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I na malém prostoru tohoto příspěvku bychom chtěli informovat o záměru projektu využití
jednoho malého zámku v Olomouckém kraji.
Předkládaný záměr projektu se týká využití zámku Žádlovice (nedaleko Loštic). Vychází
ze stále naléhavější potřeby trvale uložit do depozitářů výsledky usilovné práce desítek
profesionálních archeologů na území Olomouckého kraje, a to v podobě dnes již tisíců
banánových beden skrývajících očištěnou a rekonstruovanou pravěkou keramiku a další
archeologické nálezy včetně zpracovaného antropologického materiálu.
Archeologické prameny mají své nezastupitelné místo a cenu především ve své úplnosti,
aniž by bylo možno dnes říci, kterou jejich část si lze cenit více a kterou méně. O všechny
nálezy se ostatně má pečlivě starat jejich právoplatný majitel, kterým je dle zákona
samosprávný kraj, případně stát. Na soubory archeologických nálezů je přitom třeba se dívat
zcela jinak, než na ostatní muzejní sbírky, které jejich kurátoři komponují podle zvláštních
předem daných hledisek a vytvářejí tak stále sevřenější kompozici, která potomkům ukáže
nejen samotné artefakty, ale také ideu kurátora. Archeologické předměty, které byly podle
tzv. Maltské konvence „ze svého původního místa přemístěny“, nelze podle nějakých kritérií
skartovat, ale je třeba pro ně vytvářet „patřičné skladovací prostory“.

Projekt pod názvem "Archeologie 4 you" vytváří nejen nové depozitáře, ale zachovává také
vazbu mezi archeologickými a antropologickými nálezy ze stejných lokalit, zároveň vytváří
podmínky a možnosti pro realizaci výstavních a expozičních koncepcí. Dovoluje vytvořit
zázemí pro výukové programy a činnosti – edukační, osvětové, výstavní, poznávací, což
nejsou než části jednoho celku, na jehož počátku stojí náhodný nález pravěkého předmětu,
často z obyčejného materiálu, ale s velkou historickou vypovídací hodnotou.
Záměrem edukačního pracoviště je cílevědomé a systematické působení na veřejnost,
nabídka mimovyučovacích školních aktivit, mimoškolní edukace, interaktivní expozice,
zázemí pro laboratorní a praktické výuky pro UPOL a školy všeho typu, zázemí pro
konference a workshopy, v neposlední řadě i zázemí pro archeoskanzen s experimetální
archeologií, školy v přírodě a dětské tábory s archeologickou tématikou.
Areál zámku má být místem setkávání archeologů, historiků a dalších odborníků, místem
širokého předávání zkušeností mezi odborníky navzájem, i odborníky a laickou veřejností,
školami apod., oázou soustředění a usilovné práce v bezprostředním kontaktu s archeologickými artefakty, antropologickým studijním materiálem a dalšími prameny. Má být
současně pracovištěm intelektuálním i manuálním, místem dočasného pobytu i trvalým
depozitářem nálezů, přednáškovým sálem i výstavním prostorem.
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