51
28 651,56

Základní údaje o hospodaření ACO v roce 2018
ACO v roce 2018 hospodařilo s celkovou částkou 45 681,93 tis. Kč, z toho doplňková činnost
67,70 tis. Kč (pronájem prostor). Hospodaření ACO za rok 2018 skončilo ziskem ve výši
393,21 tis. Kč, z toho doplňková činnost 5,45 tis. Kč.
Hlavní činnost

Náklady (v tis. Kč)
Výnosy (v tis. Kč)
Výsledek hospodaření (v tis.
Kč)

Doplňková činnost

Celkem

45 223,47
45 614,23

62,25
67,70

45 288,72
45 681,93

387,76

5,45

393,21

Celkové náklady v roce 2018 dosáhly výše 45 288,73 tis. Kč. Náklady z činnosti dosáhly výše
45 250,64 tis. Kč (tj. 99,92 % z celkových nákladů), finanční náklady činily 10,34 tis. Kč (tj.
0,02% z celkových nákladů) a daň z příjmu byla 27,74 (tj. 0,06 % z celkových nákladů).
Nejvýznamnějšími položkami v oblasti nákladů mzdové náklady, vč. zákonného sociálního
pojištění (tj. 45,46 % z celkových nákladů a jsou náklady na služby (tj. 42,74 % z celkových
nákladů).
Celkové výnosy za rok 2018 dosáhly výše 45 681,93 tis. Kč. Na výnosech ACO se podílí
z 88,30 % výnosy z činnosti a z 11,70 % výnosy z transferů. Nejvýznamnější položkou v
oblasti výnosů jsou výnosy z prodeje služeb, konkrétně výnosy z realizovaných
archeologických výzkum na D1 na Střední Moravě a D11, D35 ve Východních Čechách a
výnosy z ostatních realizovaných archeologických výzkumů a dohledů.
V oblasti transferových výnosů jsou nejvýznamnější přijaté příspěvky z rozpočtu
Olomouckého kraje (příspěvky na provoz, odpisy, příspěvek na opravy, ZAV, účelově určené
prostředky). Ze státního rozpočtu byly poskytnuty transfery z Ministerstva kultury – Centra
dopravního průzkumu na projekt NAKI a Grantové agentury České republiky na řešení dvou
projektů.
Příspěvek na provoz (v tis. Kč)
Příspěvek na provoz - odpisy (v tis. Kč)
Příspěvek na opravy (v tis. Kč)
Příspěvek na záchranný archeologický výzkum (v tis. Kč)
Příspěvek na provoz – účelově určený (v tis. Kč)

1 356,00
1 247,47
397,25
250,00
381,86
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Příspěvky z Olomouckého kraje celkem (v tis. Kč)

3 632,58

V roce 2018 byly ACO poskytnuty prostředky z Ministerstva kultury ČR - Centra dopravního
průzkumu na řešení projektu NAKI (číslo projektu DG16P02R031), z Grantové agentury
České republiky na řešení projektu Moderní chemická analýza zbytků organických materiálů
v archeologickém kontextu (číslo projektu 17-17346S) a Počátek kulturní krajiny na Moravě:
výzkum unikátní neolitické studny z Uničova (číslo projektu 17-11711S).
Ministerstvo kultury – Centrum dopravního průzkumu (v tis. Kč)
Grantové agentury České republiky (v tis. Kč)

451,35
1 253,00

Transfery z jiných institucí celkem

1 704,35

Olomoucký krajem byly ACO pro rok 2018 stanoveny tyto závazné ukazatele:
Limit mzdových prostředků (v tis. Kč)
Limit prostředků na odpisy (v tis. Kč)
Odvod z investičního fondu (v tis. Kč)

15.993,00
1 247,47
1 127,47

Olomouckým krajem byly ACO v roce 2018 poskytnuty tyto investiční příspěvky:
Upgrade serverového řešení + modernizace wifi sítě (v tis. Kč)
Investiční příspěvky celkem

292,66
292,66

ACO v roce 2018 hospodařilo také s Fondy:
Fond

Stav k 1. 1. 2018
(v tis. Kč)

Tvorba
(v tis. Kč)

Čerpání
(v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2018
(v tis. Kč)

Fond odměn
FKSP
Rezervní fond
Investiční fond

0,00
165,27
0,00
357,32

60,00
294,04
120,59
1 581,79

0,00
136,61
0,00
1 420,13

60,00
322,70
120,59
518,98

Celkem

522,59

2 056,42

1 556,74

1 022,27

Fond odměn byl v roce 2018 vytvořen ze zisku předchozího roku. Konečný zůstatek k 31. 12.
2018 činí 60,00 tis. Kč.
Počáteční stav FKSP k 1. 1. 2018 byl 165,27 tis. Kč. V průběhu roku byl tvořen přídělem ve
výši 2,0% 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 2018 poskytnut příspěvek na stravování, příspěvek na rekreaci a kulturu,
tělovýchovu a sport. Konečný zůstatek FKSP k 31. 12. 2018 činí 322,70 tis. Kč.
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Rezervní fond byl v roce 2018 vytvořen ze zisku předchozího roku. Konečný zůstatek k 31.
12. 2018 činí 120,59 tis. Kč.
Počáteční stav Investičního fondu k 1. 1. 2018 byl ve výši 357,32 tis. Kč. Investiční fond byl
v průběhu roku tvořen ve výši účetních odpisů zúčtovaných do nákladů a investičním
příspěvkem. Investiční fond byl v roce 2018 použit na odvody zřizovateli a dále na nákup
investičního zařízení. Konečný zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2018 činí 518,98 tis. Kč.
Souhrnné údaje o rozpočtu, nákladech, výnosech, výsledku hospodaření, fondech a fondech,
odvodech a závazných ukazatelích jsou uvedeny v přílohách.
Údaje o veřejnosprávních kontrolách a jiných kontrolách
V roce 2018 byla v Archeologickém centru Olomouc, p. o. provedena kontrola Okresní
správou sociálního zabezpečení Olomouc. Předmětem kontroly bylo plnění povinností v
nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1. 6. 2015 do 30. 4.
2018. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
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9.
9.1.

PŘÍLOHY
Organizační struktura platná od 31.12.2017
ŘEDITEL

VEDOUCÍ ÚSEKU
ŘEDITELE

VEDOUCÍ ÚSEKU
ARCHEOLOGIE

VEDOUCÍ ÚSEKU
EKONOMIKY A
PROVOZU

VEDOUCÍ TERENNÍHO
VÝZKUNU +
ARCHEOLOG

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
DOKUMENTACE A
KONZERVACE +
KONZERVÁTOR

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
ARCHEOLOGICKÝCH
VÝZKUMŮ D11, D35
(0,5)

ODBORNÝ ASISTENT
ŘEDITELE

SAMOSTATNÁ
ODBORNÁ ÚČETNÍ,
MZDOVÁ ÚČETNÍ

SAMOSTATNÝ
KNIHOVNÍK

ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNÍK, ASISTENT
ACO, POKLADNÍ

ARCHEOLOG

ASISTENT
ARCHEOLOGA TECHNIK AV (0,9)

KONZERVÁTOR PREPARÁTOR

REFERENT BOZP, PO
(0,1)

SAMOSTATNÝ
REFERENT IT, HS, VP
(0,6)

ARCHEOLOG

ASISTENT
ARCHEOLOGA TECHNIK AV

KONZERVÁTOR PREPARÁTOR

ARCHEOLOG

ASISTENT
ARCHEOLOGA TECHNIK AV

ARCHEOLOG

ASISTENT
ARCHEOLOGA TECHNIK AV

ARCHEOLOG

ASISTENT
ARCHEOLOGA TECHNIK AV

ASISTENT
ARCHEOLOGA DOKUMENTÁTOR

ARCHEOLOG

ASISTENT
ARCHEOLOGA TECHNIK AV

ARCHEOLOG

ASISTENT
ARCHEOLOGA TECHNIK AV

ARCHEOLOG

ASISTENT
ARCHEOLOGA TECHNIK AV (0,4)

ASISTENT
ARCHEOLOGA DOKUMENTÁTOR

ARCHEOLOG

ASISTENT
ARCHEOLOGA TECHNIK AV

ARCHEOLOG

ASISTENT
ARCHEOLOGA TECHNIK AV

ARCHEOLOG

ASISTENT
ARCHEOLOGA TECHNIK AV

ASISTENT
ARCHEOLOGA TECHNIK AV

ASISTENT
ARCHEOLOGA TECHNIK AV

ARCHEOLOG
ANTROPOLOG

VEDOUCÍ
ARCHEOLOGICKÉHO
TÝMU NA D11 +
ARCHEOLOG

VEDOUCÍ
ARCHEOLOGICKÉHO
TÝMU NA D35 +
ARCHEOLOG

ASISTENT
ARCHEOLOGA TECHNIK AV

ARCHEOLOG
ANTROPOLOG

ARCHEOLOG
ANTROPOLOG
SPECIALISTA "PALEOENVIRONMENTÁLNÍ
VÝZKUM" (0,5)

SPECIALISTA "PALEOENVIRONMENTÁLNÍ
VÝZKUM" (0,5)

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018
IČO: 75008271
Název: Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace
Sídlo: U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc - Klášterní Hradisko
Kontaktní osoba: Iveta Macíčková, macickova@ac-olomouc.cz, 585311620
1

Číslo
pol.

Název položky

2

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

SU
BRUTTO

KOREKCE

MINULÉ OBDOBÍ

NETTO

119 321 995,33

25 678 834,60

93 643 160,73

82 691 980,04

80 654 429,83

25 678 834,60

54 975 595,23

58 763 612,96

2 311 404,31

2 311 404,31

-

-

(012)

-

-

-

-

Software

(013)

557 107,00

557 107,00

-

-

Ocenitelná práva

(014)

935 000,00

935 000,00

-

-

4

Povolenky na emise a preferenční limity

(015)

-

-

-

-

5

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

819 297,31

819 297,31

-

-

6

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

-

-

-

-

7

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

-

-

-

-

8

Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek

(051)

-

-

-

-

9

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

(035)

-

-

-

-

II.

Dlouhodobý hmotný majetek

78 343 025,52

23 367 430,29

54 975 595,23

58 763 612,96

728 117,00

-

728 117,00

769 657,00

AKTIVA CELKEM
A

Stálá aktiva

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

1

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2
3

1

Pozemky

(031)

2

Kulturní předměty

(032)

-

-

-

-

3

Stavby

(021)

55 142 788,67

7 570 318,00

47 572 470,67

55 475 986,00

4

Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí

(022)

10 192 164,46

8 017 156,90

2 175 007,56

2 517 969,96

5

Pěstitelské celky trvalých porostů

(025)

-

-

-

-

6

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

7 779 955,39

7 779 955,39

-

-

7

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

-

-

-

-

8

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(042)

-

-

-

-

9

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

(052)

-

-

-

-

10

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

(036)

4 500 000,00

-

4 500 000,00

-

III.

Dlouhodobý finanční majetek

-

-

-

-

1

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

(061)

-

-

-

-

2

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

(062)

-

-

-

-

3

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063)

-

-

-

-

5

Termínované vklady dlouhodobé

(068)

-

-

-

-

6

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069)

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

(462)

-

-

-

-

2

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

(464)

-

-

-

-

3

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

(465)

-

-

-

-

5

Ostatní dlouhodobé pohledávky

(469)

-

-

-

-

6

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

(471)

-

-

-

-

IV.

Dlouhodobé pohledávky
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Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
1

Číslo
pol.

Název položky

2

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

SU
BRUTTO

KOREKCE

MINULÉ OBDOBÍ

NETTO

38 667 565,50

-

38 667 565,50

23 928 367,08

1 435 935,10

-

1 435 935,10

1 540 368,32

(111)

-

-

-

-

Materiál na skladě

(112)

-

-

-

-

Materiál na cestě

(119)

-

-

-

-

4

Nedokončená výroba

(121)

5 796,00

-

5 796,00

-

5

Polotovary vlastní výroby

(122)

-

-

-

-

6

Výrobky

(123)

-

-

-

-

7

Pořízení zboží

(131)

-

-

-

-

8

Zboží na skladě

(132)

1 430 139,10

-

1 430 139,10

1 540 368,32

B

Oběžná aktiva

I.

Zásoby

1

Pořízení materiálu

2
3

9

Zboží na cestě

(138)

-

-

-

-

10

Ostatní zásoby

(139)

-

-

-

-

II.

Krátkodobé pohledávky

15 708 769,74

-

15 708 769,74

7 039 890,35

1

Odběratelé

(311)

9 553 697,03

-

9 553 697,03

3 177 692,22

4

Krátkodobé poskytnuté zálohy

(314)

375 548,48

-

375 548,48

174 443,03

5

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

(315)

-

-

-

-

6

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

(316)

-

-

-

9 788,41

9

Pohledávky za zaměstnanci

(335)

-

-

-

10

Sociální zabezpečení

(336)

-

-

-

-

11

Zdravotní pojištění

(337)

-

-

-

-

12

Důchodové spoření

(338)

-

-

-

-

13

Daň z příjmů

(341)

-

-

-

-

14

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění

(342)

-

-

-

-

15

Daň z přidané hodnoty

(343)

122 900,00

-

122 900,00

55 744,00

16

Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce

(344)

-

-

-

-

17

Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi

(346)

-

-

-

-

18

Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi

(348)

-

-

-

-

28

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

(373)

-

-

-

-

30

Náklady příštích období

(381)

27 484,63

-

27 484,63

291 855,92

31

Příjmy příštích období

(385)

-

-

-

-

32

Dohadné účty aktivní

(388)

5 629 139,60

-

5 629 139,60

3 326 850,73

33

Ostatní krátkodobé pohledávky

(377)

III.

Krátkodobý finanční majetek

-

-

-

3 516,04

21 522 860,66

-

21 522 860,66

15 348 108,41

1

Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

-

-

-

-

2

Dluhové cenné papíry k obchodování

(253)

-

-

-

-

3

Jiné cenné papíry

(256)

-

-

-

-

4

Termínované vklady krátkodobé

(244)

-

-

-

-

5

Jiné běžné účty

(245)

-

-

-

-

9

Běžný účet

(241)

21 196 802,23

-

21 196 802,23

15 177 290,61

10

Běžný účet FKSP

(243)

320 295,99

-

320 295,99

162 757,09

15

Ceniny

(263)

-

-

-

990,00

16

Peníze na cestě

(262)

-

-

-

-

17

Pokladna

(261)

5 762,44

-

5 762,44

7 070,71
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Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
1

Číslo
pol.

Název položky

2
OBDOBÍ

SU
BĚŽNÉ

MINULÉ

PASIVA CELKEM

93 643 160,73

C

Vlastní kapitál

58 197 834,70

61 293 552,11

I.

Jmění účetní jednotky a upravující položky

56 782 356,41

60 590 374,14

1

Jmění účetní jednotky

(401)

58 793 416,46

59 789 882,86

3

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

(403)

-

-

4

Kurzové rozdíly

(405)

-

-

5

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

(406)

-

-

6

Jiné oceňovací rozdíly

(407)

2 811 551,33-

-

7

Opravy předcházejících účetních období

(408)

800 491,28

800 491,28

1 022 272,33

522 586,24

II.

Fondy účetní jednotky

82 691 980,04

1

Fond odměn

(411)

60 000,00

-

2

Fond kulturních a sociálních potřeb

(412)

322 701,87

165 266,51

3

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.

(413)

120 591,73

-

4

Rezervní fond z ostatních titulů

(414)

-

-

5

Fond reprodukce majetku, fond investic

(416)

518 978,73

357 319,73

Výsledek hospodaření

393 205,96

180 591,73

1

Výsledek hospodaření běžného účetního období

393 205,96

207 637,25

2

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(431)

-

-

3

Výsledek hosp. předcházejících účetních období

(432)

-

27 045,52-

III.

Z dat systému GINIS Express vytiskl Ing. Iveta Macíčková
Finanční okruhy - Účetnictví 6.14.0 (AC Olomouc), verze: 2018.01

Strana
3z4

05.02.2019
15:57:39

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
1

Číslo
pol.

Název položky

2
OBDOBÍ

SU
BĚŽNÉ

D

Cizí zdroje

I.

Rezervy

1

Rezervy

MINULÉ

35 445 326,03

21 398 427,93

-

-

-

-

(441)

3 770 000,00

-

1

Dlouhodobé úvěry

(451)

-

-

2

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

(452)

-

-

4

Dlouhodobé přijaté zálohy

(455)

-

-

7

Ostatní dlouhodobé závazky

(459)

-

-

8

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

(472)

3 770 000,00

-

31 675 326,03

21 398 427,93
-

II.

III.

Dlouhodobé závazky

Krátkodobé závazky

1

Krátkodobé úvěry

(281)

-

4

Jiné krátkodobé půjčky

(289)

-

-

5

Dodavatelé

(321)

940 097,10

495 129,50

7

Krátkodobé přijaté zálohy

(324)

-

-

9

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

(326)

-

-

10

Zaměstnanci

(331)

1 064 560,00

941 398,00

11

Jiné závazky vůči zaměstnancům

(333)

4 296,03

38 718,00

12

Sociální zabezpečení

(336)

350 646,00

351 780,00

13

Zdravotní zabezpečení

(337)

150 290,00

150 774,00

14

Důchodové spoření

(338)

-

-

15

Daň z příjmů

(341)

28 690,00

44 840,00

16

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění

(342)

187 916,00

163 170,00

17

Daň z přidané hodnoty

(343)

-

-

18

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

(345)

-

-

19

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

(347)

72 599,00

8 629,00

20

Závazky k vybraným místním vládním institucím

(349)

4 518,00

-

32

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

(374)

1 879 467,00

3 338 218,00

35

Výdaje příštích období

(383)

565 138,66

1 194 398,73

36

Výnosy příštích období

(384)

26 363 559,74

14 542 251,70

37

Dohadné účty pasivní

(389)

63 548,50

129 121,00

38

Ostatní krátkodobé závazky

(378)

-

-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:
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Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2018
IČO: 75008271
Název: Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace
Sídlo: U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc - Klášterní Hradisko
Kontaktní osoba: Iveta Macíčková, macickova@ac-olomouc.cz, 585311620
1

Číslo
pol.

Název položky

2

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

SU
Hlavní činnost

MINULÉ OBDOBÍ

Hospodářská činnost

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

A

NÁKLADY CELKEM

45 226 469,72

62 251,39

40 011 909,22

78 928,97

I

Náklady z činnosti

45 190 229,38

60 411,12

39 954 829,40

78 928,97

1

Spotřeba materiálu

(501)

1 427 687,38

352,50

961 184,71

2 072,84

2

Spotřeba energie

(502)

256 978,51

12 367,03

202 423,06

23 207,80

3

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

(503)

-

-

-

-

4

Prodané zboží

(504)

28 235,02

-

15 802,57

-

5

Aktivace dlouhodobého majetku

(506)

-

-

-

-

6

Aktivace oběžného majetku

(507)

184 788,00-

-

310 044,00-

-

7

Změna stavu zásob vlastní výroby

(508)

-

-

-

-

8

Opravy a udržování

(511)

741 945,69

21 654,24

227 114,65

2 155,40

9

Cestovné

(512)

310 418,31

-

299 423,44

-

10

Náklady na reprezentaci

(513)

13 076,00

-

4 515,60

-

11

Aktivace vnitroorganizačních služeb

(516)

-

-

-

-

12

Ostatní služby

(518)

19 354 923,34

2 803,35

19 950 895,43

48 393,68

13

Mzdové náklady

(521)

15 601 948,00

1 575,00

12 361 507,00

-

14

Zákonné sociální pojištění

(524)

4 983 701,00

-

3 762 557,00

-

15

Jiné sociální pojištění

(525)

40 857,00

-

45 957,00

-

16

Zákonné sociální náklady

(527)

704 699,07

-

648 752,66

-

17

Jiné sociální náklady

(528)

-

-

-

-

18

Daň silniční

(531)

23 616,00

-

21 270,00

-

19

Daň z nemovitostí

(532)

-

-

-

-

20

Jiné daně a poplatky

(538)

12 498,00

-

16 694,32

-

22

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(541)

-

-

-

-

23

Jiné pokuty a penále

(542)

1 800,00

-

2 173,00

-

24

Dary a jiná bezúplatná předání

(543)

-

-

-

-

25

Prodaný materiál

(544)

-

-

-

-

26

Manka a škody

(547)

337 483,73

-

-

-

27

Tvorba fondů

(548)

-

-

-

-

28

Odpisy dlouhodobého majetku

(551)

1 247 467,00

21 659,00

1 281 384,00

-

29

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

(552)

-

-

-

-

30

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

(553)

-

-

-

-

31

Prodané pozemky

(554)

-

-

-

-

32

Tvorba a zúčtování rezerv

(555)

-

-

-

-

33

Tvorba a zúčtování opravných položek

(556)

-

-

-

-

34

Náklady z vyřazených pohledávek

(557)

-

-

-

-

35

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

(558)

199 293,48

-

546 036,67

3 099,25

36

Ostatní náklady z činnosti

(549)

88 389,85

-

82 817,71-

-

II

Finanční náklady

10 340,61

-

12 239,82

-

1

Prodané cenné papíry a podíly

(561)

-

-

-

-

2

Úroky

(562)

-

-

-

-

3

Kurzové ztráty

(563)

10 340,61

-

12 239,82

-

4

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

(564)

-

-

-

-

5

Ostatní finanční náklady

(569)

-

-

-

-

III

Náklady na transfery

-

-

-

-

1

Náklady vyb. ústředních vládních inst. na transfery

(571)

-

-

-

-

2

Náklady vyb. místních vládních inst. na transfery

(572)

-

-

-

-

V

Daň z příjmů

25 899,73

1 840,27

44 840,00

-

1

Daň z příjmů

(591)

26 849,73

1 840,27

44 840,00

-

2

Dodatečné odvody daně z příjmů

(595)

950,00-

-

-

-
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Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
1

Číslo
pol.

Název položky

2

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

SU
Hlavní činnost

MINULÉ OBDOBÍ

Hospodářská činnost

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

B

VÝNOSY CELKEM

45 614 223,07

67 704,00

40 217 971,44

80 504,00

I

Výnosy z činnosti

40 277 070,28

67 704,00

35 020 955,58

80 504,00

1

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

(601)

-

-

-

-

2

Výnosy z prodeje služeb

(602)

39 559 153,33

19 704,00

34 696 140,35

19 704,00

3

Výnosy z pronájmu

(603)

-

48 000,00

-

60 800,00

4

Výnosy z prodaného zboží

(604)

3 279,44

-

1 598,83

-

8

Jiné výnosy z vlastních výkonů

(609)

-

-

-

-

9

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(641)

-

-

-

-

10

Jiné pokuty a penále

(642)

-

-

-

-

11

Výnosy z vyřazených pohledávek

(643)

-

-

-

-

12

Výnosy z prodeje materiálu

(644)

-

-

-

-

13

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku

(645)

-

-

-

-

14

Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku

(646)

-

-

-

-

15

Výnosy z prodeje pozemků

(647)

-

-

-

-

16

Čerpání fondů

(648)

-

-

-

-

17

Ostatní výnosy z činnosti

(649)

714 637,51

-

323 216,40

-

II

Finanční výnosy

225,65

-

165,13

-

1

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

(661)

-

-

-

-

2

Úroky

(662)

-

-

-

-

3

Kurzové zisky

(663)

225,65

-

165,13

-

4

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

(664)

-

-

-

-

6

Ostatní finanční výnosy

(669)

-

-

-

-

5 336 927,14

-

5 196 850,73

-

IV

Výnosy z transferů

1

Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů

(671)

-

-

-

-

2

Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů

(672)

5 336 927,14

-

5 196 850,73

-

VI

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1

Výsledek hospodaření před zdaněním

413 653,08

7 292,88

250 902,22

1 575,03

2

Výsledek hospodaření běžného účetního období

387 753,35

5 452,61

206 062,22

1 575,03

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:
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SEZNAM ZKRATEK
ACO
AMG
APP
ARÚB
AÚ AV ČR
BoK
ČOV
D1
Dokum.
DPČ
ESF
FF ZČU
GA ČR
H + číslo
CHAS
IANSA
IS AMČR
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

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
Informační systém Archeologická mapa České republiky
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

ÚAPP
VMSO
VŠCHT
v.v.i.
ZAV
ZČU Plzeň
Ž

Ústav archeologické památkové péče
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

Archeologické centrum Olomouc, p. o.
Výroční zpráva za rok 2018
Olomouc 2019

