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I. Orgány a struktura ARÚP
I.1. Složení orgánů pracoviště
Ředitel pracoviště
Ředitelem Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) je doc.
PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (jmenován 1. června 2007; opakovaně jmenován 1. června
2012 na pětileté funkční období do 31. 5. 2017).
Rada ARÚP
Rada ARÚP byla zvolena dne 3. ledna 2012 a ve svém složení pracovala do konce
roku 2016 ve složení:
interní členové:
PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D. (místopředseda)
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc.
Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. (předseda)
externí členové:
doc. PhDr. Ondřej Chvojka, Ph.D. (JČM Č. Budějovice, JČU Č. Budějovice)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (FF MU, Brno)
PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. (NPÚ, pracoviště Praha)
tajemnice:
Mgr. Soňa Krásná
Dozorčí rada ARÚP
Složení DR bylo v roce 2016 následující:
JUDr. Lenka Vostrá (členka AR AV ČR, ÚSP AV ČR Praha, předsedkyně)
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. (FF UK Praha, místopředseda)
PhDr. Petr Novák, CSc. (Louny)
doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. -ARUB)
PhDr. Pavel Titz, Ph.D. (Ústav pro klasickou archeologii FF UK v Praze)
PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D. (ARÚP, tajemník)
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I.2. Změny ve složení orgánů
Nová rada pracoviště byla zvolena na shromáždění výzkumných pracovníků 14. 12.
2016.
Zvolení členové:
interní členové:
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.
Mgr. Helena Březinová, Ph.D.
Mgr. Gabriela Blažková, Ph.D.
externí členové:
doc. PhDr. Ondřej Chvojka, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D.
doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
tajemnice:
Mgr. Soňa Krásná

I.3. Informace o činnosti orgánů
Ředitel řídil pracoviště osobně a/nebo prostřednictvím svých zástupců a vedoucích
oddělení, sdružených do Kolegia ředitele. Kolegium ředitele se v r. 2016 sešlo
čtyřikrát (35.-37. zasedání: 12. 2.; 10. 6.; 21. 10. 2016). Na zasedáních kolegia byli
vedoucí oddělení informováni např. o hospodářské situaci ústavu, výsledcích
hodnocení pracovníků, grantových projektech, problematice vypracovávání tzv.
Nálezových zpráv pro Archiv ARÚP a odborných posudků z terénních výzkumů,
situaci v přípravě novely Památkového zákona a nově zaváděného registru smluv;
Strategii AV ČR, popularizačních a propagačních aktivitách a dalších otázkách.
Rada ARÚP zasedala v r. 2016 třikrát, a to na svém 26. (4. 3. 2016),
27. (10. 6. 2016) a 28. (4. 11. 2016) zasedání. Na svých zasedáních Rada projednala
např. následující otázky:
 Výroční zprávu ARÚP za r. 2015;
 finanční plán na rok 2016;
 novou výzkumnou Strategii AV ČR;
 přihlášky grantových projektů podávaných v r. 2016 tuzemským i zahraničním
poskytovatelům;
 rozpravu o práci Rady v uplynulém funkčním období a vzkaz Radě nové.
Dozorčí rada ARÚP (DR) se v roce 2016 sešla na dvou zasedáních, a to 31. března
a 1. června. Prvního zasedání se zúčastnili všichni členové DR, ze druhého byli
omluveni J. Klápště a P. Kouřil.
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K relevantním bodům jednání byl vždy přizván ředitel pracoviště, případně jím
pověřený zástupce. DR projednala:
zprávu o činnosti DR za rok 2015;


návrh rozpočtu na rok 2016;

vyjádřila se k návrhu výroční zprávy ARÚP za r. 2015 včetně roční účetní
uzávěrky a výroku auditora;

per rollam udělila souhlas s prodejem bývalé depozitární budovy čp. 58 v
Hněvkovicích, okr. Pelhřimov;

per rollam projednala a určila auditora k ověření účetní uzávěrky ARÚP za rok
2016;

ohodnotila manažerské schopnosti ředitele.
Během roku byli předseda i členové DR průběžně v kontaktu s tajemníkem DR a
ředitelem pracoviště; podle potřeby spolu konzultovali úkony, procedury a materiály
spadající do kompetence DR.

I.4. Informace o změnách zřizovací listiny
Zřizovací listina ARÚP byla vydána Akademií věd ČR 28. června 2006 s platností
od 1. ledna 2007. Od vydání zřizovací listiny se její znění nezměnilo. Zřizovací
listina je zveřejněna v Rejstříku veřejných výzkumných institucí na
http://rvvi.msmt.cz/.

I.5. Organizační a personální struktura ARÚP
Organizační struktura
Zástupci ředitele ARÚP jsou:
 PhDr. Jan Frolík, CSc., zástupce ředitele pro terénní výzkum;
 Mgr. Jan Mařík, Ph.D., zástupce ředitele pro legislativu a památkovou péči;
Funkci tzv. vědecké tajemnice zastává Mgr. Alžběta Frank Danielisová, Ph.D.
ARÚP je strukturován do pěti vědeckých oddělení, celků s funkcí odbornou
(koordinace výzkumu), pedagogickou (školení doktorandů, vysokoškolské působení
pracovníků), organizační (provoz oddělení, evidence výzkumů a nálezů). Těmito
odděleními jsou:
 oddělení archeologie krajiny a archeobiologie (vč. společného pracoviště
s ÚJF AV ČR – České radiouhlíkové laboratoře; vedoucí PhDr. Dagmar
Dreslerová, Ph.D.);
 oddělení archeologie pravěku (vč. základny v Kutné Hoře; vedoucí Mgr. Petr
Květina, Ph.D.);
oddělení archeologie středověku (vč. základny v Žatci a na Vyšehradě; vedoucí
PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.);
 oddělení informačních zdrojů (vč. archivu ARÚP, knihovny a bibliografického
úseku; vedoucí PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc.);
 oddělení záchranných výzkumů (pracoviště Pražský hrad, Restaurátorské
laboratoře a Skupina záchranných výzkumů; vedoucí PhDr. Jan Frolík, CSc.).
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V rámci ředitelství ARÚP existuje referát památkové péče (vedoucí Mgr. Jan
Mařík, Ph.D.) zajišťující agendu spojenou s ohlašováním stavebních akcí. Technické
úkoly a ekonomickou agendu zajišťuje oddělení THS (technicko-hospodářská
správa; vedoucí Naděžda Pulcová). Od r. 2007 v ARÚP rovněž působí tiskový
mluvčí ARÚP (od 2014 Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.). Podrobnější informace o
činnosti oddělení a tiskové zprávy o činnosti ARÚP lze najít na webových stránkách
ARÚP (www.arup.cas.cz).

Profesní skladba
K 31. 12. 2016 zaměstnával ARÚP 125 pracovníků, jejichž celkové kapacity činily
103 pracovních úvazků. Z tohoto počtu bylo 38 vědeckých pracovníků v kategorii
V1-V6 (V1-1,V2 - 2,V3 - 2,V4 - 12,V5 - 13,V6 - 8), 53 vysokoškolských
pracovníků mimo stupně vědeckých pracovníků a 34 administrativních
pracovníků, techniků a dalších. Mezi vědeckými pracovníky a vysokoškolsky
vzdělanými pracovníky ve výzkumu byli archeologové, přírodovědci (antropologové,
archeozoolog, paleobotanikové, geolog aj.). Pět vysokoškolsky vzdělaných
pracovníků pracuje v knihovně a bibliografickém úseku, dva jsou specialisté na
výpočetní techniku a dva odborníci na technologii zpracování kovů a restaurátorské
práce.
Došlo ke snížení celkového objemu pracovních úvazků ze 106 na 103, tento pokles
zaměstnanců souvisí s řešením účelově financovaných projektů.
K dostatečnému navýšení institucionálních prostředků pro zajištění stabilizace
pracovních kapacit v roce 2016 nedošlo. Tento negativní aspekt byl akcentován již
ve zprávě mezinárodní komise, která ústav hodnotila v r. 2015 a která konstatovala,
že daný stav negativně ovlivňuje vědecký potenciál celé instituce a její
konkurenceschopnost na mezinárodním poli. Na tomto základě probíhala v roce
2016 v rámci reakce na hodnocení intenzivní diskuse s vedením AV ČR, jejímž
výsledkem byl příslib navýšení institucionálních prostředků již pro rok 2017.
Zařazení do kvalifikačních stupňů
V souladu s Kariérním řádem vysokoškolsky vzdělaných pracovníků AV ČR
procházejí vědečtí pracovníci ARÚP pravidelnými atestacemi, které sledují jejich
zařazení do kvalifikačních stupňů. V roce 2016 bylo atestováno ve dvou kolech
(17. 3. 2016 a 9. 12. 2016) celkem 11 pracovníků ARÚP. Jednalo se o pracovníky,
jejichž pracovní smlouvy byly uzavřeny na dobu určitou s platností do roku 2016
nebo byli atestováni na vlastní žádost. Ve třech případech doporučila atestační
komise zvýšení zařazení o jeden kvalifikační stupeň, v 9 případech zachování
stejného kvalifikačního stupně.
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K zajištění atestací byly ředitelem ARÚP jmenovány ad hoc následující atestační
komise:
První komise (březen 2016) pracovala ve složení: PhDr. I. Boháčová, Ph.D.;
Mgr. M. Ernée, Ph.D.; prof. PhDr. P. Sommer CSc., DSc.; PhDr. J. Frolík, CSc.;
doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D; prof. Mgr. J. Macháček, Ph.D.
Druhá komise (prosinec 2016) pracovala ve složení:
Mgr. Petr Květina, Ph.D.; Mgr. Jan Mařík, Ph.D.; PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.;
PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D., doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.; doc. Mgr. Ondřej
Chvojka, Ph.D.
Ke konci roku 2016 byla skladba vysokoškolských a vědeckých pracovníků
následující:








vysokoškolští pracovníci (mimo stupně atestovaných pracovníků): 53
odb. pracovník výzkumu a vývoje (stupeň 1): 1
doktorand (stupeň 2): 2
postdoktorand (stupeň 3a): 2
vědecký asistent (stupeň 3b): 12
vědecký pracovník (stupeň 4): 13
vedoucí vědecký pracovník (stupeň 5): 8

Vědecké a pedagogické hodnosti (z kategorie V1-V6)
Mezi pracovníky ARÚP bylo ke konci r. 2016 následující rozdělení vědeckých a
pedagogických hodností:




DrSc. (DSc.): 3; CSc., Ph.D., Dr.: 31;
profesor: 3; docent: 3;
Mgr. (15), PhDr. (16), RNDr. (5), Ing. (1).
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II. Hodnocení hlavní činnosti
II.1. Obecné vymezení činnosti a struktura ARÚP
Hlavní činností ARÚP je vědecký výzkum (terénní i teoretický) v oblasti archeologie
a návazných oborů, zpracování a šíření vědeckých informací v daných oborech,
působení v rámci dílčích segmentů archeologické památkové péče a pedagogická
činnost. Vědecký výzkum ARÚP se zabývá obdobím pravěku a středověku, příp.
novověku. Svou činností ARÚP zasahuje do všech oblastí studia archeologických
pramenů, od terénního výzkumu přes analýzu artefaktů a ekofaktů až po
zobecňující modely minulých společností.
Terénní výzkum ARÚP provádí zpravidla na území Čech, podle potřeby však i na
jiných místech v Evropě a mimo ni. V terénním výzkumu uplatňuje jak metody
archeologického odkryvu, tak nedestruktivní postupy (např. letecké snímkování,
geofyzikální průzkum, povrchový průzkum). Pro výzkum pramenů v terénu i mimo
terénní kontext disponuje ARÚP kvalitním technickým vybavením (geofyzikální
přístroje, laboratoře na radiouhlíkové datování, archeogenetiku, antropologii,
archeozoologii, paleobotaniku a konzervaci a restaurování předmětů). Integrace
těchto postupů a s nimi souvisejících vědních oborů je dlouhodobým trendem
činnosti ARÚP.
ARÚP průběžně naplňuje také svou roli garanta odborné úrovně oboru, která
vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči v platném znění (srov.
kap. II.8.) a účastní se přípravy dalších legislativních úprav.
ARÚP byl také v roce 2013 (30. 1. 2013) začleněn do seznamu znaleckých ústavů
podle zákona o znalcích a tlumočnících č. 444/2011 Sb. v oboru školství a kultura
v rozsahu znaleckého oprávnění pro oblast archeologie. Jedná se zejména o oblasti:
archeologického terénního výzkumu, technického, laboratorního, restaurátorského
a vědeckého zpracování a interpretace archeologických nálezů; výzkumu
archeologické teorie, metod a metodiky; provádění záchranných archeologických
výzkumů. V roce 2016 byly do znalecké knihy zapsány tři posudky (č. 9 –
Semechnice, č. 10 – Mezirolí, č. 11 – Tursko).

II.2. Výzkumný záměr a grantové projekty
Vědecký výzkum v ARÚP byl v r. 2016 financován především prostřednictvím
„institucionální podpory výzkumné organizace (AV ČR)“ a účelových prostředků
věnovaných jednotlivým projektům grantovými agenturami. V r. 2015 bylo v ARÚP
řešeno 14 účelově financovaných projektů, podporovaných tuzemskými
grantovými agenturami a institucemi: GA ČR (8), Projekt regionální spolupráce (2),
nadační fond Neuron (1) a 2 projekty NAKI. Další mezinárodní projekty byly
podporovány z evropských či jiných zahraničních zdrojů (srov. kap. II.12).
V r. 2016 byly úspěšně ukončeno 7 projektů, v nichž pracovníci ARÚP vystupovali
jako hlavní řešitelé. Zároveň byly v roce 2016 zahájeny 2 nové projekty.
V roce 2016 byl ARÚP a jeho vědečtí pracovníci příjemcem/řešitelem nebo
spolupříjemcem/spoluřešitelem těchto 14 tuzemských projektů:
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 Mobilita a sociální status populace časné doby bronzové na jantarové
stezce. Výpověď pohřebiště v Mikulovicích. GA ČR (16-14855S, 2016-2018).
Hlavní příjemce ARÚP (M. Ernée).
 Prubířský kámen prehistorie. GA ČR (16-22207S, 2016-2018). Hlavní příjemce
ARÚP (M. Ježek).
 Vápenné materiály pro restaurování a konzervování autentických prvků
historických staveb. NAKI (DG16P02H012, 2016-2020). ARÚP Spolupříjemce
(I. Herichová).
 Stavební struktury, areály aktivit a organizace sídelního prostoru na
mladoneolitických sídelních areálech (5000/4900 – 4500/4400 př. n. l.).
GA ČR (15-16963S, 2015-2017). Hlavní příjemce ARÚP (J. Řídký).
 Socio-rituální centrum v mladoneolitickém období (4900-4500 př. n. l.).
Nadační fond Neuron (2015-2017). Hlavní příjemce ARÚP (J. Řídký).
 Středověká populace v centru a na venkově. Archeologie, bioarcheologie a
genetika na pohřebištích Pražského hradu, středních a východních Čech.
Centrum excelence GA ČR (14-36938G, 2014-2018) Hlavní příjemce ARÚP
(J. Frolík).
 Variabilita technologie neolitické keramiky jako ukazatel sociální identity.
GA
ČR
(GA14-07062S)
2014-2016
Hlavní
příjemce
ARÚP
(P. Květina).
 Archeologie, archeometrie a informatika: pravěké a středověké sklo v České
republice. GA ČR (GA14-25396S) 2014-2016 Hlavní příjemce ARÚP (N. Venclová).
 Středověké textilní a barvířské technologie – archeometrie textilních
2014-2016
Hlavní
příjemce
ARÚP
nálezů.
GA
ČR
(GA14-06451S)
(H. Březinová).
 Meče
středověké
Evropy
jako
technický,
archeologický
a
kulturněhistorický pramen. GA ČR (P405/12/2289, 2012–2016). Hlavní příjemce
ARÚP
(J.
Hošek),
spolupříjemci
Národní
muzeum
(J.
Košta)
a
FF MU (P. Žákovský).
 Keltské mincovnictví ve 3. – 2. století př. n. l. v českých zemích a jeho
vztah k oppidálnímu období. GA ČR (GA13-24707S, 2013 – 2016). Hlavní příjemce
ARÚP (J. Militký).
 Genetické otisky potravně produkčních systémů u lidských populací.
GA ČR (GA13-37998S, 2013 – 2016). Hlavní příjemce ARÚP (V. Černý).
 Nedestruktivní
geofyzikální
výzkumy
významných
a
ohrožených
archeologických lokalit v Ústeckém kraji. AV ČR Program regionální spolupráce
(R300021421, 2014-2016). Hlavní příjemce ARÚP (R. Křivánek).
 Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy. NAKI
(DF13P01OVV014, 2013 – 2017). Hlavní příjemce ARÚP (I. Boháčová),
spolupříjemce NPÚ (J. Podliska).
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V roce 2016 Akademie věd ČR pokračovala v realizaci výzkumných programů
v rámci tzv. Strategie AV21, jehož podtitul "Špičkový výzkum ve veřejném
zájmu" jej charakterizuje jako snahu o nové efektivní propojování výzkumných
témat a výzkumných potenciálů v rámci AV ČR i mimo ni (tedy o propojování s
dalšími institucemi zabývajícími se špičkovým výzkumem). Strategie AV 21 se
zaměřuje na témata, která jsou chápána jako společensky vysoce aktuální a
výsledky jejich výzkumu společensky velmi potřebné. ARÚP se již v roce 2015
zapojil do řešení výzkumného programu "Evropa a stát: mezi barbarstvím a
civilizací". Tento program sleduje proměny historických i současných podob
(středo)evropského státu a jeho oscilaci mezi kladnou a zápornou podobou
organizace, která společnost jednou tyranizuje (barbarství), jindy přivádí k
humanitě a kultuře (civilizace). ARÚP se podílí na uvedeném řešení výstavním
projektem "Dědictví Karla Velikého", původně připravovaném v rámci evropského
projektu Cradles of European Culture-Francia Media. Úspěšná výstava mapovala
období raného středověku jako jednu z etap významných pro vznikání současné
evropské kulturní identity. V roce 2016 byla v měsících červnu až říjnu instalována
na Bratislavském hradě (Slovensko), kde se setkala s velkým zájmem veřejnosti.
Počet návštěvníků dosáhl téměř 40 tisíc. Vzhledem k tomuto úspěchu slovenský
partner ARÚP, Pamiatkový úrad SR, rozhodl o ještě o dalším opakování výstavy a to
v měsících červnu až říjnu 2017 ve Východoslovenském múzeu v Košicích.
Dále byl v roce 2016 realizován v rámci programů Strategie AV21 projekt "Virtuální
prohlídka kostelů sv. Víta a Panny Marie". Na základě dokončeného zpracování
výzkumů rotundy, baziliky a katedrály sv. Víta a kostela Panny Marie byly
připraveny 3D prohlídky všech pěti staveb. Rekonstrukce jsou určeny pro stálou
expozici Příběh Pražského hradu, která je ke zhlédnutí v prostorách Starého
královského paláce na Pražském hradě, a dále především gotická stavební fáze, jež
byla v rozšířené podobě představena v rámci výstavního cyklu o Karlu IV. (ARÚP,
pracoviště Pražský hrad, garant: Jana Maříková-Kubková).
ARÚP se účastní také naplňování výzkumného programu č. 12 - "Paměť v
digitálním věku", konkrétně tématu tzv. "Digital Humanities - zpřístupňování,
uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku". V roce 2016 v rámci
programu pracoval společný pracovní tým ARÚP a ARUB (M. Kuna, O. Lečbychová)
dále na implementaci nového informačního systému Archeologická mapa ČR
(AMČR), vyvíjeného od roku 2012. Systém pokrývá široké spektrum uživatelů, od
profesionálních archeologů, přes pracovníky památkových institucí a státní správy,
po širší odbornou, ale i laickou veřejnost. Projekt AMČR a na něj navázané aktivity
Strategie AV21 přinesly do jisté míry zlom v přístupu k budování a financování
základních archeologických infrastruktur. Dosud roztříštěné systémy byly
sjednoceny pod hlavičkou jediného projektu, který svou velikostí přirozeně přitahuje
příbuzné projekty ať již archeologické, či větší, mezioborové. I v souvislosti s
úspěšnou implementací některých součástí systému za přispění Strategie AV21 se
podařilo zajistit zařazení AMČR na Cestovní mapu ČR velkých infrastruktur pro
výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022 (projekt AIS CR). V
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rámci Strategie AV21 se dále zaměřujeme zejména na otvírání dosud nedostupných
datových bloků veřejnosti (digitalizace, indexace a revize dat), které by jinak byly
dostupné pouze v analogové podobě.
V rámci Strategie AV21 a aktivitám související skupiny pro digital humanities se v
letech 2015 a 2016 podařilo navázat širokou mezioborovou a mezinárodní
spolupráci, která vyústila v přípravu několika společných projektů (NAKI II – projekt
INDIHU; OP VVV- projekt CERIDAH; Horizon 2020 – projekt PILLAR).
Za přispění Strategie AV21 byly dokončeny a zveřejněny webové stránky AMČR
(http://www.archeologickamapa.cz/). V průběhu podzimu došlo také k úpravě
úspěšných webových stránek http://www.archeologickyatlas.cz/ tak, aby
zahrnovaly i lokality z Moravy a Slezska. V této souvislosti byl web přejmenován na
Archeologický atlas ČR a je dále veřejně propagován pod hlavičkou Strategie
AV21. Stránky Archeologického atlasu za 18 měsíců jejich existence navštívilo 19
tisíc individuálních návštěvníků. Na jaře byl zveřejněn také portál
http://www.archeologieonline.cz/, který je aktuálně plněn dalšími daty mimo
archeologické ústavy. Zveřejnění má v této fázi za cíl přitáhnout další poskytovatele
dat a navázat s nimi spolupráci. Poslední fáze, tedy propagace pro nejširší veřejnost
proběhla na podzim 2016 a bude pokračovat v roce 2017. Oblast tzv. „digital
humanities“ a český přínos na tomto poli v oboru archeologie byly nedávno
prezentovány i mezinárodně, a to zejména publikací Structuring archaeological
evidence (Kuna et al. 2015).

II.3. Hlavní výsledky a výstupy činnosti v r. 2016
Celkem bylo v r. 2016 pracovníky ARÚP publikováno 171 původních vědeckých
prací, z toho 9 monografií a sborníků. Mezi publikovanými pracemi bylo v r. 2016 i
15 článků v impaktovaných časopisech. K těmto publikacím patřily následující
tituly (zvýrazněná jména jsou pracovníci ARÚP):

Abraham, V., Kuneš, P., Petr, L., Svitavská-Svobodová, H., Kozáková, R.,
Jamrichová, E., Švarcová, M. G., Pokorný, P. A pollen-based quantitative
reconstruction of the Holocene vegetation updates a perspective on the natural
vegetation in the Czech Republic and Slovakia. Preslia. 2016, roč. 88, č. 4, s. 409434. ISSN 0032-7786.

Brzobohatá, H., Krajíček, V., Horák, Z., Sedlak, P., Velemínská, J. Diachronic
changes in size and shape of human proximal tibia in Central Europe during the
latest 1200 years. Homo-Journal of comparative human biology. 2016, roč. 67, č. 6,
s. 433-446. ISSN 0018-442X.

Brzobohatá, H., Krajíček, V., Horák, Z., Velemínská, J. Sexual dimorphism of
the human tibia through time: insights into shape variation using a surface-based
approach. PLoS ONE. 2016, roč. 11, č. 11, č. článku e0166461. E-ISSN 1932-6203.

Cerezo, M., Gusmão, L., Černý, V., Uddin, N., Syndercombe-Court, D.,
Gómez-Carballa, A., Göbel, T., Schneider, P. M., Salas, A. Comprehensive analysis
of Pan-African mitochondrial DNA variation provides new insights into continental
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variation and demography. Journal of genetics and genomics. 2016, roč. 43, č. 3, s.
133-143. ISSN 1673-8527.

Černý, V., Čížková, M., Poloni, E. S., Al-Meeri, A., Mulligan, C. J.
Comprehensive view of the population history of Arabia as inferred by mtDNA
variation. American journal of physical anthropology. 2016, roč. 159, č. 4, s. 607616. ISSN 0002-9483.

Děd, J., Ottenwelter, E., Šejvlová, L. Early medieval silver pearl from
Lumbe's garden cemetery at Prague Castle: composition, manufacture,
deterioration, and conservation. Studies in conservation. 2016, roč. 61, č. 3, s. 174183. ISSN 0039-3630.

Demján, P., Dreslerová, D. Modelling distribution of archaeological
settlement evidence based on heterogeneous spatial and temporal data. Journal of
archaeological science. 2016, roč. 69, May, s. 100-109. ISSN 0305-4403.

Ježek, M. Functional, symbolic or ritual? On several tools from the
furnishing of aristocratic burials in eponymous Vendel, Sweden. Archaeological and
anthropological sciences. 2016, roč. 8, č. 3, s. 491-504. ISSN 1866-9557.

Kohout, D., Víden, I., Chudoba, J., Březinová, H. Identifikace přírodních
barviv extrahovaných z archeologických textilií pomocí kapalinové chromatografie s
hmotnostní detekcí – Identification of natural dyes extracted from archaeological
textiles using liquid chromatography with mass spectrometry detection. Chemické
listy. 2016, roč. 110, č. 11, s. 818-827. ISSN 0009-2770.

Kyselý, R., Čuláková, K., Pecinovská, M., Široký, P. European pond turtles
from Obříství (Bohemia, Czech Republic). International journal of osteoarchaeology.
2016, roč. 26, č. 4, s. 732-739. ISSN 1047-482X.

Kyselý, R., Pecinovská, M. Red deer (Cervus elaphus) skeleton from the
Early Bronze Age pit at Brandýs (Czech Republic). Archaeological and
anthropological sciences. First online: 2 June 2016. ISSN 1866-9557.

Kyselý, R., Peške, L. Horse size and domestication: early equid bones from
the Czech Republic in the European context. Anthropozoologica. 2016, roč. 51, č. 1,
s. 15-39. ISSN 0761-3032.

Štefan, I., Stránská, P., Vondrová, H. The archaeology of early medieval
violence: the mass grave at Budeč, Czech Republic. Antiquity. 2016, roč. 90, č. 351,
s. 759-776. ISSN 0003-598X.

Teegen, W.-R., Kyselý, R. A rare severe enamel defect on an upper pig molar
from an early medieval stronghold in Prague (Czech Republic) - short
communication. Veterinarski Arhiv. 2016, roč. 86, č. 2, s. 273-285. ISSN 03725480.

Votrubová-Dubská, J., Vaněk, D., Zikmund, J., Mestek, O., Urbanová, V.,
Brzobohatá, H., Brestovanský, P. Technical note: Efficient removal of a PCR
inhibitory agent (vivianite) found on excavated bones. Forensic science
international. 2016, roč. 261, April, s. 8-13. ISSN 0379-0738.
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Celkové výsledky dle ASEP jsou za rok 2016 následující:
Abstrakt (A): 19
Monografie (B): 9
Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.) (C): 13
Článek v odborném periodiku (J): 80
Kapitola v monografii (M): 31
Článek v novinách (N): 1
Recenze (R): 17
Uspořádání akce (U): 1

Z nejdůležitějších výsledků činnosti ARÚP v r. 2016 lze uvést:
Venclová, N. 2016: Němčice and Staré Hradisko. Glass and glass-working in
Central Europe. With a contribution by R. Křivánek. Praha (Archeologický ústav AV
ČR, Praha, v. v. i.). 317 s. ISBN 978-80-87365-90-8.
Němčice a Staré Hradisko na Moravě patří k nejvýznamnějším výrobním a
obchodním centrům keltské Evropy. Detailní analýza ukázala, že Němčice poskytly
nejen dosud největší kolekci téměř 2 000 keltských skel, ale také unikátní doklady
existence sklářské dílny již ve 3. - 2. stol. př. Kr. Na Starém Hradisku byl
identifikován největší známý soubor importovaných helenistických skleněných
nádob. Výsledky archeologického studia podporuje archeometrie, potvrzující původ
surového skla ve Středomoří.

Němčice. Sklářský výrobní odpad: polotovary korálků

Staré Hradisko. Zlomky helenistických skleněných
mosaikových nádob

13

Skleněné rozdělovače náhrdelníků ve střední Evropě. 14: Němčice.

Blažková, G. - Jonášová, Š. - Kavanová, M. et al. 2016: Nálezy hmotné
kultury z renesančních odpadních jímek z Pražského hradu. Díl II.,
Studie. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2016. 406 s. Castrum
Pragense, 13. ISBN 978-80-87365-94-6.
Kolektivní monografie Castrum Pragense 13/II prezentuje výsledky
mezioborového bádání. Jedná se o soubornou publikaci raně novověkých
nálezů keramiky a skla, které pocházejí z odpadních jímek z Pražského
hradu. Ty byly vyhodnoceny jak z hlediska archeologického, tak za pomoci
chemických analýz. Nálezy keramiky a skla jsou začleněny do
středoevropského dobového kontextu. Součástí monografie je historický
exkurz včetně publikace dostupných dobových vyobrazení a plánové
dokumentace.
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Přehled vývoje tvarů hlubokých, mělkých mís a šálů v závislosti na čase. Modrá – pozdní
středověk – raný novověk; červená – raný novověk; zelená – raný novověk – novověk. Tmavý
odstín – těžiště výskytu daného tvaru, světlý odstín – možnost výskytu daného tvaru.

Frolík, J. a kol. 2016: Pohřebiště ve vnitřním areálu Pražského hradu –
Cemeteries in the Inner Area of the Prague Castle, Castrum Pragense 15
(projekt ABG 2), ISBN 978-80-87365-93-9.
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Monografie šesti autorů shrnuje poznatky o pěti středověkých pohřebištích
ve východní a jižní části Pražského hradu na základě analýzy
archeologických a antropologických dat. Přínosem je metodika rekonstrukce
značně poničených pohřebišť, která byla převrstvena mladším osídlením, a
možnosti jejich časového zařazení a interpretace. Pražský hrad je proto
nalezištěm s nejlépe poznanou středověkou pohřební komponentou ve

střední Evropě.

Plán pohřebiště u baziliky sv.
rekonstrukce rozsahu pohřebiště.

Jiří,

Praha – Hrad, Starý královský palác –
západní část sklepů. Tři fáze odkryvu
hrobů
VJOP24
a
VJOP25.
Dřevo
vyznačeno hnědě, kameny šedě. Ukázka
složitého vývoje v jedné hrobové jámě.

Brzobohatá, H., Krajíček, V., Horák, Z., Velemínská, J. 2016: Sexual
dimorphism of the human tibia through time: insights into shape
variation using a surface-based approach. PLOS ONE 11(11):e0166461,
published November 15 2016, http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0166461
V pilotní studii publikované v prestižním časopise PLoS ONE byla použita
nová metoda tvarové analýzy 3D modelů anatomických struktur. Byl
testován pohlavní dimorfismus tvaru a formy celé kosti holenní a využití
metody ve forenzní a osteologické praxi plus vývoj v posledních 12 stoletích.
Prokázány byly významné diachronní změny ve smyslu zeslabování
pohlavního dimorfismu směrem k dnešku, který byl pravděpodobně
16

způsoben změnou životního stylu a poklesem fyzické zátěže kladené na dolní
končetiny.

Bodové grafy PC1 (osa x) vs. PC2 (osa y) vyjadřující tvar/velikost a tvarové proměnné pro
determinaci pohlavního dimorfismu v různých obdobích.
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Ostatní významné výsledky:
Boháčová, I. (ed.) - Šmolíková, M. (ed.) 2016: Praha archeologická. Praha:
Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV
ČR, Praha, Archaeologica Pragensia, 3.
Burgert, P. 2016: Bavorské jurské rohovce Franské Alby v neolitu a eneolitu
Čech. Archeologické rozhledy. Roč. 68, s. 91-108.
Dobeš, M. - Stránská, P. - Křivánek, R. - Limburský, P. 2016: Časně
eneolitické ohrazení ve Vliněvsi. Příspěvek k povaze kontaktu mezi
jordanovskou a michelsberskou kulturou v Čechách. Památky archeologické.
Roč. 107, 51-115.
Dreslerová, D. - Kočár, P. - Chuman, T. 2016: Pravěké osídlení, půdy a
zemědělské strategie. Archeologické rozhledy. Roč. 68, 16-46.
Frolík, J. (ed.) - Vojtíšek, J. (ed.) 2016: Chrudim v době Karla IV. Chrudim:
Město Chrudim, 223 s. ISBN 978-80-906318-1-6.
Frolík, J. - Kaupová, S. 2016: Pohřebiště Pražského hradu a možnosti jejich
sociální interpretace. Archaeologia historica. Roč. 41, s. 101-122.
Hrnčíř, V. - Květina, P. 2016: Archeologické poznání otroctví. Archeologické
rozhledy. Roč. 68, s. 431-476.
Klápště, J. 2016: On the meaning of agrarian tools from a Czech perspective.
Agrarian technology in the medieval landscape. Turnhout: Brepols, 2016 (Klápště, J.), s. 443-448.
Kočár, P. - Šlézar, P. - Kočárová, R. 2016: Vegetace a ekonomika
předvelkomoravské centrální lokality v Olomouci-Povelu. Archeologické
rozhledy. Roč. 68, s. 544-575.
Kozáková, R. - Trefný, M. - Postránecká, K. 2016: Using pollen analysis to
detect microscopical traces of the original contents of an Etruscan beaked
flagon from Ostrov u Stříbra (okr. Tachov/CZ) near Pilsen. Archäologisches
Korrespondenzblatt. Roč. 46, s. 75-87.
Laval, F. 2016: Co je kostel? K počátkům šlechtických sídel českého
středověku. Archeologické rozhledy. Roč. 68, s. 47-90.
Mařík, J. 2016: The organisation of Czech archaeology - a socialist legal
system applied in a market economy. When Valletta meets Faro. The reality
of European archaeology in the 21st century. Proceedings of the
International Conference Lisbon, Portugal, 19-21 March 2015. Namur:
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Europae Archaeologiae Consilium, 2016 - (Florjanowicz, P.), s. 47-52. EAC
Occasional Paper, 11.
Militký, J. 2016: The coins of the Taurisci and Norici found in Bohemia and
Moravia. Boii - Taurisci. Proceedings of the International Seminar, OberleisKlement, June 14th-15th, 2012. Wien: Verlag der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, 2016 - (Karwowski, M.; Ramsl, P.), s. 89-113.
Mitteilungen der Prähistorischen Kommission, 85.
Profantová, N. 2016: Ostruhy jako doklady přítomnosti elity v 8. a 9. století v
Čechách. Archaeologia historica. Roč. 41, s. 7-40.
Salač, V. 2016: Kvádové v nejstarších dějinách Čech a střední Evropy.
Archeologické rozhledy. Roč. 68, s. 477-531.
Štekerová, K. - Danielisová, A. 2016: Economic sustainability in relation to
demographic decline of Celtic agglomerations in Central Europe: multiplescenario approach. Simulating prehistoric and ancient worlds. Cham:
Springer, 2016 - (Barceló, J.; Del Castillo, F.), s. 335-357. Computational
social sciences. ISBN 978-3-319-31479-2
Vysloužilová, B. - Ertlen, D. - Schwartz, D. - Šefrna, L. 2016: Chernozem.
From concept to classification: a review. Acta Universitatis CarolinaeGeographica. Roč. 51, s. 85-95.

II.4. Publikační činnost ARÚP
ARÚP je největším vydavatelem odborné archeologické literatury v ČR.
V r. 2015 zde byly vydány (samostatně nebo ve spolupráci s dalšími
nakladatelstvími) následující publikace:

Vydáno – časopisy:

Archeologické rozhledy, recenzovaný časopis (ERIH B,
WoS, Scopus). Číslo 1-4. ISSN 0323-1267.
o
http://www.arup.cas.cz/?cat=69

Památky archeologické, recenzovaný
časopis (ERIH B, WoS, Scopus). 1 sv. ročně.
ISSN 0031-0506.
http://www.arup.cas.cz/?cat=68
o
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Vydáno – monografie: http://www.arup.cas.cz/?cat=49
Blažková, Gabriela, Jonášová, Šárka, Kavanová, Mária,
Kloužková, Alexandra, Kohoutková, Martina, Matějková,
Kristýna, Randáková, Simona, Skála, Roman, Svobodová,
Ljuba, Vepřeková, Jana, Zemenová, Petra. Nálezy hmotné
kultury z renesančních odpadních jímek z Pražského
hradu. Díl II., Studie. Praha: Archeologický ústav AV ČR,
Praha, 2016. 406 s. Castrum Pragense, 13. ISBN 978-8087365-94-6.

Březinová, Helena, Kohout, David, Bravermanová, Milena,
Otavská, Vendulka, Selmi Wallisová, Michaela. Středověké
textilní a barvířské technologie. Soubor textilních
fragmentů z odpadních vrstev z Nového Města
pražského. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha,
2016. 461 s. ISBN 978-80-87365-91-5.

Černá, Eva, Gramblička, Roman. Středověké sklárny v severozápadních
Čechách. Přínos archeologie k dějinám českého sklářství. Most: Ústav
archeologické památkové péče SZ Čech, Praha: Archeologický ústav AV ČR,
Praha, 2016. 227 s. ISBN 978-80-87365-92-2.

Frolík, Jan, Mašterová, Katarína, Matiášek, Josef,
Stránská, Petra, Tomanová, Pavla, Tomková, Kateřina.
Pohřebiště ve vnitřním areálu Pražského hradu. Praha:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2016. 236 s. Castrum
Pragense, 15. ISBN 978-80-87365-93-9.

Frolík, Jan, Musil, Jan. Katalog archeologických nálezů z
hradu Košumberka. 2. díl, Kamnové kachle, část první.
Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, Chrudim:
Regionální muzeum v Chrudimi, 2016. 175 s. Sbírky
Regionálního muzea v Chrudimi, Historická řada, 8/II.
ISBN 978-80-87365-95-3.
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Venclová, Natalie, Křivánek, Roman. Němčice and Staré
Hradisko. Iron Age glass and glass-working in Central
Europe. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2016.
317 s. ISBN 978-80-87365-90-8.

ve spolupráci s ARÚP:
Boháčová, Ivana, et. al. Praha archeologická. Praha:
Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV
ČR, Praha, 2016. 383 s. Archaeologica Pragensia, Supplementum, 3. ISBN
978-80-87828-19-9.

II.5. Zvané přednášky ARÚP
V r. 2016 pokračovaly pravidelné přednášky a semináře v ARÚP pořádané
s cílem podporovat kontakty s jinými výzkumnými pracovišti a odbornou
diskusi. Šlo o přenášky:

Jan FROLÍK – Petra STRÁNSKÁ – Sylva KAUPOVÁ – Daniel VANĚK –
Volker HEYD – Jiří ŠINDELÁŘ: Středověká populace v centru a na
venkově. Archeologie, bioarcheologie a genetika na pohřebištích
Pražského hradu, středních a východních Čech. Prezentace v rámci
Centra Excelence GA ČR. (11. 3. 2016)

Jarosław OŚCIŁOWSKI: Dziedzictwo militarne doby wczesnego
średniowiecza (X-połowa XIII w.) z terenu Mazowsza, nad środkową
Wisłą. (13. 9. 2016)

Jan FROLÍK – Estelle OTTENWELTER – Ludmila BARČÁKOVÁ: Raně
středověký šperk z pohřebiště Lumbeho zahrada na Pražském hradě.
(1. 12. 2016)

Milan HORŇÁK: Výskum severnej terasy Bratislavského hradu.
(23. 2. 2016)

Vladimír SALAČ – Jörg NOWOTNY – Karin GÖBEL: New results from
old data with GIS. (20. 10. 2016)

Quentin DEVERS: A history of Ladakh through its archaeological
remains. (8. 12. 2016)
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II.6. Vědecká ocenění
Pracovníci ARÚP dosáhli v r. 2016 těchto ocenění:
Oceněný: Martin Kuna a kolektiv
Cena: Cena Nakladatelství Academia v kategorii slovník/encyklopedie
Oceněná činnost: publikace Archeologický atlas Ćech
Ocenění udělil: Nakladatelství Academia
Oceněný: Martin Kuna a kolektiv
Cena: Cena Nakladatelství Academia v hlavní kategorii Kniha roku
Oceněná činnost: publikace Archeologický atlas Čech
Ocenění udělil: Nakladatelství Academia
Oceněný: Petr Květina a kolektiv
Cena: 2. místo kategorie Expozice, popularizace vědy, SCIAP 2015
Oceněná činnost: Archeologické 3D virtuální muzeum
Ocenění udělil: SCIAP
Oceněný: Pavel Burgert
Cena: stipendium Gerharda Bersu
Oceněná činnost: Ph.D. projekt - Struktura a chronologie sídlišť kultury s
vypíchanou keramikou ve východních Čechách
Ocenění udělil: Pro Archaeologia Saxoniae

II.7. Členství v odborných komisích a redakčních radách
Mezinárodní výbory a komise
 Advisory board member projektu Monastic Wales, University of Lampeter
(P. Sommer, od 2012);
 Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko – západní a jižní
Čechy – Horní Rakousko (M. Chytráček, koordinátor za českou stranu, od
1997);
 Člen Commission of the History of Architecture ICOMOS, Wroclaw (P.
Sommer, od 2007);
 Dopisující člen Německého archeologického ústavu (P. Sommer, M.
Ernée, M. Chytráček, L. Jiráň, J. Klápště, I. Pavlů, V. Salač, N. Venclová, M.
Zápotocká, M. Zápotocký);
 Europäisches Romanik-Zentrum Halle (P. Sommer, od 2012);
 Pracovní skupina pro archeologické archivy při EAC (D. Novák, od 2016);
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 Ruralia, the Jean-Marie Pesez conferences on medieval rural archaeology
(J. Klápště, vice-president);
 Scientific Council of the Faculty of Historic and Social Sciences, Cardinal
Stefan Wyszynski University in Warsaw (M. Gojda);
 Výbor ředitelů Evropského archeologického konsilia EAC (J. Mařík, od
2012);
 Člen pracovní skupiny „Making choices“ při Evropském archeologickém
konsiliu EAC (J. Mařík, 2012-2018);
 Člen sboru hodnotitelů projektů European Science Foundation (L. Jiráň,
od 2009);
 Člen panelu SASPRO – Slovak Academy of Sciences Programme (N.
Venclová, od 2014);
 Člen Scientific Commitee of the International Research Center for the
Ancient Roads (C.I.V.I.A.), San Marino / Rimini (M. Ernée, od 2014, M.
Chytráček od 2014).
 Člen vědecké komise při Computer Applications in Archaeology (A.
Danielisová, od 2016);

Národní výbory a komise
 Archeologická komise MK ČR (P. Sommer, od 2009);
 Archeologická evaluační komise při Akademické radě AV ČR (M. Ernée, L.
Jiráň, J. Mařík);
 Grémium pro udělování vědeckého titulu DSc. při Vědecké radě AV ČR
(N. Venclová, od 2004; P. Sommer, od r. 2009);
 Humboldt klub ČR (M. Zápotocký, M. Ernée, V. Salač);
 Národní komitét antropologických a etnologických věd (V. Černý, od
2004);
 Pracovní skupina Akreditační komise MŠMT ČR (P. Sommer, 2006-2016);
 Pražský archeologický fond, nadace pro ochranu kulturního dědictví
(I. Boháčová, od 2003);
 Rada ministra kultury pro výzkum (L. Jiráň, od 2008);
 Smíšený výbor Ministerstva kultury ČR a Akademie věd ČR pro obor
archeologie (L. Jiráň, od 2001);
 Společnosti přátel starožitností (J. Hložek, člen výboru, od 2005);
 Učená společnost ČR (J. Klápště, S. Vencl, P. Sommer);
 Vědecká rada pro státní památkovou péči MK ČR (P. Sommer, od 2012);
Redakční a ediční rady zahraničních periodik a publikací
 Arbeits- und Forschungsberichte zur Sächsischen Bodendenkmalpflege
Dresden, vydává Landesamt für Archäologie in Dresden (V. Salač);
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Archaeologia historica Polona (J. Klápště);
Archaeologia Polona (M. Gojda, od 2010);
Archeologia Polski (N. Venclová, od 2009);
Bericht der RGK, Frankfurt, Německo (N. Venclová, od 2005);
e-Keltoi (N. Venclová, od 2002);
Etudes Celtiques (N. Venclová, od 2001);
 Fasciculi archaeologicae historicae (Lodž), (J. Klápště);
 Forma Civitatis: International Journal of Urban and Territorial
Morphological Studies, Sapienza Universita di Roma (J. Maříková Kubková);
 Hereditas monasteriorum (P. Sommer, od 2011);
 Kwartalnik historii kultury materialnej (J. Klápště);
 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Halle,
Grémium pro posuzování rukopisů (peer-review) vydávaných v časopisech a
sbornících, (M. Ernée, od 2013);
 Notae Numismaticae Kraków, Polsko (J. Militký, od 2013);
 Ruralia (J. Klápště);
 Studia archaeologica Slovaca (P. Sommer, od 1997);
 Wratislavia antiqua (J. Klápště);
 Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters (J. Klápště).

Redakční a ediční rady domácích periodik a publikací
 Antiqua Cuthna (F. Velímský, od 2006);
 Archaeologia historica (P. Sommer, J. Klápště);
 Archaeologica Pragensia (I. Boháčová, od 2002);
 Archeologia Technica (J. Hošek);
 Archaeologica (Nakladatelství Lidové noviny) (P. Sommer);
 Archeologické výzkumy v jižních Čechách (časopis a Supplementa; M.
Ernée, od 2003);
 Archeologie ve středních Čechách (M. Dobeš, K. Tomková);
 Archeologie východních Čech (P. Burgert, J. Frolík);
 Archeologie západních Čech (M. Chytráček, od 2009);
 Castrum Pragense (J. Frolík, J. Maříková Kubková – vedoucí redaktorka,
K. Tomková);
 Castellologica Bohemica (J. Hložek, od 2012);
 Český časopis historický (P. Sommer, od 2004);
 Dějiny a současnost (J. Klápště);
 Ediční rada Národního muzea v Praze (M. Kuna, od 2006);
 Ediční rada Regionálního muzea v Chrudimi (Chrudimský vlastivědný
sborník + monografie, J. Frolík);
 Forum urbes medii aevi (J. Klápště);
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 IANSA, Interdiciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology
(A. Danielisová, od 2013);
 Miscellanea historica (P. Sommer, od 2010);
 Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností
(P. Sommer, od 1991);
 Neperiodické publikace vydávané ARÚP (vedoucí redaktor - F. Laval;
D. Dreslerová, N. Venclová, M. Kuna, L. Jiráň, J. Frolík);
 Numismatický sborník (J. Militký - vědecký redaktor od 2005);
 Numismatické listy (J. Militký od 2008);
 Památky archeologické (M. Dobeš, M. Ernée – vedoucí redaktor, M. Ježek,
P. Kočár, M. Kuna);
 Redakční rada nakladatelství Vyšehrad (P. Sommer, od 2011);
 Staletá Praha (P. Sommer, od 2009);
 Studia mediaevalia Bohemica (P. Sommer, od 2009);
 Studies in post-medieval archaeology (J. Klápště);
 Textil v Muzeu (H. Březinová, od 2015);
 Zprávy Včely Čáslavské (F. Velímský, od 2016);
 Živa (V. Černý, 2009-2016).
Oborové rady grantových agentur
 GA ČR, Hodnotící panel Archeologie a starší dějiny (J. Řídký, J. Maříková
Kubková, 2013-2016).
 Program NAKI MK ČR (L. Jiráň)
Vědecké rady, rady pracovišť a dozorčí rady (kromě ARÚP)
 Center of Accelerators and Nuclear Analytical Methods (CANAM), Ústav
jaderné fyziky AV ČR v Řeži (K. Tomková);
 Commission of the History of Architecture ICOMOS, Wroclaw (P. Sommer,
od 2007);
 Early Iron Age in Central Europe (M. Chytráček člen vědecké rady od
2015);
 Dozorčí rada Archaia Brno (J. Klápště);
 Dozorčí rada ARÚ AV ČR, Brno, v. v. i. (P. Sommer, 2007-2017);
 Dozorčí rada Knihovny AV ČR, v. v. i. (L. Jiráň, od 2007);
 Dozorčí rada Ústavu archeologické památkové péče severozápadních
Čech, v. v. i. (M. Dobeš, od 2007);
 Forschungsstelle für Vergleichende Ordensgeschichte (FOVOG),
Katholische Universität Eichstätt (P. Sommer, od 2007);
 Oborová rada Antropologie PřF UK (V. Černý, od 2007);
 Oborová rada Antropologie a genetika člověka PřF UK (V. Černý, od 2008);
 Oborová rada Pravěká a raně středověká archeologie FF UK Praha
(P. Sommer, L. Jiráň, M. Kuna, V. Salač, J. Klápště, I. Pavlů od 2003);
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 Oborová rada doktorského studijního programu Historické vědy - obor
Klasická archeologie FF UK Praha (N. Venclová);
 Oborová rada Archeologie a muzeologie FF MU Brno (V. Salač od 2016);
 Oborová rada doktorského studia Archeologie ZČU Plzeň (N. Venclová,
M. Kuna, L. Jiráň od 2006);
 Oborová rada Historické vědy – české a československé dějiny PF UK
Praha (P. Sommer, od 2003);
 Oborové rady Dějiny umění a Historické vědy na Katolické teologické
fakultě UK Praha (P. Sommer, od 2006);
 Oborová rada doktorského studia Archeologie, Slezská univerzita Opava
(L. Jiráň, od 2009 V. Salač od 2014);
 Oborová rada doktorského studia Archeologie, JČU České Budějovice
(L. Jiráň, M. Kuna od 2015);
 Oborová rada doktorského studia Klasickej archeológie, Trnavská
univerzita (L. Jiráň od 2010);
 Památková rada Národního památkového ústavu, územní odborné
pracoviště Pardubice (J. Frolík);
 Rada Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. (L. Jiráň, od 2007);
 Rada NPÚ ú. o. p. střední Čechy (P. Sommer, od 2009);
 Rada NPÚ ú. o. p. Pardubice/Josefov (P. Sommer, od 2009);
 Rada Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i. (L. Jiráň, od
2007);
 Dozorčí rada Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech, v. v. i., Most
(J. Klápště, M. Ernée, od 2012, P. Čech – bude předseda od 2017);
 Romanik-Zentrum Universität Halle (P. Sommer, od 2007);
 The North European Symposium for Archaeological Textiles /NESAT/ –
člen představenstva (H. Březinová, od 2014);
 Vědecká rada Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (M.
Gojda, od 2004);
 Vědecká rada Fakulty historických a společenských věd Univerzity
kardinála Stefana Wyszyńského, Warszawa, Polsko (M. Gojda, od 2009);
 Vědecká rada Forschungsstelle für Vergleichende Ordensgeschichte
(FOVOG) - Katholische Universität Eichstätt (P. Sommer, od 2007);
 Vědecká rada Pedagogické fakulty UK Praha (P. Sommer, 2000-2016);
 Vědecká rada UK Praha (P. Sommer, od 2009); FF UK (J. Klápště);
 Komise rektora pro programy na podporu vědy Univerzity Karlovy (Jiráň
od 2016)
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II.8. Zpracování a šíření vědeckých informací
Knihovna ARÚP
ARÚP systematicky vytváří a spravuje největší oborovou knihovnu v ČR.
Knihovna je otevřena všem odborníkům, studentům i širší veřejnosti z ČR i
zahraničí. V r. 2016 bylo 591 zaregistrovaných uživatelů (507 v roce 2015),
170 MVS (181 v r. 2015), 160 požadavků vyřízeno kladně, 115 tištěných
dokumentů zapůjčených jiným knihovnám, 6 tištěných dokumentů
zapůjčených z jiných knihoven, 36 kopií poskytnutých jiným knihovnám
v rámci VPK, 13 MMVS. Prezenční výpůjčky se od r. 2016 nesledují.
Knihovna ARÚP byla z velké části zničena při povodni v r. 2002, od té doby je
obnovována a systematicky doplňována. V současnosti obsahuje fond
knihovny ARÚP 43.347 monografií (42.532 v r. 2015) a 6.808 časopisů
(6.659 v r. 2015); přírůstek za rok 2016 činil cca 962 jednotek (1.140 v r.
2015); pro rok 2017 se očekává obdobná výše přírůstků.
Přírůstky knihovny kromě koupě a darů představovaly přírůstky
z pozůstalostí. Z uvedeného množství bylo 359 svazků koupeno, ostatní byly
získány výměnou, dary nebo z pozůstalostí. Subskripce v roce 2016 tvořilo
20 titulů. Na nákup knih věnoval v minulém roce ARÚP ze svého rozpočtu
cca 550 tis. Kč. Výběr publikací je řízen odbornou vedoucí knihovny
(Mgr. Alžběta Frank Danielisová, Ph.D.) ve spolupráci s knihovní komisí
ARÚP.
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Přehled akvizic knihovny ARÚP v letech 2014 – 2016.

Akvizice elektronických knih se i v roce 2016 řešily individuálně. Na
elektronických nosičích byly subskribovány některé časopisy jako součást
předplatného ve formě „print + online“.
Vzhledem k nedostatku prostoru se na návrh knihovny a doporučení
Knihovní komise část zpracovaného a signovaného fondu postupně přesouvá
do Jenštejna, na pražské pracoviště se v případě zájmu přiváží na vyžádání. I
v roce 2016 pokračovala tvorba seznamu „nepotřebných“ a duplicitních
titulů uložených v depozitáři v Jenštejně. Publikace z daného seznamu jsou
nabízeny zdarma ostatním odborným pracovištím.
Již v r. 2012 byla v prostorách knihovny zavedena síť Wi-Fi a byl pořízen
nový, kvalitnější kamerový systém. Systém výpůjček: u zaměstnanců ARÚP
jsou nyní výpůjčky kromě karet evidovány ve zkrácené formě také
elektronicky. Přináší to zefektivnění evidence a snadnější vyhledávání
půjčených knih.
Na internetu je přístupný katalog knihovny ARÚP
(http://aleph20.lib.cas.cz)
a rozsáhlá bibliografická databáze archeologických bohemik:
(http://www.arup.cas.cz/cz/bibliografie/bibliografie.html).
V elektronickém katalogu se průběžně objevují nové přírůstky a zároveň se
doplňuje dosud neevidovaná část knihovních fondů.
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Knihovna své služby prezentovala i prostřednictvím sociálních sítí; v r. 2016
se požadavky přes VPK přes zřízené virtuální konto, požadavky na
reprografickou MVS oproti loňskému roku opět zvýšily. Z důvodů
přehlednosti a jednotného vstupu pro vnějšího uživatele se přes sběrný mail
vyřizují ostatní MVS.
V roce 2016 začala spolupráce knihovny ARÚP na projektu Obálky knih. Do
databáze je přispíváno elektronickými snímky obálek nově nakoupených
knih a vybranými tituly časopisů včetně jejich obsahů.
Archiv terénní dokumentace ARÚP
ARÚP dále spravuje centrální archiv terénní dokumentace pro území Čech
a zpřístupňuje jeho obsah veřejnosti formou prezenčního studia i
elektronických publikací.
Z informací shromážděných vlastní činností a z údajů o terénních
výzkumech poskytovaných ostatními oprávněnými institucemi vzniká
informační systém Archeologická mapa ČR, páteřní infrastruktura české
archeologie. Tento systém tvoří (i) oborový agendový systém poskytující
informace o plánovaných, probíhajících a ukončených terénních výzkumech
a jejich výsledcích, (ii) retrospektivní databázi archeologických výzkumů,
nálezů a lokalit na území ČR a (iii) digitální repozitář archeologické terénní
dokumentace. V r. 2015 došlo k sjednocení informačních systémů v obou
Archeologických ústavech AV ČR (v Praze a Brně), a tím k vytvoření
jednotného systému pro území celého státu. Od r. 2016 je Archeologický
informační systém ČR (jehož jádrem a hlavní součástí AMČR je) zapsán na
Cestovní mapu velkých infrastruktur ČR a podporován ze zdrojů MŠMT. V
ostrém
provozu
bude
AMČR
spuštěna
1.
června
2017
(viz
http://www.archeologickamapa.cz ; http://www.aiscr.cz).
ARÚP je členem Pracovní skupiny pro archeologické archivy při EAC a
účastní se pravidelně dalších mezinárodních aktivit, např. projektu
propojování archeologických databází ARIADNE, který končí v lednu 2017.

II.9. Památková péče a záchranné archeologické výzkumy
ARÚP se podílí na památkové ochraně archeologických pramenů jako
součásti národního kulturního dědictví, a to v oblasti legislativní, informační
i praktické (záchranné archeologické výzkumy lokalit ohrožených výstavbou
či těžbou).
V oblasti legislativní spolupracoval ARÚP s Ministerstvem kultury ČR při
přípravě zákona o památkovém fondu. Další konzultace s MK ČR probíhaly
ve věci novely zákona o pohřebnictví.
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ARÚP v roce 2016 poskytl AV ČR vyjádření k žádosti společností Syrakus,
o. s. a Archeoteam, o. s. o vydání oprávnění provádět archeologické výzkumy
a k žádosti společnosti Labrys, o. p. s. o uzavření nové dohody o rozsahu a
podmínkách provádění archeologických výzkumů.
ARÚP spravuje internetový portál registrace terénních archeologických
výzkumů (IDAV), který je v provozu od roku 2009. V roce 2016 bylo do
databáze zapsáno 10.562 akcí stavební nebo jiné činnosti na území s
archeologickými nálezy podle, které byly oznámenu ARÚP podle § 22 odst. 2
zákona č. 20/1987 Sb. Data shromážděná v internetovém portálu využívají
vedle ARÚP organizace oprávněné provádět archeologické výzkumy. IDAV od
roku 2014 používají všechny oprávněné organizace působící na území Čech.
Data shromážděná v databázi byla také využita při přípravě nového zákona o
ochraně památkového fondu.
Archeologický ústav spolupracoval s Ředitelstvím silnic a dálnic na
vybraných stavbách na predikci a vyhodnocení archeologických terénních
památek v trase plánovaných silničních staveb. Nejvýznamnější zakázkou v
této oblasti byla příprava na provedení záchranného archeologického
výzkumu na úsecích dálnice D11 (úseky D1106, D1107), kde se ARÚP
podílel na přípravě podkladů k zadávací dokumentaci výběrového řízení.
Podle IDAV bylo zahájeno nebo v terénu skončeno během roku 2016
celkem 515 akcí. Z toho:
87 ZAV na základě dohody o provedení ZAV a 15 akcí trvající od
předchozího roku (zejm. akce většího rozsahu). Na tyto akce byla uzavřena
Dohoda o provedení ZAV podle §22 zákona 20/1987 Sb. v platném znění.
227 akcí malého rozsahu bylo realizováno na základě objednávky
(krátkodobé dohledy a jednorázová dokumentace archeologických situací,
negativní skrývky apod.). Tyto akce zajišťovala především tzv. Záchranná
skupina Oddělení záchranných výzkumů ARÚP (6 archeologů + 2 technici),
především pro stavební akce v Praze a vybraných regionech středních Čech.
Neopomonutelný podíl připadá také pracovišti Kutná hora Oddělení
archeologie pravěku ARÚP (2 archeologové, 1 technik).
186 akcí (36,1% z celkového počtu 515) spadá do kategorie, u níž
nemá stavebník povinnost hradit náklady vzniklé archeologickým
výzkumem, pouze na dvě z těchto akcí ARÚP získal příspěvek z tzv. PPZAV
(hrazené prostřednictvím fondu spravovaného NPÚ). V tomto směru ARÚP
dlouhodobě zajišťuje nejvíce archeologických akcí placených oprávněnou
organizací v Praze a okolí.
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Anotace významnějších archeologických akcí:
Brandýs n. L. – Zahradní město, objekty J1-J4 (dohoda 716054)
ZAV byl poslední etapou akce, která provázela výstavbu bytového komplexu
od roku 2007. Nálezy pokrývaly časové rozpětí od pozdní doby kamenné
(kultura s nálevkovitými poháry) přes dobu bronzovou (únětická kultura,
kultura mohylová a kultura knovízská) až do starší doby železné. Na rozdíl
od předchozích etap byla objevena a zčásti prozkoumána mohutná kulturní
vrstva, uložená v terénní depresi přírodního (?) původu.

Objekt č. 665 se třemi lidskými skelety – kultura nálevkovitých pohárů

Hostomice-Bezdědice-Radouš, výstavba vodovodu a kanalizace, 2. etapa
– kanalizace v obci Bezdědice (dohoda 715035).
Druhá etapa rozsáhlé investiční akce. V roce 2016 byl v předstihu zkoumán
úsek výkopů, který procházel zaniklým hřbitovem u kostela Nanebevzetí
Panny Marie v obci Bezdědice. Prozkoumáno bylo celkem 54 hrobů z období
vrcholného středověku. V úseku výkopu mimo hřbitov byly zjištěny sídlištní
objekty již ze 12./13. století, které posunují minulost obce o 100 až 200 let
před první písemnou zmínkou (r. 1352).

Kutná Hora – Sedlec, hřbitovní kaple Všech Svatých (kostnice),
exteriérové odvodnění (dohoda 716049)
Rozsáhlý a ještě neukončený záchranný archeologický výzkum odhalil zatím
1264 kostrových hrobů z období 13. – 16. století, což představuje největší
antropologický soubor z našeho území, navíc velmi dobře dochovaný.
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Součástí nálezové situace je také 24 hromadných hrobů, které je možné
datovat do období morové epidemie z let 1348 – 1350 a z období hladomoru v
roce 1318. Podařilo se doložit, že výstavbě hřbitovní kaple ve 2. polovině
14. století předcházela existence starší stavby pravděpodobně již
ze 13. století.
Hřbitovní kaple Všech
Svatých,
kostnice,
sektor
24.
3D
dokumentace jedné z
fází
kosterních
ostatků uložených do
hromadného
hrobu.
Vypracovala
firma
Geo.cz.

Hřbitovní kaple Všech
Svatých, kostnice,
sektor 4, hromadný
hrob. Hrob 232 se
zemřelým, který byl
do hrobu uložen s
váčkem s pěti
pražskými groši Jana
Lucemburského s
ražbami z roku 1346.
Na tomto základě je
hrob spojen s
morovou epidemií v
letech 1348 – 1350.
Foto P. Kindelmann.
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Hřbitovní kaple Všech Svatých, kostnice.
Fotografie a kresba spodní části kamenného
náhrobku ze 13. až 14. století. Náhrobek
původně překrýval hrob starší než kostnice.
Nalezen byl druhotně použitý v barokní dlažbě.
Foto a kresba F. Velímský.

Praha 1 – Hradčany, Hrad, kanalizace
v Královské zahradě (dohoda 716025)
Rekonstrukce
inženýrských
sítí
probíhala především v západní části
Královské
zahrady,
kde
převážně
zachytila terény z období po jejím
založení v 16. století. Překvapením je
zjištění kostrového hrobu z 10. století, v
němž byl uložen muž vybavený
železnými ostruhami. Nález verifikuje
starší neurčité zprávy o existenci
kostrových hrobů v této části zahrady a
ukazuje, že významné pohřebiště zkoumané v okolí Jízdárny Pražského
hradu pokračuje až do Královské zahrady. Výzkum je dokladem toho, že je
plodné sledování i zdánlivě archeologicky neatraktivní stavební aktivity.

Praha – Hrad, Královská zahrada. Hrob
1/2016 silně narušený recentními výkopy.
Digitalizace J. Matiášek.

Praha – Hrad, Královská zahrada. Hrob
1/2016 silně narušený recentními výkopy.
Foto P. Pinc.

Praha 8 – Dolní Chabry, RD Durňák (dohoda 716040)
V březnu roku 2016 proběhl na lokalitě Praha 8 – Dolní Chabry - ulice
Sumova - záchranný archeologický výzkum, předcházející výstavbě
rodinného domu, který navazoval na předchozí etapu výzkumu v poloze Do
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Rybníčků provedenou v roce 2010. Během akce bylo zachyceno celkem 49
objektů sídlištního charakteru (2 polozemnice, 16 sídlištních jam, hliník,
kůlové jamky a relikt kulturní vrstvy). Převážná část nalezených artefaktů a
archeologických situací byla datována do přelomu pozdní doby bronzové
(štítarské fáze knovízské kultury) a období starší doby železné – halštatu
(konkrétně bylanské kultury).

Praha 8 – Dolní Chabry - celkový pohled

objekt 36 - chata

Severočeské doly, a. s. Další sezóna archeologického a pyrotechnického
výzkumu nedestruktivními (geofyzikální průzkum) a destruktivními
metodami (terénní odkryv) protiletadlového postavení z let 1944-45 v
předpolí hnědouhelného lomu Bílina. Pokračuje zpracování terénního
výzkumu a získaného materiálu. Výsledky výzkumu za rok 2016 jsou opět
popsány v investorské zprávě. Veřejnosti je část výsledků výzkumu
představena na výstavě "2. světová válka na Mostecku" v Oblastním muzeu
Most.
http://www.mesto-most.cz/expozice-ii-svetova-valka-na-mostecku/a-9167

II.10. Pedagogická činnost
Významný podíl činnosti pracovníků ARÚP tvořilo pedagogické působení na
vysokých školách. Ve spolupráci s univerzitními pracovišti má ARÚP
akreditace doktorských studijních programů v oborech archeologie a
antropologie a genetika člověka na PřF Univerzity Karlovy v Praze v oboru
archeologie na Západočeské Univerzitě v Plzni. Pracovníci ARÚP jsou dále
členy oborových rad doktorských studijních programů archeologie na FF
Univerzity Karlovy v Praze; FF Západočeské univerzity v Plzni; Slezské
univerzitě v Opavě, Trnavské univerzitě v Trnavě, Universität Regensburg
(uváděni jsou pouze pracovníci s hlavním pracovním úvazkem v ARÚP).
V roce 2016 vedli pracovníci ARÚP celkem 22 doktorských prací; v ARÚP
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bylo zaměstnáno 14 doktorandů v prezenční nebo kombinované formě
studia.
Za účasti specialistů ARÚP v loňském roce probíhala příprava
27 bakalářských a magisterských studijních programů na univerzitách
v Praze (UK, VŠCHT), Brně (MU), Plzni (ZČU), Českých Budějovicích (JČU),
Pardubicích (UPCE) a Olomouci (UPOL). Celkem odpřednášeli pracovníci
ARÚP na vysokých školách 882 hodin přednášek a cvičení a vedli řadu
bakalářských a magisterských prací.
Mezi bakalářskými studijními programy a obory byly zejména následující:


Archeologie, Západočeská univerzita v Plzni (Katedra archeologie FF);

 Biologie (Antropologie a genetika člověka), Univerzita Karlova v
Praze (Katedra antropologie a genetiky člověka PřF);
 Historické vědy (Ochrana hmotných památek), Univerzita Pardubice
(Katedra historických věd FF);
 Historické vědy (Pravěká a raně středověká archeologie), Univerzita
Karlova v Praze (Ústav pro archeologii FF);
restaurování
objektů
kulturního
dědictví
 Konzervování
uměleckořemeslných děl (Technologie konzervování a restaurování),
Vysoká škola chemicko-technologická Praha (Fakulta chemické
technologie);
 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Dějiny umění; Kulturologie),
Univerzita Karlova v Praze (FF);
 Historie (Archeologie),
historie FF).

Univerzita

Palackého

Olomouc

(Katedra

K magisterským studijním programům s účastí pracovníků ARÚP patřily
zejména:


Archeologie, Západočeská univerzita Plzeň (Katedra archeologie FF);

 Biologie (Antropologie a genetika člověka), Univerzita Karlova v
Praze (Katedra antropologie a genetiky člověka PřF);
 Historické vědy (Pravěká a raně středověká archeologie), Univerzita
Karlova v Praze (Ústav pro archeologii FF);
 Konzervování
restaurování
objektů
kulturního
dědictví
(Technologie konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví),
Vysoká škola chemicko-technologická Praha (Fakulta chemické
technologie);
 Archeologie a muzeologie,
archeologie a muzeologie).

Masarykova
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univerzita

Brno

(Ústav

K doktorským studijním programům s účastí pracovníků ARÚP patřily
zejména:


Archeologie, Západočeská univerzita v Plzni (Katedra archeologie FF)

 Biologie (Antropologie a genetika člověka), Univerzita Karlova v
Praze (Katedra antropologie a genetiky člověka PřF); ARÚP je akreditován
jako školící pracoviště.
 Historické vědy (Pravěká a raně středověká archeologie), Univerzita
Karlova v Praze (Ústav pro archeologii FF); ARÚP je akreditován jako školící
pracoviště.
 Archeologie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Ústav
archeologie).
ARÚP poskytuje studentům přístup do své knihovny a archivu a ve
spolupráci s FF Univerzity Karlovy v Praze školí studenty archeologie na
terénních výzkumech. Některé z přednášek se realizují v prostorách
pracoviště ARÚP s využitím technického zázemí a vybavení ARÚP. ARÚP se
podílí na práci společného pracoviště AV ČR a Univerzity Karlovy (Centrum
medievistických studií).

II.11. Organizace konferencí a účast na nich
ARÚP v r. 2016 vystupoval jako pořadatel nebo spolupořadatel celkem
7 konferencí, sekcí na kongresech a seminářů (všechny s mezinárodní
účastí):
FORUM URBES MEDII AEVI XV - ARCHEOLOGIE VE MĚSTĚ, STRATEGIE,
METODIKA,
METODY
VÝZKUMU,
PREZENTACE
A
OCHRANY
ARCHEOLOGICKÝCH PAMÁTEK (ARCHAEOLOGY IN TOWNS AND CITIES,
The strategies, methodology and methods of research, presentation and
protection of archaeological sites).
Datum: 1.-3. 6. 2016 Místo: Mělník
Hlavní pořadatel: ARÚP
Spolupořadatelé: Archaia Brno, o.p.s. a Národní památkový ústav
Počet účastníků: 55 z toho ze zahraničí: 8
Internetové stránky: http://www.arup.cas.cz/?p=18808
Kontaktní osoba: I. Boháčová
ARCHEOLOGICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA VÝCHODNÍ
BAVORSKO/ZÁPADNÍ A JIŽNÍ ČECHY/HORNÍ RAKOUSKO
Datum: 22. – 25. 6. 2016 Místo: Plzeň
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Hlavní pořadatel: FF ZČU Plzeň, ZČM Plzeň
Spolupořadatel: ARÚP
Počet účastníků: 44 z toho ze zahraničí: 28
Internetové stránky: www.archaeologie-bay-cz-ooe.de
Kontaktní osoba: M. Chytráček
„BEHIND THE GLASS: NEW REFLECTIONS ON GLASS IN IRON AGE
SOCIETIES“, 22nd Annual Meeting of the EAA
Datum: 2. 9. 2016 Místo: Vilnius
Hlavní pořadatel: European Association of Archaeologists
Počet účastníků: 25 z toho ze zahraničí: 24
Internetové stránky: http://eaavilnius2016.lt/scientific-programme/
Kontaktní osoba: N. Venclová
METODY DETEKTOROVÉ PROSPEKCE V ARCHEOLOGII (Methods of
metal detecting survey in archaeology), 22nd Annual Meeting of the EAA
Datum: 3. 9. 2016 Místo: Vilnius
Hlavní pořadatel: European Association of Archaeologists
Počet účastníků: 12 z toho ze zahraničí: 10
Internetové stránky: http://eaavilnius2016.lt/
Kontaktní osoba: J. Mařík

VÝROČNÍ KONFERENCE VÝZKUMNÉ SKUPINY PRO DÁLKOVÝ
ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM (AARG), (The Aerial Archaeology Research
Group (AARG) 2016 Annual Meeting)
Datum: 7. – 9. 9. 2016 Místo: Plzeň
Hlavní pořadatel: Katedra archeologie Západočeské univerzity v Plzni
Počet účastníků: 85 z toho ze zahraničí: 72
Internetové stránky: https://sites.google.com/site/aargpilsen2016/
Kontaktní osoba: M. Gojda
II. interdisciplinární pracovní kolokvium věnované památce Tomáše
Durdíka - Pracovní setkání věnované památce významného archeologa
středověku a kastelologa prof. Tomáše Durdíka
Datum: 10. 9. 2016 Místo: hrad Křivoklát (okr. Rakovník)
Hlavní pořadatel: Katedra archeologie Západočeské univerzity v Plzni, ARÚP
Počet aktivních účastníků: 12
Internetové stránky: https://sites.google.com/site/aargpilsen2016/
Kontaktní osoba: J. Hložek
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NUMISMATICA CENTROEUROPAEA
Datum: 19.–22. 9. 2016 Místo: KUTNÁ HORA, Dačického dům, Komenského
nám. 41
Hlavní pořadatel: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha - Centrum
medievistických studií
Spolupořadatel: Národní muzeum, ARÚP
Počet účastníků: 55 z toho ze zahraničí: 25
Kontaktní osoba: J. Militký
XIV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DOBA POPELNICOVÝCH POLÍ A
DOBA HALŠTATSKÁ
Datum: 4.10.-7.10.2016 Místo: Kutná Hora
Hlavní pořadatel: ARÚP
Počet účastníků: 60 z toho ze zahraničí: 21
Kontaktní osoba: R. Šumberová

II.12. Mezinárodní projekty a spolupráce
Mezinárodní spolupráce v ARÚP měla v r. 2016 několik rovin: společné
projekty se zahraničními partnery (mezinárodní projekty, účast na terénních
akcích v zahraničí), účast na zahraničních konferencích či mezinárodních
konferencích v ČR, studijní pobyty v zahraničí, návštěvy zahraničních
badatelů v Praze aj. V r. 2016 se pracovníci ARÚP účastnili řešení těchto
mezinárodních projektů; většina z nich byla financována z evropských či
jiných zahraničních zdrojů, příp. z interní podpory AV ČR pro mezinárodní
spolupráci:
Projekty komunitárních programů EU

7. Rámcový program Evropské komise, Advanced Research
Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe
(ARIADNE).
Číslo
projektu
a
identifikační
kód:
Grant
Agr.
No. 313193. Typ: INFRASTRUCTURES-2012-1. Koordinátor: Prof. Franco
Niccolucci, PIN – University of Florence, Prof. Julian D. Richards, ADS –
University of York. Řešitel za ARÚP: M. Kuna. Rok ukončení: 2017.
Projekty v rámci mezinárodních vědeckých programů:
Organizace: Croatian Science Foundation (Chorvatsko); CNRS

Dijon (Francie); Université Clermont-Ferrand (Francie). Název projektu:
Corpus architecturae religiosae europeae (IV-X sc) - Corpus architecturae
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religiosae europeae (IV-X sc.). Koordinátor: J. Maříková Kubková (ARÚP).
Spoluřešitelů: 12. Státy: F, HR, E, I, BE, NL, L, GB, D, CH, P, BH, A, G.
Organizace: CNRS - Název projektu: MAFTUR – Mission Archéologique

Franco-Turkmène d’Ulug-Dépé – Archaeological excavation in Ulug Depe
(Turkmenistan), restoration of excavated artefacts- Koordinátor: ARÚP;
Centre de Recherches archéologiques Indus- Baluchistan, Asie Centrale et
Orientale, CNRS a Ústavem pro historické památky v Ašchabádu,
Turkmenistán (K. Mamedov). Spoluřešitelů: 2. Státy: ČR, FR. Typ aktivity:
Restoration of excavated artefacts from Ulug Depe and training of Central
Asian conservators.

Organizace: CNRS Field conservation work and training in
conservation science, Mentesh Depe, Ázerbajdžán ve spolupráci s CNRS (B.
Lyonnet) a Institute of archaeology and ethnology of Bakou (F. Guliyev).
Celkem bylo v r. 2016 pracovníky ARÚP realizováno 163 zahraničních cest s
mnoha aktivními účastmi na mezinárodních konferencích. V jejich rámci
bylo předneseno několik desítek přednášek, četné z nich byly přednášky
zvané; předloženo bylo také několik desítek posterů.

ARÚP v r. 2016 pokračoval i ve svých aktivitách v zahraničí.
Ve dnech 5. 2. 2016 až 4. 9. 2016 proběhla v Národním muzeu v Praze
výstava "Afghánistán - zachráněné poklady buddhismu" na jejíž přípravě
se ARÚP (J. Unger) autorsky podílel, neboť stěžejní část výstavy byla
věnována lokalitě Mes Aynak, kde se tento pracovník v letech 2011-2012
zúčastnil záchranného archeologického výzkumu.

Z výzkumu lokality Mes-Aynak.

39

Na základě dohody s Českým egyptologickým ústavem FF UK Praha se
specialisté ARÚP (J. Řídký, K. Kapustka, L. Varadzin) podíleli na úkolech
spjatých s dlouhodobým terénním výzkumem, zpracováním nálezů a jajich
vyhodnocením v pohoří Sabaloka na 6. nilském kataraktu v Súdánu.
Konkrétně šlo o následující činnosti: (1) zpracování a vyhodnocení nálezů a
dat z výzkumné sezóny 2015, které byly završeny sérií článků do odborných
časopisů Antiquity a Sudan and Nubia; (2) zahájení projektu zabývajícího se
zpracováním a vyhodnocováním technologických a distribučních vlastností
raně neolitické kamenné industrie s cílem poznání směny prehistorických
artefaktů ve středním Súdánu – jde o vůbec první projekt svého druhu
realizovaný ve spolupráci s institucemi Muzeum archeologiczne w Poznaniu,
Polsko a National Commission for Antiquities and Museums in Khartoum,
Súdán.

Rekonstrukce obydlí raného neolitu v pohoří Sabaloka.

ARÚP se také zapojil do projektu „APOSTOLUS 2016“ v Arménii.
Pracovníci Archeologického ústavu (J. Frolík, J. Matiášek) spolu se
společností G IMPULS, spol. s r. o. podnikli expedici do Arménie, kde
prováděli geofyzikální měření a další dokumentační práce na několika
vybraných lokalitách v provincii Armavir. Výběr lokalit proběhl ve
spolupráci s Ústavem archeologie a etnografie Národní akademie věd
Republiky Arménie. Jednalo se o naleziště z více období pravěku a starověku
(chalkolit, doba bronzová, říše Urartu, helénské a římské období), z raného či
vrcholného středověku až novověku. Základním úkolem bylo zjistit mocnost
archeologických uloženin, event. možný charakter a rozsah archeologických
situací. Geofyzikální měření bylo kombinováno s povrchovým průzkumem a
fotodokumentací vybraných částí nalezišť. Kromě nových archeologických
poznatků by měly získané výsledky přispět k lepší ochraně těchto
významných archeologických lokalit.
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Jeskyně Areni. Část nálezové situace s doklady lisování vinné révy, cca 3500 př. n. l. Foto
ARÚP

ARÚP v r. 2016 navštívila řada zahraničních badatelů. Mezi nimi byli:
Jméno vědce

Pracoviště

Země

Obor/specializace

K. Göbel,
J. Nowotny

ZBSA Schleswig

Německo

Archeologie a
Geografie/Aplikace GIS

S. Fichtl

Université de Strasbourg

Francie

Archeologie/doba
železná

R. Kluttig-Altmann

Nezávislý badatel

Německo

Hmotná kultura

S. Siemanowska

Polska Akademia Nauk
Wroclaw

Polsko

Archeologie – keramika,
sklo

J. Słomska

Instytut Archeologii i
Etnologii, Oddział w Łodzi
Polskiej Akademii Nauk

Polsko

Archeologický textil

W. Haak

Max Planck Institut Jena

Německo

Bioarcheologie/DNA

M. Bartelheim

Universität Tübingen

Německo

Archeologie

R. Schwab

CEZ Archäometrie

Německo

Archeometrie

M. Horton

University of Bristol

Velká
Británie

Archeologie

V. Heyd

University of Bristol

Velká
Británie

Archeologie/izot.stronci
a

H. Kenzler

Universität Tübingen

Německo

Archeologie

P. Bednár

AÚ SAV Nitra

Slovensko

Raně středověká
archeologie

C. Nicolas

Université Paris I

Francie

Archeologie, eneolit
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J. Osciłowski

Instytut Archeologii i
Etnologii Polskiej Akademii
Nauk Warszawa

Polsko

Archeologie raného
středověku

Q. Devers

Centre national de la
recherche scientifique

Francie

Archeologie / Ladakh

G. Březinová

AÚ SAV Nitra

Slovensko

Pravěká archeologie

J. V. S. Megaw

Flinders University Adelaide

Austrálie

Keltské umění

Mezinárodní spolupráce je realizována prostřednictvím dvoustranných
dohod, na jejichž základě může docházet k organizaci společných projektů,
vzájemných návštěv a konferencí. Dohodu tohoto typu má ARÚP s těmito
institucemi:









Archeologický ústav SAV Nitra, Slovensko;
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava, Slovensko;
Instytut archeologii i etnologii PAN, Warszawa, Polsko;
Instytut archeologii, Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, Polsko;
Universytet Mikolaja Kopernika, Toruń, Polsko;
Zamek Królewski na Wawelu, Kraków, Polsko;
French -Turkmen Archaeological Expedition, Paris, CNRS (UMR 9993);
The European Association of Archaeologists.
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II.13. Popularizační činnost
Pracovníci ARÚP realizovali samostatně nebo ve spolupráci s dalšími
institucemi mnoho popularizačních akcí. Kromě desítek přednášek pro
veřejnost či školy bylo v r. 2016 realizováno přes 30 dalších akcí, tj. výstav a
televizních či rozhlasových vystoupení. Jako příklady s nejvyšší účastí
veřejnosti vybíráme:
Veletrh vědy 2016, který organizovala AV ČR ve dnech 19. - 21. 5. 2016 na
Výstavišti PVA EXPO Praha-Letňany. Akce se zúčastnilo zhruba 10 tis.
návštěvníků, od školáků a rodin s dětmi po amatérské zájemce a odborníky.
ARÚP prezentoval svoje dosavadní aktivity – terénní výzkumy, metodiky
výzkumů, publikační činnost a moderní technologie dokumentace terénních
výzkumů z posledních let.

Stánek prezentující různé aktivity ARÚP.Foto: ARÚP
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Mezinárodní den archeologie 2016 (www.denarcheologie.cz), který proběhl
15. 10. 2016 na několika místech ČR. Akci již tradičně vyhlašuje
Archaeological Institute of America (AIA) a účastní se jí odborné instituce a
zájmové spolky po celém světě. Kromě informací o aktivitách ARÚP,
prezentovaných na FF UK v Praze, samostatně zorganizovali nebo
spolupořádali přednášky, komentované prohlídky výstav ad. pracovníci
ARÚP ve spolupráci s Obecním úřadem Libice nad Cidlinou, městem Čáslav
a Oblastním muzeem v Mostě tři další akce pro veřejnost - Archeologie a
2. sv. válka (Most, Kadaň), Libice na soutoku (Libice nad Cidlinou), Hrátky na
Čáslavském Hrádku (Čáslav). Všech tří akcí se dohromady zúčastnilo 745
návštěvníků. Několik stovek dalších návštěvníků navštívilo prezentaci ARUP
v rámci MDA na FF UK Praha.

Poster prezentující aktivity ARÚP v rámci . Foto: ARÚP

Mezinárodní den archeologie – program

.
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Plakátek zvoucí na akci pro rodiny s dětmi. © ARÚP
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Další vybrané popularizační aktivity:
1 Akce: Krajinná archeologie
Popis: přednáška
Hl. organizátor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Spoluorganizátor: Knihovna Libošovice, Jičín
Místo a datum konání: Libošovice, Jičín, leden, listopad 2016
2 Akce: Karel IV.
Popis: virtuální výstava - viz projekt Karel IV.
Hl. organizátor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Místo a datum konání: od 12/2016
3 Akce: Přednáška o výrobě raně středověkých šperků
Popis: Přednáška pro děti
Hl. organizátor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Spoluorganizátor: DDM Praha 7 – Oddíl experimentální archeologie
Místo a datum konání: 2016
4 Akce: „Ležáky – odkrytá minulost“
Popis: výstava, scénář a libreto, realizace, Archeologický ústav
spolupořadatel (spolu s Regionálním muzeem v Chrudimi a Památníkem
Lidice).
Hl. organizátor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Místo a datum konání: Pietní území Ležáky (okr. Chrudim),
31.3.2016-31.10.2016
5 Akce: „Objevy z parkoviště. Archeologický výzkum předměstí
u hotelu Bohemia v Chrudimi v roce 2013“,
Popis: Výstava, scénář a libreto, realizace
Hl. organizátor: Regionální muzeum v Chrudimi
Spoluorganizátor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Místo a datum konání: Regionální muzeum v Chrudimi, Chrudim,
14.10.-8.1.2017
6 Akce: „Karel IV. a Chrudim“
Popis: Výstava, scénář a libreto, realizace
Hl. organizátor: Regionální muzeum v Chrudimi
Spoluorganizátor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Místo a datum konání: Regionální muzeum v Chrudimi, Chrudim,
3.11.2016-8.1.2017
7 Akce: „Středověká populace v centru a na venkově. Archeologie,
bioarcheologie a genetika na pohřebištích Pražského hradu,
středních a východních Čech“
Popis: Popularizační přednáška
Hl. organizátor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Místo a datum konání: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
11. 3. 2016
8 Akce: „Svědkové počátků osídlení (archeologické výzkumy v Lažanech,
Podlažicích a Ležákách)“,
Popis: Popularizační přednáška
Hl. organizátor: Městské kulturní středisko – Hlinsko v Čechách
Spoluorganizátor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Místo a datum konání: Městské kulturní středisko – Hlinsko v Čechách
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(19.4.2016)
Akce: „Karel IV. a Chrudim“
Popis: Popularizační přednáška
Hl. organizátor: MěÚ Chrudim
Spoluorganizátor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Místo a datum konání: Muzeum barokních soch Chrudim (21. 4. 2016)
Akce: „Městské opevnění - záchranný archeologický výzkum
městské hradby v roce 2015“
Popis: Popularizační přednáška
Hl. organizátor: MěÚ Chrudim
Spoluorganizátor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Místo a datum konání: Městský úřad Chrudim (10.9.2016)
Akce: „Raně středověké šperky z pohřebiště Lumbeho zahrada
na Pražském hradě“
Popis: Popularizační přednáška
Hl. organizátor: RM v Kolíně
Spoluorganizátor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Místo a datum konání: Regionální muzeum v Kolíně (8. 1.2016)
Akce: „Nové archeologické nálezy na Chrudimsku
(Lažany, Předhradí/Rychmburk, Ležáky)“
Popis: Popularizační přednáška
Hl. organizátor: Spolek přátel Rychmburka
Spoluorganizátor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Místo a datum konání: Spolek přátel Rychmburka – Předhradí/
Rychmburk (28.11.2016)
Akce: Mezi kmeny a státem
Popis: Výstava v RMK Kolín
Hl. organizátor: RMK Kolín
Spoluorganizátor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Místo a datum konání: 09/2016-09/2018
Akce: Dědictví Karla Velikého
Popis: Mezinárodní výstava, komentované prohlídky
Hl. organizátor: SNM/PUSR
Spoluorganizátor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Místo a datum konání: Bratislavský hrad, červen říjen 2016
Akce: Počátky sídla svatovítské kapituly
Popis: Článek ve Zpravodaji pražské arcidiecéze
Hl. organizátor: Arcibiskupství Praha
Spoluorganizátor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Místo a datum konání: říjen 2016
Akce: Jaký příběh vypraví středověké odpadní jímky?
Popis: rozhlasové vysílání
Hl. organizátor: ČR 4 Leonardo
Místo a datum konání: 21. dubna 2016, Praha
Akce: Bylany osada nejstarších zemědělců
Popis: Informační panely (3)
Hl. organizátor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Místo a datum konání: Stále v exteriéru lokality Bylany u Kutné Hory
Akce: Regionální informační centrum Keltské oppidum Závist
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Popis: Spolupráce s IC Dolní Břežany.
Hl. organizátor: MěU Dolní Břežany
Spoluorganizátor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Místo a datum konání: Dolní Břežany, 2016
Akce: Libice – Historie na soutoku
Popis: stálá výstava
Hl. organizátor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Místo a datum konání: od 5. 8. 2016
Akce: Týden vědy a techniky AV ČR
Popis: série přednášek
Hl. organizátor: AV ČR
Spoluorganizátor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Místo a datum konání: Praha, 1. 11. – 15. 11. 2016
Akce: Mezinárodní den archeologie 2016
Popis: Organizace programu za ARÚP,
Hl. organizátor: Archaeological Institute of America (AIA)
Spoluorganizátor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Místo a datum konání: 15. 10. 2016
Akce: Veletrh vědy 2016
Popis: Prezentace činnosti ARÚP v PVA EXPO
Hl. organizátor: AV ČR
Místo a datum konání: Praha Letňany, 19. 5. - 21. 5. 2016
Akce: Sedm věží. Karel IV. očima akademiků (1316-2016)
Popis: Výstava – podklady pro panel „Projekt Pohřbívání
na Pražském hradě
Hl. organizátor: AV ČR
Místo a datum konání: Galerie Věda a umění, 6.4. – 11.5. 2016
Akce: Veřejné slyšení MÚ Roztoky
Popis: Prezentace výzkumu na NKP Levý Hradec v roce 2016
Hl. organizátor: Městský úřad v Roztokách
Místo a datum konání: Roztoky u Prahy, 7.11. 2016
Akce: Vratislav II. a jeho královský program na Vyšehradě
Popis: přednášky pro veřejnost
Hl. organizátor: Centrum pro teoretická studia
Místo a datum konání: 27. 10. 2016, Centrum pro teoretická studia,
Jilská 352/1, Praha 1, 110 00
Akce: „Snažím se psát knihy, které lidé nečekají a nechtějí…“ Rozhovor
s Chrisem Wickhamem nejen o římském dědictví, bublinách národních
příběhů a o tom, co může
Marx nabídnout historikovi 21. století
Popis: text v populárně naučném časopise, Dějiny a současnost 8/2016,
36-38 (rozhovor vedli Ivo Štefan a Ladislav Varadzin)
Místo a datum konání: 2016
Akce: Čáslavský Hrádek
Popis: Realizace nové stálé edukativní venkovní expozice
(6 interaktivních panelů). Autorský podíl 100% text, 100% grafika.
Otevření s doprovodným programem pro veřejnost
Hl. organizátor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Místo a datum konání: Čáslav, 20.3.2016
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28 Akce: MDA 2016
Popis: Vzdělávací a soutěžní program pro veřejnost
Hl. organizátor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Místo a datum konání: Čáslav, 15.10.2016
29 Akce: Archeologické výzkumy v okr. Kutná Hora v roce 2015.
Popis: Přednáška pro veřejnost v rámci cyklu přednášek Muzejního a
vlastivědného spolku Včela čáslavská
Hl. organizátor: Včela čáslavská
Spoluorganizátor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Místo a datum konání: Čáslav, 19.4.2016
30 Akce: Archeologická památková péče v Kutné Hoře.
Minulost, přítomnost, budoucnost.
Popis: Přednáška pro veřejnost v rámci cyklu přednášek Památky 2016
Hl. organizátor: Město Kutná Hora
Spoluorganizátor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Místo a datum konání: Kutná Hora, 17.10.2016
31 Akce: Depot předbělohorských mincí z Horušic.
Popis: Výstava v Městském muzeu Čáslav.
Hl. organizátor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Místo a datum konání: Čáslav, Instalace 14.6.-15.9.2016
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III. Hodnocení další a jiné činnosti
Podle své zřizovací listiny ARÚP žádnou další či jinou činnost nemá.

IV. Informace o opatřeních k odstranění nedostatků
v hospodaření
Auditorská zpráva z roku 2015 neobsahovala žádné připomínky nebo
upozornění na nedostatky.

V. Finanční informace
Finanční informace o skutečnostech, které jsou významné z hlediska
posouzení hospodářského postavení instituce a mohou mít vliv na její vývoj,
jsou obsaženy v auditorské zprávě (příloha 1).

VI. Předpokládaný vývoj činnosti ARÚP
V r. 2017 nepředpokládá ARÚP hlubší změny v zaměření vědecké práce a
způsobech naplňování odborných úkolů. Stále platí, že ústav musí i nadále
uplatňovat takové vědecké výstupy, jaké se od pracoviště zřizovaného
Akademií věd ČR, jehož hlavním úkolem je základní badatelský výzkum
v oboru archeologie, očekávají. Toto zůstane hlavním principem. Důraz musí
být v každém případě kladen na tvorbu takových výstupů, které budou
vycházet ze zpracování, zhodnocení a publikaci pramenů a dat, jimiž
v současnosti disponujeme, a výstupů přispívajících k rozvoji archeologické
teorie. Zvýšená pozornost bude věnována využití informačního potenciálu
elektronických databázových systémů (Archeologická mapa ČR, digitální
archiv) a materiálu získaného v rámci záchranných archeologických
výzkumů provedených v posledních letech
S uvedeným směrováním souvisí pak nutnost postupné koncentrace
výzkumných témat. V řadě oblastí řeší ARÚP výzkumné otázky na
standardní evropské úrovni i přesto, že k řešení otázek má mnohem menší
finanční, personální i technické kapacity než srovnatelné instituce v
zahraničí. Dlouhodobě je tento trend neudržitelný, a proto je otázka volby
priorit pro budoucnost velmi naléhavá. O větší než dnešní míru podpory se
budou jistě ucházet takové specializace jako je archeogenetika,
archeobiologie, archeometrie, aj.
Mezi základní úkoly pracoviště patří zajištění fungování infrastruktur a
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služeb pro celou českou odbornou komunitu. Mezi tyto činnosti patří
vydávání dvou základních oborových periodik (Památky archeologické,
Archeologické rozhledy) a správa informačních systémů zajišťujících
centrální evidenci archeologických výzkumů a jejich výsledků (Archeologická
mapa ČR). Další nezbytné kroky bude nutné vyvinout při hledání možností,
jak realizovat vydávání dalších periodických i neperiodických publikací, které
bohužel není možné zajistit z prostředků institucionálního financování
Terénní archeologické výzkumy, které představují základní zdroj našich
pramenů, zůstanou nedílnou součástí badatelské činnosti ARÚP. Tyto
výzkumy musí být realizovány komplexně, tzn. včetně technického,
laboratorního a teoretického zpracování získaných souborů pramenů a
informací moderními metodami. S ohledem na výsledky záchranných
archeologických výzkumů (odborné i ekonomické) prováděných ARÚP
v posledních letech bude nezbytné v roce 2017 jasněji definovat zájmové
oblasti a cíle. Zároveň je třeba zdůraznit, že dosažený poměr terénní práce
vůči teoretické badatelské činnosti je nutno považovat za limitní, postupně
by mělo docházet k navýšení podílu teoretické badatelské činnosti.
Z hlediska udržení oborové kontinuity a přirozené postupné generační
výměny bude jistě i nadále nutné spolupodílet se na výuce archeologie a
výchově mladých vědeckých pracovníků a věnovat se užší spolupráci
s vysokými školami. Zvláštní význam má v tomto ohledu společný projekt
ARÚP, Západočeské a Jihočeské univerzity (OP VVV), jehož zahájení se
předpokládá v roce 2017.
Dále bude rozvíjena spolupráce se zahraničními oborovými subjekty jak
v rovině institucionální kooperace, tak na úrovni ad hoc spolupráce
jednotlivých výzkumných pracovníků. Cílem bude užší provázanost našeho
pracoviště se zahraničím a rozšiřování povědomí zahraniční oborové
komunity o výzkumných aktivitách ARÚP a jejich výsledcích.
Hlavním cílem pro další období je zajištění návaznosti na předchozí úroveň
bádání a jeho výsledky. Současně bude třeba zajišťovat potřebnou
implementaci nových metod a přístupů, které se logicky v souvislosti
s vývojem naší vědní disciplíny objevují.
Zásadním problémem pro naplňování stanovených cílů se jeví současná
struktura financování aktivit ústavu, zejména nedostatečná výše
institucionální podpory, což konstatuje i zpráva o výsledcích mezinárodního
hodnocení, které v roce 2015 ARÚP podstoupil.
Je třeba připomenout, že vedle prostředků vydávaných na „klasickou“
badatelskou činnost zajišťuje ARÚP ze svých finančních zdrojů také
organizaci provádění archeologické památkové péče na území Čech, vydávání
dvou základních oborových časopisů zařazených do WoS, provozuje největší
oborovou knihovnu a zpřístupňuje odborné veřejnosti moderním způsobem
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svoje informační zdroje. Tyto aktivity spolu s náklady na provoz a mzdy
zaměstnancům již zcela vyčerpají částku, která je k dispozici v podobě
institucionálního financování.
Za současných podmínek je nemožné financovat jakoukoli vlastní vědeckou
činnost z institucionálních prostředků a je nutné se spoléhat téměř výhradně
na účelově financované projekty. Problém je umocněn multioborovým
charakterem současného archeologického výzkumu, jehož realizace není
možná bez nákladného technického vybavení. V prostředí, kdy největší
posun poznání umožňují zejména poměrně drahé přírodovědné analýzy, to
zásadním způsobem snižuje konkurenceschopnost našeho pracoviště i
celého oboru v mezinárodním měřítku a výrazně snižuje náš potenciál pro
spolupráci se zahraničními partnery na srovnatelné úrovni.
Z hlediska výzkumné činnosti je nepostradatelným (a v poslední době téměř
jediným) zdrojem prostředků účelová finanční podpora projektů (viz výše).
V r. 2016 bylo podáno 13 projektových přihlášek (ke GA ČR), ve kterých
pracovníci ARÚP vystupovali jako hlavní řešitelé nebo spoluřešitelé.
Z uvedeného počtu grantových přihlášek uspěly v soutěži dva projekty,
jejichž řešení je zahájeno v roce 2016 (GA ČR Standardní projekty – 13
žádostí/2 úspěšné – D. Dreslerová, V. Salač). V roce 2017 budou zahájeny
také projekty podporované OP VVV (L. Jiráň, M. Kuna) a mezinárodní
projekt VirtualArch (program Interreg, J. Mařík), na kterých se ARÚP podílí
v roli spoluřešitele. Stále aktuální zůstává hledání dalších možných zdrojů
financování. V roce 2017 budeme proto usilovat také o získání projektů
v rámci nově vypisovaných programů OP VVV, projektů MK ČR (NAKI) a
samozřejmě budeme usilovat také o evropské zdroje financování (H2020).
Takový přístup však do jisté míry způsobí omezení svobodné volby témat a
přizpůsobení se zaměřením témat či výstupů požadavkům poskytovatele
daných finančních prostředků.
V rámci spolupráce s podnikatelskou sférou se úspěšně rozvíjí spolupráce
ARÚP se společností Severočeské doly a.s. v rámci projektu „Středověké
osídlení na Radčickém potoce“; se stavební společnosti Central Group při
výstavbě obytných a jiných komplexů v Praze (Letňany, Holešovice apod.), se
společností Panattoni při výstavbě rozsáhlého skladového areálu v Dobrovízi
a s ŘSD při odborném dohledu nad prováděním záchranného
archeologického výzkumu na trase dálnice D11. Pokračuje dlouhodobá
spolupráce při stavebních úpravách a rekonstrukcích Pražského hradu s
Kanceláří prezidenta republiky a se Správou Pražského hradu.
Na základě výsledků zpracování Zpráv o výsledcích archeologickém výzkumu
(tzv. Nálezových zpráv – NZ) ze starších terénních výzkumů, jejichž
zpracování probíhalo v posledních několika letech, a v souvislosti s
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přesunem movitých archeologických nálezů do nově vybudovaného
depozitáře v Praze Holešovičkách budou vytipovány významné archeologické
výzkumy, jejichž odborné vyhodnocení bude zahrnuto do výzkumného
programu příslušných vědeckých oddělení.
V roce 2017 se ARÚP bude nadále věnovat činnostem na poli ochrany
archeologického kulturního dědictví, které vyplývají z platné podoby zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Vzhledem k aktuálně probíhajícímu
legislativnímu procesu je vedení ARÚP připraveno spolupracovat na přípravě
a prosazení dohodnuté podoby nového Zákona o památkovém fondu.
Zástupci ARÚP se budou věnovat práci v Archeologické evaluační komisi při
AV ČR.

VII. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
ARÚP není organizací, která by se speciálně zabývala problematikou
životního prostředí v užším slova smyslu. Pokud bychom však do sféry
životního prostředí zahrnuli i kulturní dědictví, můžeme roli ARÚP považovat
za poměrně významnou; tímto tématem se podrobněji zabýváme v kap. II.8.
Dodržování předpisů v oblasti životního prostředí v ARÚP, např. při práci
s chemikáliemi v restaurátorských laboratořích nebo při terénních
výzkumech, je samozřejmostí a nedošlo zde k žádným pochybením.

VIII. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
Pracovně právní vztahy na pracovištích ARÚP upravují Organizační, Pracovní
a Provozní řády. Tyto řády jsou dostupné na úřední desce v rámci vnitřní
počítačové sítě ARÚP; pracovníci jsou bezodkladně informováni o každé
případné změně. ARÚP umožňuje svým pracovníkům účast na jazykových
kurzech pořádaných v rámci AV ČR.
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IX. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím
V r. 2016 poskytl ARÚP informace o své činnosti podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
v následujícím počtu případů:









Počet podaných žádostí o informace: 3
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí ARÚP o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace a přehled všech výdajů, které ARÚP vynaložil v souvislosti se
soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to
včetně nákladů na právní zastoupení: 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
Počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení: 0
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: -
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