
 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

IČ:  68081758

Sídlo:   Královopolská 147, 612 00 Brno   

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 
za rok 2012

Mušov „Roviny“ (Morava). Podolská kultura doby bronzové. Hrob s obvodovým kamenným kruhem 
ležící v těsné blízkosti langobardského pohřebiště.

Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 5. 6. 2013

Radou pracoviště schválena dne: 20. 6. 2013

V Brně dne 20. 6. 2013



 

1.     Informace o složení  orgánů veřejné výzkumné instituce a o jejich činnosti  či
o jejich změnách                 

a)    Výchozí složení orgánů pracoviště

Ředitel pracoviště: doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.

jmenován s účinností od: 1. 6. 2012

Rada pracoviště zvolena dne 12. 12. 2011 ve složení:

Předseda:

doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.) 

Místopředseda:

PhDr. Lumír Poláček, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)

Členové:

   doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. (Moravské zemské muzeum Brno)

   doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.)

   Ing. Petr Škrdla, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)   

Dozorčí rada jmenována dne 3. 4. 2012 ve složení:

Předseda:

Místopředseda:

   prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)

Členové:

   prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (Filosofická fakulta Masarykovy university)

   prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. (Archeologický ústav SAV, Nitra)

   prof. PhDr. Petr Sommer, DSc. (Centrum medievistických studií, Praha)

b)    Změny ve složení orgánů: 

Ke dni 30. 4. 2012 skončilo funkční období první Dozorčí rady ústavu ve složení: předseda
doc.  PhDr.  Radomír  Vlček,  CSc.  (Historický  ústav  AV  ČR,  v.  v.  i.);  místopředseda
prof.  PhDr.  Jiří  Svoboda,  DrSc.  (Archeologický  ústav  AV  ČR,  Brno,  v.  v.  i.);  členové
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (Filosofická fakulta Masarykovy university); prof. PhDr.
Alexander Ruttkay, DrSc. (Archeologický ústav SAV, Nitra); prof. PhDr. Petr Sommer, DSc.



 

(Centrum medievistických  studií,  Praha).  Akademická  rada  AV  ČR proto  na  svém  41.
zasedání dne 3. 4. 2012 jmenovala předsedu, místopředsedu a členy nové Dozorčí rady
ústavu s účinností od 1. 5. 2012 na pětileté funkční období do 30. 4. 2017. Obdobně dne
31. 5. 2012 skončilo pětileté funkční období ředitele ústavu, doc. PhDr. Pavla Kouřila, CSc.
Dne 22. 5. 2012 jmenoval proto předseda AV ČR na základě návrhu Rady pracoviště do
funkce  ředitele  ústavu  na  druhé  pětileté  funkční  období  s účinností  od  1.  6.  2012
doc. PhDr. Pavla Kouřila, CSc. 

c)    Informace o činnosti orgánů:

Ředitel:

Hlavní  aktivity  v  řízení  pracoviště:  zejména zajištění  a  příprava  nových  prostorových  a
materiálních  kapacit  ústředního  pracoviště  ústavu  v  Brně  a  výzkumné  základny
v Mikulčicích (zahájení  rekonstrukce budovy č.  p.  363 na ul.  Čechyňská  v Brně,  resp.
pokračování výstavby nového areálu výzkumné základny v lokalitě Mikulčice – Trapíkov).
Zabezpečení přípravy vědecko-edukativního projektu „Archeologický park Pavlov“. Řízení
nově  zahájeného  programu  výzkumné  činnosti  ústavu  na  léta  2012–2017,  koordinace
multilaterálních  mezinárodních  vědeckých  projektů,  příprava  vědecko-společenských
prezentačních akcí. Personální obměna a doplnění vědeckých i technických středisek na
pracovišti. 

Rada pracoviště: 

Jednala  na třech zasedáních  ve  dnech 8.  a  29.  3.  a  24.  9.  2012.  Z nejvýznamnějších
projednaných záležitostí:

- projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření pracoviště za rok 2011;

-  jmenování  předsedy  a  členů  výběrové  komise  pro  obsazení  funkce  ředitele
Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., na funkční období 2012-2017, rozprava o
následném doporučení této komise a nominace příslušného kandidáta tajným hlasováním
předsedovi AV ČR;

-  schválení  Organizačního  řádu,  Spisového  a  skartačního  řádu  a  Vnitřního  mzdového
předpisu ústavu, projednání návrhu ředitele pracoviště na jmenování doc. PhDr. Jaroslava
Tejrala, DrSc., emeritním vědeckým pracovníkem AV ČR na základě čl. IV Kariérního řádu
vysokoškolsky vzdělaných pracovníků AV ČR;

- projednání návrhů mezinárodních grantů (2) a grantů určených pro Grantovou agenturu
České republiky (1 postdoktorandský, 8 standardních).

Dozorčí rada: 

Jednala na dvou zasedáních (11. a 12.) ve dnech 2. 3. a 11. 7. 2012, další  záležitosti
projednány operativně per rollam (č. 11-18). Jednotlivá stanoviska:

Usnesení  k  udělení  předchozího  písemného  souhlasu  dle  ustanovení  §  19,  odst.  1,
písmeno b):

-  k uzavření  smlouvy o pronájmu nebytových prostor o ploše 13,2 m2 v  lokalitě  Český
Těšín, č. p. 177 mezi společností Hobby Chov, spol. s r. o. (Dvořákova 14, 737 01 Český
Těšín, IČ 258 22 624) jako pronajímatelem a ústavem jako nájemcem;



 

-  k  uzavření  smluv  mezi  ústavem  jako  pronajímatelem  části  nebytových  prostor
v budově na ul.  Čechyňské č. p. 363 v Brně po dobu její  přestavby,  s nájemci:  Lenka
Pešková – Autoškola; PHARMALINK, spol. s r.  o.;  TIRAH guidance, spol. s r.  o.;  Boris
Kozáčik; Barbora Zbořilová;

-  k  vypovězení  nájemních  smluv  a  ukončení  nájmu  ze  strany  ústavu  nájemníkům
v  objektu  budovy  Brno  –  Čechyňská  č.  p.  363:  PHARMALINK,  spol.  s  r.  o.;  Barbora
Zbořilová; Autoškola Pešková; TIRAH guidance, spol. s r. o.; ELKOT Brno, spol. s r. o.; T.
Dycha a P. Maronek; Court of Moravia, o. s.; METROPOLIS LIVE, spol. s r. o.;

- k uzavření Smlouvy o dílo mezi ústavem jako objednatelem a firmou VW WACHAL, a. s.,
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž jako zhotovitelem, na zhotovení  stavby „Archeologická
základna Mikulčice – Trapíkov“;

- k záměru ústavu požádat na rok 2013 v rámci stavebních investic Akademie věd ČR
o  dotaci  na  dokončení  výstavby  a  vybavení  ústavní  výzkumné  základny  v  Mikulčicích
(„Záměr  realizovat  stavební  akci  velkého  rozsahu  –  Žádost  o  dotaci  na  stavební  akci
velkého rozsahu“);

- k záměru ústavu požádat na rok 2013 v rámci stavebních investic Akademie věd ČR o
dotaci  na  rekonstrukci  ústavní  budovy v  lokalitě  Brno  –  Čechyňská  č.  p.  363 („Záměr
realizovat  stavební  akci  velkého  rozsahu  –  Žádost  o  dotaci  na  stavební  akci  velkého
rozsahu“);

- k záměru ústavu požádat na rok 2013 v rámci stavebních investic Akademie věd ČR o
dotaci na zakoupení parcely p. č. 5655/2 (k. ú. Pavlov) v rámci připravovaného projektu
„Archeopark Pavlov“ („Záměr realizovat stavební akci malého rozsahu – Žádost o dotaci na
stavební akci malého rozsahu“);

- k záměru ústavu uzavřít smlouvu na koupi pozemku parc. č. 5655/1, orná půda, o výměře
11.717 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 5655, vše v k. ú. Pavlov u Dolních
Věstonic, obec Pavlov, pro připravovaný projekt „Archeopark Pavlov“;

- k záměru ústavu uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 5655/1,
orná půda, o výměře 11.717 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 5655, vše v k.
ú. Pavlov u Dolních Věstonic, obec Pavlov (v rámci přípravy projektu „Archeopark Pavlov“);

- k záměru ústavu uzavřít smlouvu na koupi pozemku parc. č. 5655/2, orná půda, o výměře
6.182 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 5655, vše v k. ú. Pavlov u Dolních
Věstonic, obec Pavlov.

Dozorčí rada dále:

- projednala návrh Výroční zprávy ústavu za rok 2011 a vzala jej na vědomí;

- projednala a schválila příslušná stanoviska Rady, zapracovaná do textu Výroční zprávy
pracoviště za rok 2011 dle § 19, odst. 1 b) a i) a dále odst. 3 zákona č. 341/2005 Sb.;

- projednala hospodářský výsledek ústavu za rok 2011 a jeho rozdělení, včetně příslušné
účetní závěrky a Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2011,
spolu s příslušným dopisem auditora, a účetní závěrku i  zprávu nezávislého auditora o
ověření  účetní  závěrky  k  31.  12.  2011  vzala  na  vědomí,  včetně  příslušného  znění
uděleného výroku auditora;

-  projednala  návrh  rozpočtu  pracoviště  na  rok  2012,  vzala  jej  na  vědomí  a  schválila



 

stávající rozdělení jednotlivých položek rozpočtu;

-  projednala  výběr  auditora  účetní  závěrky  pracoviště  pro  rok  2012  a  seznámila  se
s návrhem příslušné smlouvy se společností BETA Audit, spol. s r. o., výběr auditora na rok
2012 schválila;

- vzala na vědomí zprávu doc. dr. R. Vlčka o získání a plánovaném využití budovy č. p. 363
na ul. Čechyňské v Brně pro ústav;

- projednala a schválila konečnou podobu Zprávy o činnosti Rady za rok 2011, a to i jako
podklad pro vyplacení odměn členům Rady;

-  v  intencích  směrnice  Akademické  rady  AV  ČR  č.  6/2007  projednala  hodnocení
manažerských schopností ředitele ústavu jako podklad pro vyplacení jeho roční odměny.

2.    Informace o změnách zřizovací listiny:

V průběhu roku 2012 nedošlo k žádným změnám zřizovací listiny.

3.    Hodnocení hlavní činnosti: 

V rámci nově koncipovaného Programu výzkumné činnosti na léta 2012 - 2017 byly práce
Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., koncentrovány na základní výzkum některých
stěžejních problémů evropské či světové prehistorie a protohistorie.  Studium paleolitu a
paleoetnologie se  věnovalo  poznání  počátků  mladého  paleolitu  ve  střední  Evropě  a
dalšímu  výzkumu  mladopaleolitických  a  mezolitických  sídelních  areálů  (odkryvy  na
lokalitách  Želešice  a  Dolní  Věstonice  II;  zpracování  materiálu  z  Předmostí,  Dolních
Věstonic  II  a  sídlišť  severočeských  pískovců;  vyhodnocení  a  revize  osídlení
v mikroregionech dolní Bobravy a Mohelna; studijní expedice Sibiř atd.). Sledována byla
rovněž  důležitá  období  nebo  segmenty  hmotné  i  duchovní  kultury  mladšího  pravěku
(souborné zpracování  štípané kamenné industrie  kultur  mladého eneolitu  na  Moravě  a
v českém Slezsku, silicitové dýky pozdní doby kamenné; vývoj osídlení českého Slezska
lidem lužické kultury). Komplexní výzkum vývoje severního Podunají v době římské řešil
problematiku sídelních struktur a příslušného přírodního zázemí, společenské diferenciace
a jejího odrazu v hrobových i  sídlištních nálezech, římskou vojenskou expanzi  a relace
s  domácím  prostředím  v  1.  -  4.  století  po  Kristu  (komplexní  zpracování  mikroregionu
Pasohlávky, analýzy vybraných železných nástrojů, prospekce římských vojenských táborů
apod.).  K  poznání  dějin  doby  stěhování  národů přispělo  monografické  vyhodnocení
hrobových  nálezů  z  konce  4.  a  první  poloviny  5.  století
v  severním  Podunají,  vypracování  katalogu  lokalit  jižní  periferie  przeworské  kultury  i
pokračující  výzkum  langobardského  pohřebiště  Mušov-Roviny.  Mezi  nejvýznamnější
řešená  témata  středověké  archeologie pak  náležely  počátky  osídlení  střední  Evropy
slovanským  etnikem  (katalog  moravských  nálezů,  sídliště  Pavlov  a  Přítluky),  vybrané
problémy dějin velkomoravského centra v Mikulčicích (vyhodnocování výzkumů sakrálních
objektů  a  příslušných  nekropolí,  antropologie  populace,  otázka  zániku,  revizní  terénní
odkryvy klíčových situací, sídelní struktura v zázemí ad.), dále syntéza raně středověkých
dějin  Slezska  či  konečně  otázky  geneze  parcelace  vrcholně  středověkých  měst.
Nezastupitelné  místo  zaujímala  při  řešení  všech  uvedených  témat  interdisciplinární
spolupráce a aplikace progresivních přírodovědných metod.



 

Z nejdůležitějších publikačních výstupů vědecké činnosti:

Svoboda, J. – Novák, J. – Novák, M. – Sázelová, S. – Demek, J. – Hladilová, Š. – Peša, V.:
Paleolithic  /  Mesolithic  stratigraphic  sequences  at  Údolí  samoty  and  Janova  zátoka
rockshelters,  North  Bohemia.  – Archäologisches Korrespondenzblatt,  v  tisku.  Přehledné
vyhodnocení  stratigrafie  paleolitického  a  mezolitického  osídlení  skalních  převisů
v severních Čechách, svědčící o obdobných sídelních a potravinových modelech.

Škrdla,  P.:  Paleolitické  osídlení  středního  Pojihlaví.  Mikroregionální  studie.  Acta  Musei
Moraviae, Sci. soc. Roč. 97 (2012), s. 15–44. Škrdla, P. – Rychtaříková, T. – Nejman, L. –
Kuča,  M.:  Revize  paleolitického  osídlení  na  dolním  toku  Bobravy.  Hledání  nových
stratifikovaných EUP lokalit s podporou GPS a dat z dálkového průzkumu Země. Přehled
výzkumů.  Roč.  52-1  (2011),  s.  9–36.  Komplexní  zpracovaní  vybraných  sídelních
mikroregionů  z  počátku  mladého  paleolitu,  s  důležitými  poznatky  k  vývoji  osídlení  a
sídelním strategiím.

Přichystal, A. – Šebela, L.: Kultura zvoncovitých pohárů ve východní části střední Evropy a
silicitové sekery. Živá archeologie. Roč. 13 (2011), s. 52–57. Přehledná studie o silicitových
sekerách v prostředí kultury zvoncovitých pohárů pozdní doby kamenné.

Komoróczy,  B.  (ed.):  Germánská  společnost  a  Římané  na  prahu  mladší  doby  římské
v  mikroregionu  Pasohlávky.  Brno:  Archeologický  ústav  AV  ČR,  Brno,  v.  v.  i.,  2013
(v  tisku).  1200  normos.  +  grafické  přílohy.  Rukopis  kolektivní  monografie,  podávající
komplexní  obraz  germánského  sídliště  a  jeho  zázemí  na  katastru  obce  Pasohlávky
z období přechodu mezi starší a mladší dobou římskou.

Tejral,  J.:  Einheimische  und  Fremde.  Das  norddanubische  Gebiet  zur  Zeit  der
Völkerwanderung. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2011. 466 s. Analýza a
vyhodnocení početných nálezů z hrobů počátku doby stěhování národů (konec 4. a první
polovina 5. století) severního Podunají v širším středoevropském kontextu.

Tejral,  J.  –  Stuchlík,  S.  –  Čižmář,  M.  –  Klanica,  Z.  –  Klanicová,  S.:  Langobardische
Gräberfelder in Mähren. I. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2011. 459 s.
Prvý  svazek  katalogu moravských langobardských nekropolí  ze  závěru  doby stěhování
národů  publikuje  a  analyzuje  zásadní  soubory  z  pohřebišť  v  Boroticích,  Holubicích  a
Lužicích, úvodní studie J. Tejrala pak bilancuje současný stav výzkumu.

Poláček, L. – Bleile, R. – Lübke, Ch. (Hrsg.): Usus aquarum – Wasser und Wasserbauten
im Leben der frühmittelalterlichen Gesellschaften Mitteleuropas. Internationale Tagungen in
Mikulčice X. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2013. V tisku. Bilanční shrnutí
současných  poznatků  o  využití  vody  a  vodních  stavbách  v  raném  středověku  střední
Evropy.

Antonín,  R.  –  Kouřil,  P.  –  Prix,  D.:  Slezsko  v  časech  raného  středověku.  Slezsko
v dějinách českého státu. I. Od pravěku do roku 1490. Praha: Nakladatelství Lidové noviny
–  (Jirásek,  Z.)  s.  95–163.  První  moderní  syntéza  nejstarších  slezských  dějin
v období od počátků raného středověku po zahájení zásadních strukturálních změn ve 13.
století z perspektivy české medievistiky.

Anotace vybraných publikačních výstupů:

Tejral,  J.:  Einheimische  und  Fremde.  Das  norddanubische  Gebiet  zur  Zeit  der
Völkerwanderung. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.  v.  i.,  2011. 466 s.  Práce



 

v širším středoevropském rámci analyzuje a vyhodnocuje početné nálezy z hrobů konce 4.
a  první  poloviny  5.  století.  Vícefázový  vývoj  měl  tehdy  zjevné  vazby  na  proměny  ve
středním Podunají, zejména v oblasti římských provincí. Nelze vyloučit přežívání místního
obyvatelstva,  sídlícího na území severně od Dunaje v průběhu předchozí doby římské,
nejasný  je  ale  jeho  projev  v  archeologických  pramenech.  Ty  nabízejí  spíše  obraz
podstatných změn hmotné kultury, projevujících se zejména ve výbavě hrobů. Spektrum
archeologických nálezů a někdy také antropologický materiál s východními mongoloidními
znaky naznačuje, že ve většině kostrových hrobů ze samotného počátku doby stěhování
národů  byli  pohřbeni  lidé  nejspíše  cizorodého  původu,  se  vztahy
k východoevropskému prostoru. Některé jevy na přežívajících sídlištích místní populace
nebo na nově zakládaných výšinných osadách mohou ale svědčit o vzájemných kontaktech
domácího  a  cizího  živlu.  Zdá  se  proto,  že  určující  složkou  sídelních  proměn
v  první  polovině  5.  století  severně  od  středního  Dunaje  byl  spíše  element  působící
z  vnějšku.  Jednalo  se  pravděpodobně  o  infiltraci  skupin  tzv.  foederátů,  barbarských
spojenců v římských službách, usazených na důležitějších místech provinciálního pohraničí
i ve vnitrozemí provincií.

Svoboda, J. – Novák, J. – Novák, M. – Sázelová, S. – Demek, J. – Hladilová, Š. – Peša, V.:
Paleolithic  /  Mesolithic  stratigraphic  sequences  at  Údolí  samoty  and  Janova  zátoka
rockshelters,  North  Bohemia.  –  Archäologisches Korrespondenzblatt,  v  tisku.  Studie  se
zabývá paleolitickým a mezolitickým osídlením členité oblasti  pískovců severních Čech,
nově zjištěným a zkoumaným v posledních desetiletích, kde se paleolitické vrstvy podařilo
objevit  pod souvrstvími mezolitu v letech 2007–2011. Vedle samotných archeologických
nálezů  (kamenné  nástroje,  kosti  lovené  zvěře  apod.)  tak  byl  získán  souvislý  sled
stratigrafických a přírodovědných dat od konce poslední doby ledové (cca 10 000 let) do
geologické současnosti  (holocénu),  opřený o datace C14.  Podle dosavadních  poznatků
však  nebyl  zaznamenán  zásadní  zlom  v  sídelních  a  potravních  strategiích  obou  tak
zásadních období lidských dějin, na lokalitách severočeských pískovců zachycených. Lovci
a sběrači se adaptovali na pestrou krajinu pískovcových plošin a kaňonů i za probíhajících
významných  klimatických  změn,  s  cílem  maximálně  využít  dostupných  rostlinných  i
živočišných zdrojů.

Antonín,  R.  –  Kouřil,  P.  –  Prix,  D.:  Slezsko  v  časech  raného  středověku.  Slezsko
v dějinách českého státu. I. Od pravěku do roku 1490. Praha: Nakladatelství Lidové noviny
–  (Jirásek,  Z.)  s.  95–163.  Prakticky  první  moderní  syntéza  nejstarších  slezských  dějin
z perspektivy české medievistiky a historiografie přináší obsáhlou kapitolu o historii Slezska
v období od počátků raného středověku po zahájení zásadních strukturálních změn ve 13.
století. Autorský kolektiv vychází z kombinace důležitých pramenů písemných, hmotných
(architektura)  a  archeologických,  kde archeologické odkryvy  ústavu v posledních letech
umožnily významně doplnit a modifikovat dosavadní historické interpretace. Týká se to jak
období  budování  primárních společenských struktur  v  6.  –  8.  věku (hradiště  Víno),  tak
rozvinutých  kmenových  okrsků  9.  a  počátku  10.  století,  za  pokračující  konsolidace  a
zahušťování  osídlení,  s  vysokým počtem fortifikací  jako místních mocenských a snad i
sakrálně-kultovních center (na 125 lokalit). Právě tehdy je navíc možné sledovat kulturní i
mocenskou expanzi státu moravských Mojmírovců od jihu do domácího slezského milieu
(hradiště  Chotěbuz-Podobora,  jednotlivé  hroby  či  nekropole
v Hradci nad Opavou, Stěbořicích a Malých Hošticích). Text podrobněji sleduje i důležité
dobové sociokulturní jevy, zejména proměňující se relace mezi nastupujícím křesťanstvím
a překvapivě dlouho životnými předkřesťanskými kulty.



 

Publikace vydané na pracovišti roku 2012:

- Doležel, J. – Wihoda, M. (edt.): Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi
k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci. 686 s. ISBN 978-80-86023-76-2

- Kolníková,  E.:  Němčice.  Ein Macht-,  Industrie-  und Handelszentrum der  Latènezeit  in
Mähren und Siedlungen am ihren Rande.  Kommentierter  Fundkatalog.  Münzen.  194 s.
ISSN 1804-1345, ISBN 978-80-86023-32-8

- Měřínský, Z. – Kouřil,  P. (edt.):  Archaeologia historica, sv.  37/2012/1, 2,  828 s.  ISSN
0231-5823

- Škrdla, P. (ed.): Přehled výzkumů, sv. 52-1, 2 (2010), 226 + 220 s. ISSN 1211-7250

-  Tejral,  J.:  Einheimische  und  Fremde.  Das  norddanubische  Gebiet  zur  Zeit  der
Völkerwanderung. 466 s. ISSN 1804-1345, ISBN 978-80-86023-95-3

-  Tejral,  J.  –  Stuchlík,  S.  –  Čižmář,  M.  –  Klanica,  Z.  –  Klanicová,  S.:  Langobardische
Gräberfelder in Mähren. I. 459 s. ISSN 1804-1345, ISBN 978-80-86023-97-2

Uplatnění výsledků v praxi:

Revizní  výzkum velkomoravských sakrálních objektů  v  Mikulčicích v rámci  projektu EU
„Archeologický park Mikulčice-Kopčany“  získal nové zásadní poznatky pro interpretaci a
datování  zděných  církevních  staveb  9.  století  v  Mikulčicích  a  pro  studium  sakrální
architektury Velké Moravy.  V roce 2012 (3.  etapa)  byly  realizovány revizní  výzkumy 3.
kostela (dokončení),  4.,  5. a 9. kostela. Bude tak novým způsobem možno prezentovat
odkryté pozůstatky raně středověkých kostelů v Mikulčicích návštěvníkům z řad nejširší
veřejnosti  v  rámci  nově  budované  prohlídkové  trasy  po  národní  kulturní  památce
velkomoravského  hradiště  Mikulčice-Valy.  Poznatky  budou  dále  využity  při  přípravě
podkladů  pro  management  plán  obnovené  nominace  NKP  Mikulčice-Valy  k  zápisu  na
seznam UNESCO a zahrnuty do připravované souhrnné popularizační publikace.

Značný přínos představovala pro ústav nadále záchranná výzkumná činnost, realizovaná
na základě ustanovení § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Tyto
výzkumy významně rozšiřují informační bázi na pracovišti řešených témat, dovolují ústavu
prakticky  aplikovat  a  ověřovat  nové  progresivní  metody  archeologické  prospekce  a
exkavace a přispívají k záchraně a ochraně archeologického kulturního dědictví.

Uzavřeno nebo realizováno bylo v roce 2012 celkem 78 dohod o provedení záchranného
archeologického  výzkumu  dle  zák.  č.  20/1987  Sb.,  v  platném  znění.
Z  nejvýznamnějších  výsledků  lze  uvést  výzkum pro  Pozemkový  fond  České  republiky,
v období od listopadu 2011 do července 2012 uskutečněný na k. ú. obce Novosedly před
výstavbou protipovodňových zabezpečovacích zařízení. Na ploše 8 ha byly prozkoumány
sídlištní  aktivity  starší  doby  bronzové,  mladší  doby  železné  a  raného  středověku.
Prozkoumaný komplex představuje unikátní pramen reprezentativních souborů movitých a
nemovitých archeologických nálezů, ale i přírodovědných dat aluviální krajiny,  v případě



 

sídlištních  struktur  z  mladší  doby železné a z  raného středověku se podařilo  prakticky
kompletně odkrýt obytný areál dvou osad menšího rozsahu (cca 1,5 ha), dislokovaných na
jedné  z  dun  v  rámci  rozmanitě  strukturovaného  pravobřeží  středního  toku  řeky  Dyje.
Budoucí  vyhodnocení  shromážděných  artefaktů  a  ekofaktů  skýtá  značný  potenciál
detailního  poznání  širokého  spektra  materiálních  a  environmentálních  aspektů  života
dřívějších obyvatel našeho území.

Pracoviště se v průběhu celého roku 2012 aktivně angažovalo při přípravě věcného záměru
nového zákona o státní památkové péči. Vedle činnosti v poradní komisi Ministryně kultury
ČR  ústav  koordinoval  zejména  prostřednictvím  regionálních  archeologických  komisí
oborovou  diskusi  k  dané  problematice,  připomínkoval  jednotlivé  fáze  tvorby  věcného
záměru zákona a podílel se na přípravě příslušných výkladových materiálů a připomínek. 

Pro  státní  orgány,  instituce  a  podnikatelské  subjekty  bylo  v  roce  2012  zpracováno
v písemné formě 1045 odborných expertiz, plus 703 ohlášení stavební činnosti na území
s archeologickými nálezy ve smyslu zák. č 20/1987 Sb., ústavem postoupených k realizaci
záchranných  archeologických  výzkumů  jednotlivým  oprávněným  archeologickým
organizacím. Z nejvýznamnějších to byla pro Národní památkový ústav a Magistrát města
Brna  vypracovaná  série  posudků  a  odborných  expertiz  k  památkové  ochraně  nově
objevených fragmentů románské rotundy na ul. Vídeňská na Starém Brně, která významně
přispěla  k  záchraně  této  významné  památky  11.  století.  Je  připravován  rovněž  návrh
pozůstatků rotundy na prohlášení za kulturní památku.

Spolupráce s vysokými školami a dalšími tuzemskými institucemi:

S vysokými školami je kooperováno v celé řadě výzkumných projektů. Jmenovat lze kupř.
spolupráci  s  Přírodovědeckou  fakultou  Masarykovy  univerzity  na  projektu  OPVK
CZ1.07./2.3.00/20.0181  –  „FITEAMP“  –  Formování  mezinárodního  týmu  pro  výzkum
evoluční antropologie moravských populací. Stejně tak je v rámci řešení grantu „Mosty 9.
století  v Mikulčicích – říční archeologie a paleoekologie“ a projektu „Archeologický park
Mikulčice – Kopčany“ interdisciplinárně spolupracováno s Katedrou archeológie Univerzity
Konštantína  Filozofa  v  Nitře  a  s  Ústavem  geologických  věd  Přírodovědecké  fakulty
Masarykovy univerzity.

Pracovníci  ústavu  se  podíleli  na  přípravě  studentů  a  na  další  vědecké  výchově  na
universitách  a  vysokých  školách  České  republiky  v  rámci  programů  historických  věd,
geologie  a  biologie  na  Masarykově  universitě,  Karlově  universitě,  Slezské  universitě,
Universitě  Palackého,  Západočeské  universitě  a  Universitě  Hradec  Králové.
V  jednotlivých  bakalářských,  magisterských  a  doktorských  programech  odpřednášelo  9
výzkumných  pracovníků  ústavu  v  letních  semestrech  2011/2012 a  zimních  semestrech
2012/2013 celkem 804 hodin  (450,  resp.  354 hodin),  a  to  v  22  semestrálních  cyklech
přednášek,  seminářů  či  cvičení.  Šest  zaměstnanců  ústavu  se  podílelo  na  práci
universitních  pracovišť  vedlejšími  úvazky.  V  roce  2012  v  doktorandském  studiu
pokračovalo nebo studium zahájilo 8 pracovníků ústavu, 2 z nich studium absolutoriem
úspěšně ukončili. Dalších 5 pracovníků ústavu bylo naopak školiteli 21 doktorandů zejména
z jiných institucí, přičemž 4 doktorandi – 1 ze zahraničí – úspěšně studium dokončili.

Ústav  byl  zúčastněn  rovněž  na  vzdělávání  středoškolské  mládeže,  jak  přednáškami
(celkem 24 hodin), tak vedením a hodnocením tematických prací středoškolské odborné
činnosti (2 pracovníci ústavu na gymnasiích Brno – Slovanské náměstí, Brno – Řečkovice a



 

Praha – Botičská ulice).

Vzdělávání  veřejnosti  byly  věnovány  četné  přednášky  (např.  v  museích  v  Hodoníně,
Pardubicích  a  Přerově,  v  Národním  parku  České  Švýcarsko  nebo  Centru  ekologické
výchovy Pálava), zmínit lze i populárně naučný seriál v Břeclavském deníku „Archeologie
Břeclavska“  s  tématikou  osídlení  regionu  Kelty  a  Germány,  jejich  kontaktů  s  antickým
Římem a římských válek  v  barbariku  (celkem 14 příspěvků,  jednotlivé  tituly  srov.  i  na
adrese http://breclavsky.denik.cz/serialy).

Popularizační a propagační činnost:

- Týden vědy a techniky 2012: prezentace ústavu formou výstavy „Po stopách římských
legií  na  Moravě“  –  postery,  originály  nálezů,  2  popularizační  přednášky  (realizace  B.
Komoróczy,  M.  Vlach,  L.  Šebela);  přednáška „Morava  na úsvitu  mladého paleolitu“  (P.
Škrdla), 6. – 8. 11. 2012, Kancelář Akademie věd ČR Praha, Národní třída; 5. 11. 2012,
Akademická kavárna knihkupectví Academia Brno.

- scénář a realizace výstavy „Wczesne średniowiecze na Górze Zamkowej w Cieszynie“
(autorka J. Gryc), 14. 9. – 31. 12. 2012, Těšín, Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.

- Jarní exkurze do světa vědy 2012: Den otevřených dveří – exkurze, odborné výklady a
názorné  ukázky  pro  návštěvníky  (realizace  B.  Komoróczy,  S.  Klanicová,  M.  Vlach,
J. Svoboda, M. Novák a další), 20. – 21. 5. a 23. 6. 2012, Výzkumné základny ústavu Dolní
Dunajovice a Dolní Věstonice.

- Festival vědy: výstava „Po stopách římských legií na Moravě“ – postery, originály nálezů,
živé rekonstrukce (realizace B. Komoróczy, M. Vlach, L. Šebela; spolupořadatel Turistické
informační  centrum  města  Brna),  22.  9.  2012,  Brno,  Mendelovo  muzeum,  Mendelovo
náměstí.

- Katalog výstavy „Umění z času lovců“ (autor J. Svoboda), 25. 5. – 25. 9. 2012, Museum
Komenského Přerov.

-  podíl  na  realizaci  stálé  expozice  k  dějinám města  Opavy  „Cesty  města“  tematickým
blokem „Opava a Velkomoravská říše“ (realizace J. Juchelka), 2012, Opava, Obecní dům,
expozice Opavské kulturní organizace, p. o.

Mezinárodní vědecká spolupráce pracoviště:

Zcela  nezbytná  při  řešení  veškerých  stěžejních  výzkumných  směrů.  Namátkou  lze
jmenovat   zapojení  Ústavu  evoluční  antropologie  Max-Planck-Gesellschaft  v  Lipsku,
Univerzity v Tübingen a Univerzity v Poznani do projektu OPVK CZ1.07./2.3.00/20.0181 –
„FITEAMP“  –  Formování  mezinárodního  týmu  pro  výzkum  evoluční  antropologie
moravských  populací,  kde  probíhají  paleogenetické  analýzy  antropologického  materiálu
z Dolních Věstonic. Z dalších je to aktivní účast na plnění cílů bilaterálního projektu ústavu
a Rakouského archeologického institutu ve Vídni „Krátkodobé tábory římské armády na
Moravě a v Dolním Rakousku:  multidisciplinární  výzkum – standardní  metodika – nová
historická interpretace“, se soustavnou cílenou prospekcí pomocí detektoru kovů na ploše
tábora ve Strebersdorfu a na dalších dolnorakouských lokalitách.



 

Mezinárodní projekty, řešené v rámci mezinárodních vědeckých programů: 

-  Moravia  Magna  –  Velká  Morava:  Velkomoravská  pohřebiště.  Koordinátor  ARÚB,  4
spoluřešitelé ze SR, ČR, Polska, Rakouska. Komplexní analýza, souhrnné zpracování a
publikace nejdůležitějších prozkoumaných nekropolí i dalších lokalit Velké Moravy.

-  Základní  problémy  časně  dějinného  vývoje  ve  středním  Podunají:  Nové  poznatky  o
markomanských válkách (166 – 180 po Kr.): časový a prostorový rámec a vlivy, průběh,
důsledky.  Koordinátor  Rakouská  akademie  věd,  ARÚB  jako  jeden  z  6  spoluřešitelů
z Rakouska, ČR, SR, Polska a SRN. Studium mocenského zásahu antické římské říše do
prostředí  podunajského  barbarika  na  základě  archeologických  pramenů,  bilance
dosavadních poznatků.

-  Dohoda  o  utvoření  uskupení  evropského  výzkumu:  Východní  Evropané  na  počátku
středověku: od kmene ke státu. Koordinátor Národní centrum vědeckého výzkumu Paříž
(CNRS), ARÚB jako jeden z 6 spoluřešitelů z Francie, Ruska, Švédska, ČR, Ukrajiny a
Srbska. Studium vzniku raných státních uskupení na počátku středověku na území střední
a východní Evropy na základě archeologických pramenů.

-  Korpus  římských  nálezů  v  barbariku:  Korpus  římských  nálezů  na  území  Moravy.
Koordinátor Římsko-germánská komise Frankfurt a. M. (RGK Frankfurt a. M.), ARÚB jako
jeden  z  20  spoluřešitelů  z  SRN,  ČR,  SR,  Polska,  Rakouska,  Maďarska,  Holandska  a
dalších  zemí  celé  Evropy.  Pramenný  soupis  veškerých  archeologických  nálezů  římské
provenience  na  území  Moravy  a  českého  Slezska,  jeho  vyhodnocení  a  zasazení  do
historických souvislostí.

-  Kovářské hroby doby stěhování  národů a časného středověku ve  středním Podunají:
Kovářské hroby doby stěhování  národů a  časného středověku  na Moravě.  Koordinátor
Římsko-germánské  centrální  muzeum  Mohuč  (RGZM  Mainz),  ARÚB  jako  jeden  ze  4
spoluřešitelů z SRN, ČR, SR a Rakouska. Katalog a podrobné vyhodnocení veškerých
hrobů se vztahem ke kovářství 5.–8. století v Německu a Karpatské kotlině.

-  Nové cesty studia Langobardů:  Výzkum a mapování  izotopů stroncia,  olova a kyslíku
k určení původu cizorodých skupin v populacích raného středověku. Koordinátor Římsko-
germánská komise Frankfurt a. M. (RGK Frankfurt a. M.), ARÚB jako spoluřešitel. Projekt
zaměřený na průkaznost archeologického materiálu pro poznání etnicity a interetnických
vztahů raně středověkých populací.

-  Štípané  kamenné  industrie:  Štípané  kamenné  industrie  mladého  eneolitu  Moravy  a
českého Slezska. Koordinátor ARÚB, spoluřešitelem Instytut archeolog. i etnologii PAN –
Kraków,  Warszawa  (Polsko).  Komplexní  studium  problematiky  štípaných  kamenných
industrií pozdní doby kamenné na teritoriu střední Evropy.

- CE Projekt: Podunajský limit – součást světového dědictví. Koordinátor EU a Ústav pro
rakouský  historický  výzkum  University  Vídeň,  ARÚB  jako  jeden  z  6  spoluřešitelů
z ČR, Rakouska, SRN, Maďarska, Slovenska a Polska. Památková presentace vybraných
úseků  římského  antického  limitu  jako  součásti  světového  kulturního  dědictví  –  podíl
v expertním týmu.

- Jantarová stezka. Koordinátor Rakouský archeologický institut Vídeň, ARÚB jako jeden z
15  spoluřešitelů  z  Rakouska,  ČR,  Slovenska,  Polska  a  Itálie.  Studium  kulturních  a
obchodních kontaktů středního Podunají s Pobaltím a Středomořím v období od 6. století
před Kristem po dobu stěhování národů.



 

-  Výzkum  římských  vojenských  táborů  v  Dolním  Rakousku  a  na  Moravě.  Koordinátor
Rakouský archeologický institut Vídeň, ARÚB jako spoluřešitel. Archeologická prospekce a
výzkum vojenských aktivit antického Říma ve středním Podunají.

-  Program  příhraniční  spolupráce  Slovenská  republika  –  Česká  republika  2007–2013:
Archeologický  park  Mikulčice  –  Kopčany.  Koordinátor  Masarykovo  muzeum  Hodonín,
ARÚB jako jeden z 2 spoluřešitelů (další ze Slovenska). Spolupráce při prezentaci národní
kulturní památky – hradiště z období Velké Moravy v Mikulčicích.

Aktuální meziústavní dvoustranné dohody: 

-  Römisch-Germanische  Kommission  des  Deutschen  Archäologischen  Instituts,
Frankfurt/Main, SRN: korpus římských nálezů ve střední Evropě, archeologická chronologie
5. století po Kr. ve střední a východní Evropě, výzkum římských vojenských pochodových
táborů na jižní Moravě.

-  Römisch-Germanisches  Zentralmuseum  Mainz,  Forschungsinstitut  für  Vor-  und
Frühgeschichte,  SRN:  antický  svět  a  Germáni  ve  střední  Evropě,  formování
středoevropských etnických struktur v pozdně antickém období a časném středověku, vznik
Velkomoravské říše v rámci raně středověkých státotvorných procesů v Evropě.

-  Institut  für  Ur-  und Frühgeschichte  der  Universität  Wien,  Rakousko:  střední  Podunají
v pozdní antice a na prahu raného středověku, etnický, kulturní a politický vývoj v 7. – 9.
století, Velká Morava a její sousedi, materiální kultura center časně středověkého období.

-  Károli  Gáspár  Református  Egyetem  Bölcsészettudományi  Kar  Ókortörténeti  Tánszék
Budapest  (Katedra  historie  starověku  filozofické  fakulty  univerzity  Gáspára  Károliho
Budapešť),  Maďarsko:  výuka archeologie,  zejména problematiky  období  paleolitu,  doby
římské a stěhování národů a aktuálních problémů středoevropské pre- a protohistorie.

-  Baranya  Megyei  Múzeumok  Igazgatósága  Pécs  (ředitelství  Muzea  oblasti  Baranya
v  Pécsi),  Maďarsko:  odborná  spolupráce  v  oblasti  studia  doby  římské  ve  středním
Podunají, společné výstavní prezentace.

- Österreichisches Archäologisches Institut, Wien, Rakousko: společný výzkum etnických,
kulturních a obchodních kontaktů středního Podunají s okolními oblastmi zejména v době
železné, římské a období stěhování národů.

-  Національна  академія  наук  України,  Кримський  філіал  Iнституту  археології,
Сімферополь  (Národní  akademie  věd  Ukrajiny,  Krymská  pobočka  Archeologického
ústavu, Simferopol), Ukrajina, Autonomní republika Krym: srovnávací studium vybraných
problémů pravěkého a časně dějinného vývoje střední Evropy a Černomoří.

-  NÖ  Museum  für  Urgeschichte  in  Asparn/Zaya,  Rakousko:  kooperace  při  výzkumu
římských  vojenských  táborů,  popř.  laténských  sídlišť  na  území  Moravy  a  Dolního
Rakouska,  společná  prospekční  a  výzkumná  činnost,  zpracování  nálezů  a  publikace
výsledků studia.

Mezinárodní vědecké konference, ústavem organizované nebo spolupořádané roku 2012:

- 44. ročník Mezinárodní konference archeologie středověku: Hmotná kultura českých zemí
10.–13. století v středoevropských souvislostech (Český Těšín, 17.–21. 9. 2012). Hlavní
pořadatel ARÚB, celkem 105 účastníků, z toho 23 ze zahraničí. Významná prezentace:



 

Kouřil, P. – Gryc, J.: Keramika 10.–11./12. století z opevněných lokalit českého Slezska.

-  Usus  aquarum  –  Wasser  und  Wasserbauten  im  Leben  der  frühmittelalterlichen
Gesellschaften Mitteleuropas. Internationale Tagungen in Mikulčice (Hodonín, 24.–25. 9.
2012).  Hlavní  pořadatel  ARÚB, celkem 25 účastníků, z toho 7 ze zahraničí.  Významná
prezentace: Wilke, G. – Poláček, L.: Abgrenzungen und Möglichkeiten der Rekonstruktion
der „ersten“ Brücke von Mikulčice.

-  24.  Internationales Symposion Grundprobleme der  frühgeschichtlichen Entwicklung im
mittleren Donauraum – Neue Forschungen zu den Markomannenkriege (166–180 n. Chr.):
Zeitliches und räumliches Umfeld – Ursache, Verlauf, Auswirkungen (Smolenice, 11.–14.
12. 2012). Hlavní pořadatel Archeologický ústav SAV Nitra, celkem 57 účastníků, z toho 51
ze zahraničí.  Významná prezentace:  Komoróczy,  B.:  Neue Beiträge der  Archäologie  in
Mähren zum heutigen Forschungsstand über die Markomannenkriege.

Na mezinárodních konferencích v ČR i zahraničí přednesli pracovníci ústavu v roce 2012
celkem 54 vlastních referátů a 6 posterových prezentací.

4.    Hodnocení další a jiné činnosti:

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.  v.  i.,  nevyvíjí  v souladu se svojí  zřizovací listinou
žádné další a jiné činnosti.

5.    Informace o opatřeních k odstranění nedostatků v hospodaření a zpráva, jak byla
splněna opatření k odstranění nedostatků uložená v předchozím roce:

V roce 2012 bylo pracoviště kontrolováno Finančním úřadem Brno I,  se zaměřením na
použití veřejných prostředků v období let 2007–2010. Finanční úřad Brno III se pak zaměřil
na kontrolu odvodu DPH, silniční daně a daně z příjmu. Poté zahájilo kontrolu Finanční
ředitelství,  v  jehož  pravomoci  je  kontrola  přidělování  i  použití  jak  investičních,  tak  i
neinvestičních  dotací.  Kontrola  byla  soustředěna  na  období  2007–2011.  Pověření
pracovníci  Finančního  ředitelství  prověřili  veškeré  investiční  a  namátkově  neinvestiční
dotace v tomto období přidělené. Veškeré kontroly proběhly bez problémů, nebyly shledány
žádné závažné nedostatky, nebyla vyměřena žádná sankce nebo uložena náprava. 

6. Finanční informace o skutečnostech, které jsou významné z hlediska posouzení
hospodářského postavení instituce a mohou mít vliv na její vývoj: *)

Činnost ústavu byla v roce 2012 financována převážně z institucionálních prostředků, na
výzkum poskytnutých AV ČR (67,88 %). Dalším významným zdrojem, podílejícím se na
financování  v  roce  2012,  byly  grantové  projekty  (16,55  %).  Tato  položka  zahrnuje  i
prostředky z Evropských fondů a MK ČR. 

Zisk ze zakázek hlavní činnosti byl  zdrojem dalších prostředků na činnost ústavu, jejich
podíl na celkových výnosech v roce 2012 byl 15,57 %.

Seznam všech grantových a programových projektů podporovaných ze státního rozpočtu

*) Údaje požadované dle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.



 

řešených v roce 2012:

Ident. č.   poskytovatel  řešitel                                          řešení projektu

                                   (příjmení, jméno, tituly)            od do

IAA800010801 GA AV Škrdla Petr, Ing. Ph.D.            2008 2012

GA404/09/H020 GA ČR Kouřil Pavel, doc. PhDr. CSc. 2008 2012

GA404/09/1966 GA ČR Procházka Rudolf, PhDr.CSc. 2009 2012

GA405/11/2258 GA ČR Poláček Lumír, PhDr. CSc. 2011 2013

MK 51755/2012 MK ČR Poláček Lumír, PhDr. CSc. 2012 2012

M300011201 AV ČR Komoróczy Balász, Mgr. Ph.D. 2012 2015

DF12P010VV010 MK ČR Kouřil Pavel, doc. PhDr. CSc. 2012 2015

V roce 2012 byl ústav zapojen do tří projektů financovaných z evropských fondů. Jednalo
se  o  prostředky  z  Evropského  fondu  regionálního  rozvoje,  Programu  přeshraniční
spolupráce, projektu Archeologický park Mikulčice – Kopčany. Doba trvání projektu byla
2009–2012.  Druhý  projekt  používal  prostředků  z  Evropského  sociálního  fondu,  a  to
z  Operačního  programu  Vzdělávání  pro  konkurenceschopnost  s  názvem  projektu
Internetová  encyklopedie  dějin  Brna.  Doba  realizace  2009–2012.  Třetí  čerpá  také
z Evropského sociálního fondu,  s  názvem Formování  mezinárodního týmu pro výzkum
evoluční antropologie moravských populací. Doba trvání projektu 2012–2014. 

7.    Předpokládaný vývoj činnosti pracoviště: *)

Svoji  pozornost  bude  ústav  směrovat  na  řešení  důležitých  témat  nejstarších  dějin,
vytýčených v rámci programu výzkumné činnosti pracoviště, aktualizovaného pro období let
2012–2017:

a)  výzkum  prvotní  anatomicky  moderní  lidské  populace  (Homo  sapiens),  především
formování jejích kulturních, ekonomických a sociálních struktur;

b) dějinný vývoj středoevropského prostoru v klíčových etapách expanze antické římské
říše a za migračních pohybů na sklonku antiky a v počátku středověku;

c) všestranné studium období od příchodu Slovanů v 6. století do vrcholného středověku
(13./15. stol.), s důrazem na poznání raných státních útvarů střední Evropy 8.–10. věku.

Práce  ve  vytýčených  problémových  okruzích  by  měly  nadále  široce  využívat  výsledků
progresivních přírodovědných oborů a metod, kupř. při studiu fyzického habitu pravěkých a
časně historických populací,  jejich kultury,  problematiky migračních pohybů,  případných
otázek autochtonity i poznání přírodního prostředí s jeho faunou a flórou (archeogenetika,
izotopová geochemie, multielementární analytika, zooarcheologie ad.). Bude využíváno jak
externí zapojení, tak aplikace těchto metod přímo na vlastním pracovišti.

Plánováno je další  zlepšování provozně-organizačního rámce činnosti.  Pokračovat bude

*)  Údaje požadované dle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.



 

stavební  rekonstrukce  a  adaptace  budovy  na  ul.  Čechyňská  č.  p.  363  v  Brně  jako
budoucího brněnského ústředí ústavu. V průběhu roku 2012 se podařilo stavebně dokončit
objekt nové výzkumné základny ústavu v lokalitě Mikulčice – Trapíkov, v další etapě bude
instalováno  vnitřní  vybavení  (zvl.  laboratoře  a  depozitáře).  U  významného  vědecko-
edukativního  projektu  „Archeologický  park  Pavlov“,  prezentujícího  široké  veřejnosti
výsledky  dlouholetých  výzkumů  ústavu  na  známých  lokalitách  lovců  mamutů  
v Dolních Věstonicích a Pavlově, by pak měly být završeny přípravné práce před vlastním
zahájením stavby.

Kontinuálně bude obměňováno a rozšiřováno personální složení pracoviště, 2 badatelé by
měli  posílit  Středisko  pro  slovanskou  a  středověkou  archeologii,  zejména  pak  výzkum
chronologie  hmotné  kultury  velkomoravských  mocenských  center.  Stejně  tak  bude
optimalizováno personální složení technických a obslužných útvarů pracoviště.

8.   Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí: *)

Ústav aktivně participuje na ochraně archeologického kulturního dědictví  jako integrální
součásti  životního  prostředí.  Využívá  přitom  zejména  ustanovení  §  21  a  22  zákona
č. 20/1987 Sb.,  o státní  památkové péči,  v platném znění,  podle kterých se pracoviště
vyjadřuje k ochraně archeologického dědictví podle zvláštních právních předpisů, vykonává
expertní  činnost  v  oblasti  archeologie,  koordinuje  aktivity  oprávněných  archeologických
organizací na zájmovém území a ukládá veškeré informace o archeologických výzkumech
na území Moravy a Slezska v archivu ústavu.

9.   Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů: *)

Pokračovalo  potřebné  posilování  ústavu  perspektivními  členy  vědeckých  týmů,  do
Střediska  pro  výzkum  doby  římské  a  doby  stěhování  národů,  resp.  Střediska  pro
slovanskou a středověkou archeologii  nastoupily v roce 2012 dvě nově přijaté vědecké
pracovnice. Ukončeny nebo redukovány byly naopak úvazky tří dlouholetých výzkumných
pracovníků ústavu. V souladu se Stanovami AV ČR a dalšími ústavními normativy byl roku
2012  atestován  1  vysokoškolsky  vzdělaný  pracovník  výzkumu,  další  2  pracovníci  pak
úspěšně ukončili doktorandské studium.

Celkem v roce 2012 nastoupilo 18 nových pracovníků. Tato nová pracovní místa vznikla
díky novým projektům z MK ČR, MŠMT ČR a také díky nutnosti  provozně zajistit  nový
objekt  na  Čechyňské  ulici.  Za  stejné  období  5  zaměstnanců  odešlo.  1  pracovnice
nastoupila na mateřskou dovolenou.

10.  Poskytování  informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu  
k informacím: **)

V roce 2012 požádaly dvě osoby o informace ve smyslu zákona č.106/1999. Paní Dagmar
Strejčková  žádala  poskytnutí  všech  vnitřních  předpisů  organizace.  Po  konzultaci

*)  Údaje požadované dle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
**) Údaje požadované dle §18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.



 

s právním odborem SSČ byla tato žádost zamítnuta. Doc. Petr Firbas požádal o veškeré
doklady týkající se záchranného archeologického výzkumu pro výstavbu komplexu Moravia
Thermal. Této žádosti bylo vyhověno.

                                             

razítko podpis ředitele pracoviště AV ČR

Přílohou výroční zprávy je účetní závěrka a zpráva o jejím auditu.
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