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Tak ta očekávaná publikace1 opravdu vyšla a Vy si můžete přečíst „příběhy“ archeologických předmětů, jejichž fotografie byly uveřejněny na tomto místě v minulém čísle Střední
Moravy. Ale Ročenka 2014 prozatím nevyšla. Živoří v méně důstojné formě na naší webové
stránce. Nejsou peníze na její vytištění. Více než desetiletá vydavatelská tradice visí na
vlásku. Jen jen se přetrhnout a zmizet v nenávratnu... Celková situace při plnění úkolů roku
2015 ale nebyla pro ACO tak nepříznivá, jak by se mohlo zdát z tohoto případu...
Například „Projekt preventivní archeologie“, resp. preventivního záchranného archeologického výzkumu v Olomouckém kraji, který zprostředkovává spolupráci detektorářů s archeologickými pracovišti na území Olomouckého kraje – v Prostějově, Přerově, Šumperku
a Olomouci – pokračoval i v roce 2015. A na rok 2016 bude znovu finančně podpořen.
Také další projekt, jehož se ACO účastní – Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech – bude pokračovat svou druhou etapou v r. 2016. Pro zvídavé čtenáře je tu ale již dnes zajímavá možnost podívat se na první výsledky tohoto projektu.
A nemáme na mysli ani tak tištěné publikace autorů vedených J.Martínkem (např. Poznáváme
historické cesty/Discovering historical roads, Brno 2014), ale spíše možnost proklikat se
internetem k informacím o starých cestách v uvedené oblasti. To se jednoduše na adrese
http://www.historicke-cesty.cz/vysledky/ „zahne“ šipkou s nápisem „VectorMap“ doprava –
na adresu http://naki.vectormap.cz. A...jste v ráji cest... No, spousta toho ještě není zprovozněna, ale je to dobrá adresa na zapamatování...

Uničov, „U Kravína“: (zleva) půdorys sloupového domu č. 1; neolitická studna – detail rohového kůlu
s vytesaným podélným žlabem pro zasazení prken; neolitická studna – celkový pohled

K úspěchům r. 2015 můžeme počítat také významný objev, k němuž došlo v Uničově
u zemědělského areálu. Spolu s 555 sídlištními objekty a jedním hrobem zde byla pracovníky
ACO nalezena i pravěká studna. Byla asi 7 000 let stará (její dřevo pochází z let 5278–5104
př.n.l.) a vyhloubili ji lidé neolitické kultury s lineární keramikou. Studna měla dno v hloubce
3,3 m od dnešního povrchu. Její obsah (organický materiál, keramické střepy, celá nádoba a
štípané silicity) bude podroben analýzám pro určení tehdejšího životního prostředí. Doufejme,
že po konzervování nárožních kůlů spojených tři centimetry silnými dubovými prkny
zasunutými do drážek v kůlech – skončí výdřeva studny v expozici uničovského muzea.
Studna byla součástí sídliště, jehož část již vydala svědectví o existenci deseti sloupových
domů (dochované rozměry 12×5 až 30×7 m). Domy byly tvořeny 5 řadami kůlů a byly
obklopeny stavebními jámami. Skoro by se chtělo říci – jak tehdejší stavební úřad nařídil...
Po nálezu středověké studny na hradě Tepenci v r. 2008 je to již druhá studna, která se
bude konzervovat a bude tak zachována pro budoucnost. Město Uničov a autoři nedávno
vydané a pochvalně zmiňované2 velké knihy z malého města tak mohou napsat další příběh
přesahující z pravěku až do současnosti.
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