NÁRODNÍ MUZEUM
Společnost Národního muzea – sekce prehistorie a protohistorie

ČESKÁ ARCHEOLOGICKÁ SPOLEČNOST
pořádají ve dnech 5. – 6. dubna 2016
v přednáškovém sále nové budovy Národního muzea (Praha 2, Vinohradská 1)
informační kolokvium

ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V ČECHÁCH
V ROCE 2015
Program kolokvia :
Úterý 5. 4. -

Polykulturní lokality
dopolední blok (začátek v 8.00 hod.)

P. Kacl: Předstihový záchranný výzkum u cukrovaru v Praze 12 – Modřanech
P. Zemanová: Archeologický výzkum v Praze – Modřanech
Z. Beneš: Předstihový archeologický výzkum na polykulturní lokalitě v Cerhenicích, okr. Kolín
P. Hušták: Polykulturní lokalita Brandýs nad Labem, Zápská ul.
J. Švédová: Polykulturní lokalita Chotětov okr. Mladá Boleslav - výzkumná sezóna 2015
K. Bulvová: Výzkumy rodinných domů na polykulturní lokalitě Třebosice, okr. Pardubice v roce 2015
F. Janošek Kašpárek: Pokračování záchranných archeologických výzkumů v kolonii rodinných domů v Libišanech (okr.
Pardubice)
A. Matoušková: Záchranné archeologické výzkumy v roce 2014 na lokalitě Pardubice – Hůrka.
J. Řehounková: Záchranné archeologické výzkumy z roku 2015 na sídlišti z pozdní doby bronzové v Dolní Rovni, okr. Pardubice
P. Čech: Výzkum polykulturního pravěkého naleziště na k.ú. Mariánské Radčice, okr. Most
R. Křivánek: Geofyzikální měření ARÚ Praha na archeologických lokalitách v roce 2015
R. Křivánek: Shrnutí výsledků geofyzikálních průzkumů archeologických lokalit v Ústeckém kraji v rámci projektu regionální
spolupráce AV ČR – rok 2015.
10.30

Udělení výroční ceny Eduarda Štorcha, vypsané Českou archeologickou společností za zásluhy o popularizaci
oboru a šíření povědomí o významu archeologických památek

11.00

Valné shromáždění České archeologické společnosti (ke schválení změny stanov)
Žádáme všechny členy, aby se seznámili se změnami stanov v příloze k poslednímu číslu Zpráv, které dostávají
v březnu! Z časových důvodů nebude celý text na valném shromáždění znovu čten, lze však k němu před shromážděním (písemně či e-mailem) vznést připomínky; na shromáždění už musí být text plenem schválen.

Úterý 5. 4. -

Pravěk
odpolední blok (začátek ve 13.00 hod.)

T. Blažková – E. Schimerová: Žárový hrob kultury s vypíchanou keramikou z Prahy – Lysolají, Sídlištní ul.
R. Novák: Záchranný archeologický výzkum ve Vršcích (okr. Jičín)
M. Pacák – P. Čechák – Miroslav Novák: Nové sídliště šáreckého stupně kultury s lineární keramikou v Dolním Přímu
M. Novák – P. Hejhal: Záchranný archeologický výzkum v trase dálnice D11 v r. 2015, sídelní a pohřební areály z doby bronzové
M. Novák: Třetí sezóna výzkumu ve Hvozdnici u Hradce Králové – pohřebiště mohylové a lužické kultury
P. Horník – M. Novák: Výzkum sídliště a rondelu kultury s vypíchanou keramikou v Předměřicích
P. Horník – P. Čechák: Další etapa záchranného archeologického výzkumu sídliště únětické kultury ve Stěžírkách v roce 2015
P. Horník: Výzkum vícefázového sídliště z doby římské v Plotištích nad Labem
Yann Béliez: A new example of bronze age settlement in Prague: the case of Barrandov
M. Beková: Výzkumy na lokalitách lužických popelnicových polí – pohřebiště ve Vojenicích a sídliště v Kostelci n. O.
O. Chvojka – J. John – T. Šálková: Nové poznatky k době bronzové v jižních Čechách za rok 2015
P. Snítilý: Halštatský objekt z Vykáně (okr. Praha-východ)
D. Dvořáček: Klášterní Skalice (okr. Kolín), výzkum pravěké lokality v pískovně Zárybník
K. Postránecká: Ostrov u Stříbra – záchranný archeologický výzkum při stavbě průmyslové zóny
M. Metlička: Archeologický výzkum před stavbou obytných domů v Plzni-Újezdě
A. Káčerik – L. Rypka: Věšťany u Teplic – výstavba provozní budovy s objektem garáží
L. Rypka: Nové zjištěné laténské sídliště v Labské průrvě (Velké Březno-Valtířov)

J. Blažek – L. Ondráčková – M. Půlpán – A. Půlpánová-Reszczyńska: Výzkum pohřebiště z doby římské v Nezabylicích (okr.
Chomutov) v roce 2015
M. Mácalová: Chata z doby římské od rybníka Martiňáku (Praha 9-Dolní Počernice)
D. Frolíková: Sídliště z doby římské v Praze-Letňanech

Středa 6. 4. -

Středověk a novověk
dopolední blok (začátek v 8.00 hod.)

K. Čuláková: Raně středověké pohřebiště v Přezleticích (okr. Praha-východ)
M. Pecinovská: Obchvat Dobrovíze (okr. Praha-západ) 2015 aneb nové raně středověké pohřebiště
P. Hejhal: Záchranný archeologický výzkum v trase dálnice D11 v roce 2015, pohřebiště ze střední a mladší doby hradištní
P. Čech: Třetí rok výzkumu raně středověkého pohřebiště "Nesvětice", k. ú. Libkovice, okr. Most
V. Sušická – K. Derner: Raně středověké pohřebiště a sídliště na břehu Nechranické přehrady
K. Opicová – R. Novák: Záchranný archeologický výzkum narušeného valu hradiště v Ostroměři (okr. Jičín)
P. Sokol: Mohylové hroby na předpolí raně středověkého hradiště Bezemín (okr. Tachov)
J. Čiháková – J. Podliska – A. Žďárská: Archeologické výzkumy NPÚ ÚOP Praha v roce 2015
D. Bursák – P. Kacl: Záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci historické budovy Národního muzea v roce 2015
K. Čermáková – M. Kuchařík – K. Knottová: Druhá etapa záchranného archeologického výzkumu v areálu Obecního dvora, Praha
1 – Staré Město
M. Kuchařík – L. Bártl: Odpadky z doby Lucemburků, záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci Uměleckoprůmyslového
muzea v Praze v r. 2015
M. Kuchařík – V. Kladiva: Záchranný archeologický výzkum v areálu kláštera voršilek (k.ú. Praha-Nové Město) v letech 2014 –15
J. Frolík: Archeologický výzkum městské hradby v Chrudimi v roce 2015
J. Frolík: Dokončení záchranného archeologického výzkumu u kostela sv. Bartoloměje v Kočí (okr. Chrudim)
J. Musil: Zjišťovací výzkum na Pietním území Ležáky (okr. Chrudim)
D. Frolíková: Výzkum V Praze-Na Kampě čp. 515/III
K. Čuláková: Kolín, Karlovo nám. čp 90 – výzkum středověké městské parcely (11.-16. století)
J. Unger: Záchranný archeologický výzkum Lounské brány ve Slaném
J. Švédová: Výzkum polyfunkčního domu na náměstí Na Kozině, Mladá Boleslav
M. Volf: Jáchymov – nové poznatky k počátkům hornického města

Středa 6. 4. -

S t ř e d o v ě k a n o v o v ě k - pokračování
odpolední blok (začátek ve 14.00 hod.)

R. Bláha – P. Hejhal – J. Skala: Výzkum středověkého sídliště ve Starém Bydžově, okres Hradec Králové
R. Bláha – M. Pacák: Archeologický výzkum v intravilánu Osic, okres Hradec Králové
M. Beková: První výzkum klášteřiště v Klášteře nad Dědinou; Počátky města Dobrušky
T. Zavoral: Menší záchranné výzkumy v historickém jádru Pardubic s ohledem na předpernštejnské období města
L. Rypka: Středověké výzkumy ústeckého muzea v roce 2015 (Habrovice, Ústí nad Labem – Klášterní ulice)
P. Sokol: Zaniklá středověká ves v poloze Horní Zábělá (okr. Plzeň-město)
P. Zemanová: Archeologický výzkum v Řevnicích (okr. Praha-západ)
J. Těsnohlídek – P. Duffek – P. Hrubý: Počátky, okr. Pelhřimov. Plošný ZAV při rekonstrukci Palackého náměstí.
P. Hrubý – P. Milo: Utín, havlíčkobrodský rudní revír, průzkum a dokumentace zaniklého středověkého hornického centra.
P. Hrubý: Opatov, pelhřimovský rudní revír, průzkum a dokumentace zaniklého středověkého hornického centra.
P. Hrubý – P. Milo: Vyskytná, pelhřimovský rudní revír, průzkum a dokumentace zaniklého středověkého hornického centra.
T. Blažková: Výzkum zaniklých dřevařských osad na Šumavě a dokumentace reliktů dřevařské činnosti na Modravsku v 19. století
J. Matiášek: Archeologický výzkum novověkého zámeckého areálu v Návarově v letech 2013–2015
P. Čech: Pokračování výzkumu postavení protiletadlové obrany Sudetenländische Treibstoffwerke Maltheuren bei Brüx (STW) z
let 1944-45, k. ú. Libkovice, okr. Most

Z důvodů omezené možnosti využití sálu (pouze do 16 hod.) a velkého počtu referátů je

závazný časový limit jednotlivých referátů 10 minut !
(pokud nebylo v nejnutnějších případech prodloužení s organizátory projednáno)
Přednášející upozorňujeme na požadavek odevzdání výtahů z referátů ještě před konáním kolokvia !

Členové České archeologické společnosti, kteří se prokáží platným členským průkazem, mají
vstup zdarma, výtahy z referátů (i nepřednesených) dostanou opět dodatečně v rámci Zpráv ČAS.
(Získat přihlášku za člena ČAS lze přímo v průběhu kolokvia u pořadatelské služby.)

Členové sekce prehistorie a protohistorie Společnosti Národního muzea
mají rovněž volný vstup po předložení platného průkazu SNM.

Nečlenové platí při vstupu do sálu organizační poplatek 20,- Kč, opravňující k návštěvě
obou jednacích dnů.

