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I. Orgány a struktura ARÚP
I.1. Složení orgánů pracoviště
Ředitel pracoviště
Ředitelem ARÚP je doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (jmenován 1. června 2007; znovu jmenován 1.
června 2012 na pětileté funkční období do 31. 5. 2017).
Rada ARÚP
Rada ARÚP byla zvolena dne 3. ledna 2012 a její složení se během r. 2012 nezměnilo. Rada
v novém složení zahájila svoji činnost na 14. zasedání dne 9. 1.2012. Členy Rady ARÚP jsou:
interní členové:
PhDr. Dagmar Dreslerová, PhD. (místopředseda)
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
PhDr. Martin Kuna, DSc.
Mgr. Petr Květina, PhD.
Mgr. Jan Mařík, PhD.
prof. PhDr. Petr Sommer, DSc. (předseda)
externí členové:
PhDr. Ondřej Chvojka, Ph.D. (JČM Č. Budějovice, JČÚ Č. Budějovice)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (FF MU, Brno)
PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. (NPÚ, pracoviště Praha)
tajemník:
Mgr. Kateřina D. Bělinová
Dozorčí rada ARÚP
Dozorčí rada (DR) ARÚP byla jmenována dne 1. května 2007, a to na pět let, do 30. 4. 2012. Rada
pracovala v loňském (původním) složení do 30. 4. 2012. Dne 3. dubna 2012 na svém 41. zasedání
jmenovala Akademická rada AV ČR (staro) nové členy a místopředsedu na dalších pět let, a to pro
funkční období 1. května 2012 až 30. dubna 2017. Složení DR bylo v r. 2012 následující:
Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. (Akademická rada AV ČR, SOÚ AV ČR, předsedkyně)
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. (FF UK Praha, místopředseda)
PhDr. Petr Novák, CSc. (původně Krajský úřad Ústeckého kraje, nyní ve starobním důchodu)
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (FF MU, Brno),
od 1. 5. 2012 nahrazen doc. PhDr. Pavlem Kouřilem, CSc. (ARÚ Brno)
JUDr. Lenka Vostrá (ÚSP AV ČR, v.v.i., Praha)
PhDr. Miroslav Dobeš (ARÚP, tajemník).

I.2. Změny ve složení orgánů
Dne 3. ledna 2012 došlo k volbě nové Rady ARÚP. Její složení se během r. 2012 nezměnilo.
V roce 2012 byli jmenováni noví členové a místopředseda DR ARÚ Praha (viz kap. I.1.).

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. 2012 sešlo pětkrát (18.–22. zasedání: 21. 2.,
3. 5., 26. 6., 2. 10. a 11. 12. 2012). Na zasedáních kolegia byli vedoucí oddělení informováni např.
o hospodářské situaci ústavu, výsledcích hodnocení pracovníků, problematice vypracovávání NZ
z terénních výzkumů, situaci v přípravě novely Památkového zákona a dalších otázkách.

3

Výroční zpráva Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. za r. 2012

Rada ARÚP zasedala v r. 2012 třikrát, a to na svém 14. (9. 1. 2012), 15. (26. 3. 2012) a 16. (24. 8.
2012) zasedání. Rada v novém složení zahájila svoji činnost na 14. zasedání dne 9. 1. 2012 volbou
předsedy (prof. Sommer) a místopředsedy (Dr. Dreslerová) a jmenováním tajemníka (Mgr. Bělinová). Na svých zasedáních Rada projednala např. následující otázky (příp. schválila jejich předběžné projednání per rollam):
• vyhlásila výběrové řízení na funkci ředitele ARÚ AVČR, Praha, v.v.i., zvolila členy výběrové
komise pro volbu ředitele (14. zasedání, 9. 1. 2012) a na základě výsledků výběrového řízení a
doporučení výběrové komise navrhla předsedovi AVČR jako kandidáta na funkci ředitele
ARÚ AVČR, Praha, v.v.i., doc. PhDr. Luboše Jiráně, CSc. (15. zasedání, 26. 3.).
• výroční zprávu ARÚP za r. 2011;
• návrh rozpočtu na rok 2012;
• přihlášky grantových projektů podávaných v r. 2012 ke grantovým agenturám;
Dozorčí rada ARÚP (DR) se v roce 2012 sešla na dvou zasedáních, a to 7. března a 5. června. Až
na P. Kouřila (omluven ze zasedání dne 5. 6.) se obou zasedání se zúčastnili všichni členové DR; k
relevantním bodům jednání byl vždy přizván ředitel pracoviště, případně jím pověřený zástupce.
DR projednala:
• zprávu o činnosti DR za rok 2011;
• návrh rozpočtu na rok 2012;
• návrh výroční zprávy ARÚP za r. 2011 včetně roční účetní uzávěrky a výroku auditora;
• kupní smlouvu o prodeji pozemku pod kapličkou v Hněvkovicích městu Humpolci;
• smlouvu o nájmu nebytových prostor od Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR.
• smlouvu o nájmu nebytových prostor v Žatci, č.p. 661;
• smlouvu o nájmu nebytových prostor v Mariánských Radčicích;
• záměr odprodeje depozitární budovy v Hněvkovicích
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 té doby se na jejím znění nic nezměnilo. Zřizovací listina je k dispozici 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;
• PhDr. Martin Kuna, DSc., zástupce ředitele pro vědu a výzkum;
• Mgr. Jan Mařík, PhD., zástupce ředitele pro legislativu a památkovou péči.
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) a administrativní (personální administrativa aj.). Těmito odděleními jsou:
• oddělení archeologie krajiny a archeobiologie (vč. společného pracoviště s ÚJF AV ČR –
České radiouhlíkové laboratoře; ved. PhDr. Dagmar Dreslerová, PhD.);
• oddělení archeologie pravěku (vč. základny v Kutné Hoře a Kvílících a Laboratoře pro výzkum paleolitu v Kvílících; ved. Mgr. Petr Květina, PhD.);
• oddělení archeologie středověku (ved. PhDr. Ivana Boháčová, PhD.);
• oddělení informačních zdrojů (vč. archivu ARÚP, knihovny a bibliografického úseku; ved.
PhDr. Martin Kuna, DSc.);
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•

oddělení záchranných výzkumů (pracoviště Pražský hrad, Restaurátorské laboratoře a Skupina záchranných výzkumů; ved. PhDr. Jan Frolík, CSc.).
V rámci ředitelství ARÚP existuje referát památkové péče (ved. Mgr. Jan Mařík, PhD.) zajišťující agendu spojenou s ohlašováním stavebních akcí. Technické úkoly a ekonomickou agendu zajišťuje oddělení THS (technicko-hospodářská správa; ved. Naděžda Pulcová). Od r. 2007 v ARÚP
rovněž působí tisková mluvčí ARÚP (Mgr. Jana Maříková, PhD.). Podrobnější informace o činnosti oddělení a tiskové zprávy o činnosti ARÚP lze najít na webových stránkách ARÚP
(www.arup.cas.cz).
Profesní skladba
V r. 2012 zaměstnával ARÚP průměrně 118 pracovníků, jejichž celkové kapacity činily 98 pracovních úvazků. Z tohoto počtu bylo 46 vědeckých pracovníků (kategorie V1-V6), 34 vysokoškolských pracovníků mimo stupně vědeckých pracovníků a 38 administrativních pracovníků,
techniků a dalších. Mezi vědeckými pracovníky a vysokoškoláky ve výzkumu bylo 46 archeologů,
10 přírodovědců (antropologové, archeozoolog, paleobotanikové, geolog aj.), 5 pracovníků
knihovny a bibliografického úseku, 2 specialisté na výpočetní techniku, 2 odborníci na technologii
zpracování kovů a restaurátorské práce a 1 geofyzik.
Další snížení celkového objemu pracovních úvazků v ARÚP v r. 2012 (z 99 na 98) bylo, podobně
jako v předchozích letech, způsobeno zejména snižováním finančního příspěvku od AV ČR a nevyjasněným financováním vědy v ČR obecně. Tento proces v současné době již zásadně negativně
ovlivňuje vědecký potenciál celé instituce a její konkurenceschopnost na mezinárodním poli.
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 2012 bylo atestováno celkem 22 pracovníků ARÚP. K zajištění atestací byly ředitelem
ARÚP jmenovány dvě atestační komise – první pro atestaci pracovníků, druhá pro atestující členy
první atestační komise.
První komise pracovala ve složení: PhDr. I. Boháčová, PhD., PhDr. D. Dreslerová, PhD., PhDr. J.
Frolík, CSc., prof. PhDr. V. Furmánek, DrSc., PhDr. M. Kuna, DSc., Mgr. P. Květina, PhD., prof.
Mgr. Jiří Macháček, PhD., prof. PhDr. I. Pavlů, DrSc., PhDr. M. Ruttkay, CSc., prof. PhDr. J.
Sláma, DrSc., prof. PhDr. P. Sommer, DSc., doc. PhDr. S. Vencl, DrSc.
Druhá komise pracovala ve složení: PhDr. D. Dreslerová, PhD., prof. PhDr. V. Furmánek, DrSc.,
prof. Mgr. Jiří Macháček, PhD., prof. PhDr. I. Pavlů, DrSc., PhDr. M. Ruttkay, CSc., prof. PhDr.
J. Sláma, doc. PhDr. S. Vencl, DrSc.
Ke konci roku byla skladba vysokoškolských a vědeckých pracovníků následující:
•
•
•
•
•
•
•

vysokoškolští pracovníci (mimo stupně atestovaných pracovníků): 36
odb. prac. výzkumu a vývoje (stupeň 1): 2
doktorand (stupeň 2): 6
postdoktorand (stupeň 3a): 8
vědecký asistent (stupeň 3b): 8
vědecký pracovník (stupeň 4): 10
vedoucí vědecký pracovník (stupeň 5): 11

Vědecké a pedagogické hodnosti
Mezi pracovníky ARÚP bylo ke konci r. 2012 následující rozdělení vědeckých a pedagogických
hodností:
• DrSc. (DSc.): 4;
• CSc. (PhD., Dr.): 40;
• profesor: 7;
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•
•

docent: 3;
Mgr. (44), Mgr. et Mgr. (2), PhDr. (25), RNDr. (5), MUDr. (1), Ing. (7), Bc. (5).

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 a lidarové snímkování, geofyzikální průzkum, povrchový
průzkum). Pro výzkum pramenů v terénu i mimo terénní kontext disponuje ARÚP kvalitním technickým vybavením (letadlo, 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
z Památkového zákona 20/1987Sb. v platném znění (srov. kap. II.8.) a účastní se přípravy dalších
legislativních úprav.

II.2. Výzkumný záměr a grantové projekty
Vědecký výzkum v ARÚP byl v r. 2012 financován především prostřednictvím „podpory výzkumné organizace (prostřednictvím AV ČR)“ a účelových prostředků věnovaných jednotlivým projektům grantovými agenturami. V r. 2012 bylo v ARÚP řešeno 15 grantových projektů,
podporovaných tuzemskými grantovými agenturami a institucemi: GA ČR (8), GA AV (2), AV
ČR (2) a 3 projekty NAKI. Další mezinárodní projekty byly podporovány z evropských či jiných
zahraničních zdrojů (srov. kap. II.12). V r. 2012 byly úspěšně ukončeny 2 grantové projekty,
v nichž pracovníci ARÚP vystupovali jako hlavní řešitelé, a 1 grantový projekt, kde byl pracovník
ARÚP zapojen jako spoluřešitel. Zároveň bylo v roce 2012 zahájeno 7 nových projektů.
V roce 2012 byl ARÚP a jeho vědečtí pracovníci příjemcem/řešitelem nebo spolupříjemcem/spoluřešitelem těchto 15 grantových projektů:
•

Záhada raně středověké sídelní aglomerace v Roztokách. Krajina, ekonomika a vzorce
sídlištního chování. GAČR (P405/10/2289, 2010–2012). Hlavní příjemce: ARÚP (M. Kuna).

•

Vegetační kontinuita a dynamika krajiny. Přítomnost a historické příčiny ohniska diverzity v regionu s kolísavou kolonizací. GAAV (IAAX00050801, 2008–2012). Hlavní příjemce: Botanický ústav AV ČR, v.v.i. (J. Sádlo), spolupříjemce ARÚP (P. Meduna), PřF UK (V.
Abraham).

•

Sázavský klášter – začátky monastické kultury v Čechách. GA AV (IAA800020806,
2008–2012). Hlavní příjemce: ARÚP (P. Sommer).

•

Neolitické rondely na základě mikromorfologické a formativní analýzy. GA ČR
(P405/11/1590, 2011–2013). Hlavní příjemce: ARÚP (P. Květina), spolupříjemce: Geolog.
ústav AV ČR, v.v.i. (L. Lisá).

•

Mincovnictví na českých oppidech doby laténské. GA ČR (P405/10/1588, 2010–2013).
Hlavní příjemce: ARÚP (J. Militký).
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•

Knížecí a královská akropole na Vyšehradě. Svědectví archeologie. GA ČR
(P405/10/2334, 2010–2013). Hlavní příjemce: ARÚP (B. Nechvátal).

•

Čechy a střední Evropa mezi lety 400 př. až 100 po Kr. (Keltové, Germáni a Římská říše)
– syntéza a interpretace. GA ČR (P405/11/0603, 2011–2013). Hlavní příjemce: ARÚP (V.
Salač).

•

Sociální modelování jako nástroj k porozumění struktuře keltské společnosti a kulturním změnám na konci doby železné. GA ČR (P405/12/0926, 2012–2014). Hlavní příjemce:
ARÚP (A. Danielisová), spolupříjemce: UHK (K. Olševičová).

•

Pohřebiště v Lumbeho zahradě Pražského hradu. Analýza šperků a hrobové výbavy
v souvislostech počátků Pražského hradu a přemyslovské domény. GA ČR (P405/12/2195,
2012–2014). Hlavní příjemce: ARÚP (J. Frolík).

•

Meče středověké Evropy jako technický, archeologický a kulturněhistorický pramen. GA
ČR (P405/12/2289, 2012–2016). Hlavní příjemce: ARÚP (J. Hošek), spolupříjemce FF MU (J.
Košta, P. Žákovský).

•

Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti. NAKI
(DF11P01OVV010, 2011–2015). Hlavní příjemce: ÚTAM AVČR, v.v.i. (J. Válek), spolupříjemce ARÚP (J. Maříková-Kubková).

•

Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat. NAKI
(DF12P01OVV003, 2012–2015). Hlavní příjemce: ARÚP (M. Kuna), spolupříjemce: NPÚ
(M. Tomášek).

•

Archeologické 3D virtuální muzeum. Nové technologie dokumentace a prezentace neolitického sídelního areálu. NAKI (DF12P01OVV032, 2012–2015). Hlavní příjemce: ARÚP
(P. Květina).

•

Pohřební monumenty společenských elit doby železné. Dokumentace a konzervace mizejících movitých a nemovitých archeologických památek v jižních Čechách. AVČR
(M300021201, 2012–2014). Hlavní příjemce: ARÚP (M. Chytráček).

•

Prubířské kameny jako atribut přístupu k drahému kovu: hroby vendelského a vikinského období na území Švédska. AVČR (M300021203, 2012–2015). Hlavní příjemce: ARÚP (M. Ježek).

II.3. Hlavní výsledky a výstupy činnosti v r. 2012
Celkem bylo v r. 2012 pracovníky ARÚP publikováno 208 původních vědeckých prací, z toho 8
monografií a sborníků. Tento počet ještě není konečný, protože teprve v první polovině následujícího roku dochází k výkazu prací vyšlých na přelomu roku nebo opožděných z technických důvodů v tisku. Mezi publikovanými pracemi bylo v r. 2012 i pět článků v tzv. impaktovaných časopisech. Možnost publikovat v těchto časopisech ovšem mají z pracovníků ARÚP převážně specialisté v přírodovědných oborech, i když se to v uplynulém roce opět podařilo i archeologům.
K těmto publikacím patřily následující tituly (podtržená jména jsou pracovníci ARÚP):
Abraham, V. - Kozáková, Radka 2012: Relative pollen productivity estimates in the modern agricultural landscape of Central Bohemia (Czech Republic). Review of Palaeobotany and Palynology, Roč. 179 (2012), s. 1-12. ISSN 0034-6667. Impakt faktor: 1.644, rok: 2011.
Al-Abri, A.-R. - Podgorná, E. - Rose, J. I. - Pereira, L. - Mulligan, C. J. - Silva, N. M. - Bayoumi,
R. - Soares, P. - Černý, Viktor 2012: Pleistocene-Holocene boundary in Southern Arabia from
the perspective of human mtDNA variation. American Journal of Physical Anthropology, Roč.
149, č. 2 (2012), s. 291-298. ISSN 0002-9483. Impakt faktor: 2.824, rok: 2011.
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Dreslerová, Dagmar - Kočár, Petr 2012: Trends in cereal cultivation in the Czech Republic from
the Neolithic to the Migration period (5500 B.C.-A.D. 580). Vegetation History and Archaeobotany, (2012), s. 1-12. ISSN 0939-6314. Impakt faktor: 2.118, rok: 2011.
Novák, J. - Lisá, Lenka - Pokorný, Petr - Kuna, Martin 2012 (elektronicky 2011): Charcoal analyses as an environmental tool for the study of Early Medieval sunken houses infills in Roztoky
near Prague, Czech Republic. Journal of Archaeological Science, Roč. 39, č. 4 (2012), s. 808817. ISSN 0305-4403. Impakt faktor: 1.914, rok: 2011.
Soares, P. - Alshamali, F. - Pereira, J. B. - Fernandes, V. - Silva, N. M. - Afonso, C. - Costa, M. D.
- Musilová, E. - Macaulay, V. - Richards, M. B. - Černý, Viktor - Pereira, L. 2012: The Expansion of mtDNA Haplogroup L3 within and out of Africa. Molecular Biology and Evolution,
Roč. 29, č. 3 (2012), s. 915-927. ISSN 0737-4038. Impakt faktor: 5.550, rok: 2011.
Z nejdůležitějších výsledků činnosti ARÚP v r. 2012 lze uvést:
(i) Jantar v české únětické kultuře.
Práce přináší souhrnný katalog a analýzu nálezů jantaru ze starší doby bronzové v Čechách. Nálezy pocházejí ze 106 lokalit (87 pohřebišť, 7 depotů, 5 sídlištních nálezů aj.). Nejvíce jantaru pochází z pohřebišť (celkem 301 hrob). Obrovské bohatství a pestré spektrum nálezů (kromě 4100
korálů i kroužky/disky, tzv. rozřaďovače, hrudky, závěsky, knoflíky a součásti rukojeti bronzové
dýky) ukazují na to, že česká (zejména středočeská) skupina únětické kultury disponovala daleko
vyšší ekonomickou silou než regiony v jejím sousedství.
Ernée, M. 2012: Jantar v české únětické kultuře - k počátkům jantarové stezky. Památky archeologické CIII, 71-172.
(ii) Pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry ve Vlíněvsi.
Pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů ve Vlíněvsi (okr. Mělník) se stalo východiskem
k posouzení složitého období přechodu eneolitu k době bronzové. Komparativní analýza současných pohřebišť v Čechách se zabývala vypovídacími možnostmi keramického stylu. Zároveň bylo
provedeno alternativní zpracování radiokarbonových dat, zdůrazňující statistickou povahu takto
získaných informací.
Limburský, P. 2012: Pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry ve Vlíněvsi. K problematice a
chronologii konce eneolitu a počátku doby bronzové. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.
(iii) Depoziční analýza v archeologii.
Hlavním cílem knihy je hledat nové postupy vyhodnocení archeologických nálezů z pravěkých a
raně středověkých sídlišť. V centru pozornosti jsou běžné soubory artefaktů z výplní sídlištních
objektů, tedy především silně fragmentarizovaná keramika. Materiálový základ práce tvoří nálezy
z pozdní doby bronzové v Roztokách u Prahy, získané terénním výzkumem Archeologického
ústavu v Praze v letech 1980-1983. Kniha předkládá nejen standardní publikaci tohoto souboru
pramenů, ale i pokus o definici procesů jeho vzniku; v této souvislosti formuluje některé základní
pojmy z oblasti tzv. depoziční analýzy. Dále kniha přináší popisný systém keramiky daného období a několik nových dílčích pohledů na kulturu konce doby bronzové, např. v oblasti konstrukce
staveb, funkce artefaktů, modelu obytného areálu či charakteru zemědělského systému.
Kuna, M. – Němcová, A. a kolektiv, 2012: Výpověď sídlištního odpadu. Nálezy z pozdní doby
bronzové v Roztokách u Prahy a otázky depozitní analýzy archeologického kontextu. Praha.
ISBN 978-80-87365-50-2.
(iv) Paleoekonomika období eneolitu.
Práce analyzuje výpověď osteozoologických nálezů z 90 sídlištních lokalit z Čech a Moravy datovaných do lengyelského období a eneolitu (souhrnně ca. 4700/4500-2200 BC). Celkem je analyzováno cca 70 tis. nálezů pocházejících z cca 600 kontextů. Na základě komplexně pojatého archeozoologického přístupu (zahrnujícího hodnocení kvantitativního podílu zvířecích druhů, cha-
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rakteru lovu, věkové struktury domácích stád, patologií, korelační a shlukové analýzy aj.) vyvozuje soudy o ekonomické situaci v tomto časovém úseku. Zvláště se věnuje způsobům tzv. sekundárního využívání zvířat (na mléko, vlnu a práci), potažmo platnosti Sherrattova modelu „secondary
products revolution“.
Kyselý, R. 2012: Paleoekonomika lengyelského období a eneolitu Čech a Moravy z pohledu archeozoologie. Památky archeologické 103: 5-70.
(v) Vývoj pěstování plodin v pravěku ČR.
Studie shrnují současný stav poznání pravěkého pěstování obilí na území dnešní ČR a srovnávají
chronologický vývoj této oblasti s vývojem v okolních středoevropských zemích. Výsledky ukazují rámcovou shodu pozorovaných trendů (tj. první výskyt obilnin, trendy v pěstování různých druhů), i když s určitými lokálními specifiky.
Dreslerová, D. - Kočár, P. - Šefrna, L. - Chuman, T. - Poništiak Š. 2013: Variety in cereal production in the Late Bronze and Early Iron Ages in relation to environmental conditions. Journal of Archaeological Science 40, 1988–2000.
Dreslerová, D. – Kočár, P. 2013: Trends in cereal cultivation in the Czech Republic from the Neolithic to the Migration period (5500 B.C.–A.D. 580). Veget Hist Archaeobot. 22, 257–268.
DOI 10.1007/s00334-012-0377-8.
(vi) Prubířské kameny v raném středověku.
Evropské archeologické nálezy zahrnují stovky tisíc kamenných artefaktů z období raného středověku, zpravidla interpretovaných jako brousky. Jak ukázal nový výzkum, na mnoha z nich jsou
však zachovány stopy drahých kovů. Ve skutečnosti tedy mnohé z těchto artefaktů sloužily jako
prubířské kameny, tj. nástroje na identifikaci různých kovů. Tyto předměty pocházejí nejvíce
z vendelského a vikingského období a koncentrují se v obchodních centrech v Pobaltí,
v pobřežních sídlištích a na ostrovech podél atlantického pobřeží a v opevněných hradištích a podhradích střední a východní Evropy. Nezanedbatelný výskyt těchto předmětů ovšem zaznamenáváme i na běžných zemědělských sídlištích. V raně středověkých hrobech prubířské kameny často
doprovázejí váhy a závaží a vystupují jako znak společenského statusu.
Ježek, M. – Zavřel, J. 2011: Probiersteine als Prüfstein der Archäologie. Nachweis und Kontexte
eines Hilfsmittels zur Metallanalyse im Mittelalter. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters
39, 125-160.
Ježek, M. 2012: Prubířský kámen raně středověké společnosti - Touchstones of early medieval
society. Archeologické rozhledy 64, č. 1, 26-58.
(vii) Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů.
Publikace raně středověkých pohřebišť v areálu národní kulturní památky Levý Hradec a na katastru Žalova. Zpřístupňuje pramennou základnu vytvářející se od 19. století včetně nejnovějších
výzkumů po roce 2000. Katalogy doprovází antropologický rozbor a další přírodovědné analýzy
vybraných druhů nálezů (textilu, kovového šperku, korálků, železných artefaktů, schránek měkkýšů, uhlíků a dřev).
Tomková, K. a kolektiv, 2012: Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů. Pohřebiště. Díl I.
Praha. ISBN 978-80-87365-48-9.
(viii) Raně novověké nálezové soubory z Pražského hradu.
Osmdesát pět let trvající archeologický výzkum nashromáždil na Pražském hradě kolekci souborů
z raně novověkých jímek (16.-17. století). Pro detailní rozbor byl vybrán soubor 8 jímek z domů
podél severní a západní straně III. nádvoří. Jejich nálezový obsah s důrazem na nálezy keramiky a
skla byl konfrontován s rozborem pramenů písemných a ikonografických. Podařilo se prokázat, že
jímky zaplňovala sociálně různorodá skupina osob, spojená s běžným hradním prostředím (kovář),
členové svatovítské kapituly i osoby spjaté s císařským dvorem (císařský krejčí).
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Blažková, G. – Frolík, J. – Žegklitzová, J. 2012: Early Modern archaeological assamblages from
Prague Castle and period written and iconographic sources – Raně novověké archeologické
soubory z Pražského hradu a dobové písemné a ikonografické prameny – Frühneuzeitliche archäologische Fundkomplexe von der Prager Burg und zeitgenössische schriftliche und ikonographische Quellen, Studies in Post-Medieval Archaeology 4, 189–232.

II.4. Publikační činnost ARÚP
ARÚP je největším vydavatelem odborné archeologické literatury v ČR. V r. 2012 zde byly
vydány (samostatně nebo spolupráci s dalšími nakladatelstvími) následující publikace:
Vyšlo – časopisy:
Archeologické rozhledy, recenzovaný časopis (ERIH B). Číslo 1-4. ISSN 0323-1267.
Památky archeologické, recenzovaný časopis (ERIH B, WoS). 1 sv. ročně. ISSN 0031-0506.
Vyšlo – monografie:
Boháčová, I. – Blažková, G. 2011: Pohřebiště na Loretánském náměstí v Praze-Hradčanech. Archeologický výzkum Ivana Borkovského a jeho výsledky I, II. Castrum Pragense 11/I, 11/2.
Praha. ISBN 978-80-87365-30-4, ISBN 978-80-87365-31-1.
Hošek, J. – Cleere, H. – Mihok, Ĺ. (eds.), 2012: The Archaeometallurgy of Iron. Recent Developments in Archaeological and Scientic Research. Prague. ISBN 978-80-87365-41-0.
Koutecký, D. a kolektiv, 2011: Dvě pravěká naleziště v severních Čechách. Stadice a Trmice, okres
Ústí nad Labem, Archeologické studijní materiály 19. Praha. ISBN 978-80-87365-46-5.
Kuna, M. – Němcová, A. a kolektiv, 2012: Výpověď sídlištního odpadu. Nálezy z pozdní doby
bronzové v Roztokách u Prahy a otázky depozitní analýzy archeologického kontextu. Praha.
ISBN 978-80-87365-50-2.
Meduna, P. – Pařez, J. – Tlustý, J. 2011: Kostel Povýšení svatého Kříže v Radonicích nad Ohří.
Praha. ISBN 978-80-87365-26-7.
Sádlo, J. – Meduna, P. – Pokorný, P. – Daňhel, J. 2011: Tajga bezdězskaja. Praha. (koprodukce s
Botanickým ústavem AV ČR). ISBN 978-80-87365-44-1.
Šumberová, R. a kolektiv, 2012: Cesta napříč časem a krajinou, Praha. ISBN 978-80-87365-52-6.
Tomková, K. a kolektiv, 2012: Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů. Pohřebiště. Díl I.
Praha. ISBN 978-80-87365-48-9.
Trefný, M. – Jiráň, L. 2012: Lužické pohřebiště v Chodounech u Roudnice nad Labem. Praha.
(koprodukce s Podřipským muzeem v Roudnici). ISBN 978-80-87365-38-0.
Vyšlo – CD-publikace:
Haišmanová, L. a kolektiv, 2012: Výzkumy v Čechách 2009. Praha. CD. ISBN 978-80-87365-51-9.
Frolík, J. – Tomášek, M. – Aitchison, K. 2012: Discovering the archaeologists of Europe. Zkoumání evropské archeologické komunity. Praha. CD. ISBN 978-80-87365-47-2.
V tisku:
Meduna P. a kol., 2012: Raně středověké sídliště v Hrdlovce, ASM 20. Praha. V tisku. ISBN 97880-87365-45-8.
Militký, J. 2012: Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách (5. století před
Kristem až 7. století po Kristu). Komentovaný katalog nálezového fondu. Monumenta numismatica 2. Praha. (Koprodukce s CMS), prozatím bez ISBN.

II.5. Semináře ARÚP
V r. 2013 pokračovaly pravidelné přednášky a semináře ARÚP pořádané s cílem podporovat kontakty a odbornou diskusi mezi vědeckými pracovníky ARÚP. Těchto akcí proběhlo celkem sedm
(s celkem osmi přednáškami doprovázenými diskusí). Šlo o přenášky:
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•

•
•
•
•
•
•
•

Mgr. Zuzana Borzová, PhD. (UKF Nitra) – Mgr. Peter Bisták (KPÚ Nitra), 8. 11. 2012:
Průzkum kostolianské doliny (výsledky interdisciplinárního průzkumu pravěké až novověké
sídelní struktury v rámci mezinárodního projektu Cradles of European Culture, do projektu
zapojen i ARÚP);
Doc. Viktor Černý (ARÚP), 22. 11. 2012: Archeogenetika – úloha Arábie při šíření anatomicky moderního člověka;
Dr. Phillip Endicott (Musée de l’Homme, Paříž), 5. 4, 2012: Authenticating European ancient DNA haplotypes: lessons from the Tyrolean Iceman;
Prof. Martin Gojda (KAR ZČU – ARÚP), 30. 1. 2012: Archeologie a letecký laserový průzkum;
Prof. Martin Gojda (KAR ZČU – ARÚP), 4. 10. 2012: Překvapivé výsledky českého leteckého průzkumu v letech 2011–2012.
Prof. Ryszard Grygiel (Muzeum archeologiczne i etnograficzne, Łódź); 11. 10. 2012: O
potrzebie tworzenia reperów kulturowych w archeologii (na przykładzie neolitycznych badań
na Kujawach i wczesnośredniowiecznego grodziska w Tumie pod Łęczycą);
Prof. Evžen Neustupný (KAR ZČU – ARÚP), 19. 4. 2012: Hlavní problémy současné teorie
a metody v archeologii;
Mgr. Jiří Unger (ARÚP), 22. 11. 2012: Mes Aynak – výzkum na Hedvábné Stezce. Česká
archeologie při obnově Afghánistánu.

II.6. Vědecká ocenění
Pracovníci ARÚP dosáhli v r. 2012 těchto ocenění:
• Mgr. Michal Ernée, PhD.: Jmenován členem-korespondentem Německého archeologického
ústavu (Korrespondierende Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts in Berlin); za
erudované výzkumy v oblasti pravěku a angažmá pro vzájemnou spolupráci v oblasti archeologie; navrhla Römisch-Germanische Komission des DAI, Frankfurt a. M.
• Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.: 1. místo v 7. ročníku Ceny Jana Rulfa za monografickou publikaci „Rondely a struktura sídelních areálů v mladoneolitickém období“; udělil ředitel ARÚ na
základě doporučení odborné komise (soutěž se pořádá jedno za dva roky, účast obvykle přesahuje 30 prací).

II.7. Členství v odborných komisích a redakčních radách (výběr)
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);
• Comité Castella Maris Baltici (T. Durdík, od 1993);
• Comité permanent de l´UISPP (P. Sommer, od 1995 do 2012);
• Dopisující člen Německého archeologického ústavu (P. Sommer, M. Ernée, L. Jiráň, J. Klápště, I. Pavlů, V. Salač, N. Venclová, M. Zápotocká, M. Zápotocký);
• Medieval Europe Research Congress Committee (J. Klápště);
• Pracovní skupina pro archeologické archivy při EAC (M. Kuna, od 2007);
• Ruralia, the Jean-Marie Pesez conferences on medieval rural archaeology (J. Klápště, vicepresident);
• Stálý výbor společnosti Castrum Bene (T. Durdík, od 1989);
• The EAA Committee for the European Heritage Prize (L. Jiráň, od 2008);
• Výbor ředitelů Evropského archeologického konsilia EAC (M. Kuna, 2006–2012; J. Mařík, od
2012).
• Člen sboru hodnotitelů projektů European Science Foundation (L. Jiráň)
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Národní výbory a komise
• Archeologická komise MKČR (P. Sommer, od 2009);
• Archeologická evaluační komise při Akademické radě AV ČR (L. Jiráň, M. Kuna, J. Mařík, od
r. 2008);
• Český archeologický komitét UISPP (L. Jiráň, M. Kuna, N. Venclová);
• Český národní komitét ICOMOS (T. Durdík, od r. 1992);
• Grémium pro udělování vědeckého titulu DSc. při Vědecké radě AV ČR (N. Venclová, od
2004; P. Sommer, od r. 2009);
• Hodnotitelská komise 3. oddělení věd AV ČR (P. Sommer, místopředseda, od 2003 do 2012);
• Humboldt klub ČR (M. Zápotocký, M. Ernée)
• Národní komitét antropologických a etnologických věd (V. Černý, od 2004);
• Pracovní skupina Akreditační komise MŠMT ČR (P. Sommer, od 2006);
• 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 (T. Durdík, starosta; J. Hložek, člen výboru, od 2005);
• Stálá komise MK ČR pro hodnocení kulturních památek (T. Durdík, předseda);
• Učená společnost ČR (J. Klápště)
• Vědecká rada pro státní památkovou péči MK ČR (P. Sommer, od 2012).
Redakční a ediční rady zahraničních periodik a publikací
• Archaeologia historica Polona (J. Klápště);
• Archeologia Austriaca (Vídeň, Rakousko, V Salač od 2010);
• Archeologia Polona (M. Gojda, od 2010);
• Bericht der RGK, Frankfurt, Německo (N. Venclová, od 2005);
• e-Keltoi (N. Venclová, od 2002);
• Etudes Celtiques (N. Venclová, od 2001);
• Geistewissenschaftliches Zentrum Leipzig, ediční rada (P. Sommer, od 2003);
• Hereditas monasteriorum (P. Sommer, od 2011);
• Kwartalnik historii kultury materialnej (J. Klápště)
• Lexikon zur Keltischen Archäologie, mezinárodní redakce (Vídeň, Rakousko; V. Salač, od
2001);
• Studia archaeologica Slovaca (P. Sommer, od 1997);
• Ruralia (J. Klápště);
• 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, od 2006);
• Archaeologica Pragensia (I. Boháčová, od 2002);
• Archeologické rozhledy (A. Bartošková, M. Ježek – vedoucí redaktor, J. Klápště, L. Jiráň, P.
Květina, V. Salač);
• Archeologické výzkumy v jižních Čechách (časopis a Supplementa; M. Ernée, od 2003);
• Archeologie ve středních Čechách (K. Tomková, od r. 2012);
• Archeologie ve východních Čechách (dříve Zpravodaj Muzea východních Čech), Hradec Králové (J. Frolík);
• Archeologie západních Čech (M. Chytráček, od 2009);
• Castrum Pragense (J. Frolík, J. Maříková-Kubková – ved. redaktorka, K. Tomková);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Castellologica Bohemica (T. Durdík – ved. redaktor, 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);
IANSA, Interdiciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (A. Danielisová –
člen red. rady);
Miscellanea historica (P. Sommer, od 2010);
Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností (T. Durdík, předseda,
od 1982; P. Sommer, od 1991);
Neperiodické publikace vydávané ARÚP (P. Meduna, výk. redaktor; D. Dreslerová, N.
Venclová, M. Kuna, L. Jiráň, J. Frolík);
Památky archeologické (M. Dobeš, M. Ernée – vedoucí redaktor, L. Jiráň, P. Kočár, M. Kuna);
Redakční rada nakladatelství Vyšehrad (P. Sommer, od 2011);
Sborník Národního muzea v Praze, řada A (J. Klápště);
Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy (J. Likovský, od 2006);
Staletá Praha (P. Sommer, od 2009);
Studia mediaevalia bohemica (P. Sommer, od 2009);
Studies in post-medieval archaeology (J. Klápště);
Zprávy památkové péče (T. Durdík, od 1982);
Živa (V. Černý, od 2009).

Oborové rady grantových agentur
• GA ČR, Hodnotící panel Archeologie a starší dějiny (V. Salač, předseda);
• MK ČR, Komise pro přidělování účelových prostředků, odboru ochrany movitého kulturního
dědictví, muzeí a galerií (D. Dreslerová, 2006–2012);
• MK ČR, Komise MK ČR pro posuzování záměrů institucionálního výzkumu (T. Durdík);
• MK ČR, Hodnotitelská komise k institucionálnímu financování VaV odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR (M. Kuna, 1999–2012, 2010–2012 předseda).
Vědecké rady, rady pracovišť a dozorčí rady (kromě ARÚP)
• Commission of the History of Architecture ICOMOS, Wroclaw (P. Sommer, od 2007);
• Deutsche Burgenvereinigung e. V. (T. Durdík, od 1990);
• Dozorčí rada ARÚ AV ČR, Brno, v.v.i. (P. Sommer, od 2007);
• 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);
• Geisteswissenschaftliches Centrum – Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig
(P. Sommer, od 2000);
• 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, od 2003);
• 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);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 (T. Durdík, od 2000; P. Sommer, od 2009);
Rada NPÚ ú. o. p. Plzeň (T. Durdík, 2005);
Rada Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i. (L. Jiráň, od 2007);
Rada Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., Most (M. Ernée, od 2012);
Romanik-Zentrum Universität Halle (P. Sommer, od 2007);
Vědecká komise (Scientific Committee) EAA 2013 (od 2011: D. Dreslerová, M. Gojda, M.
Kuna, J. Mařík);
Vědecká rada EUROPA NOSTRA (T. Durdík, od 1989);
Vědecká rada Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (M. Gojda, od 2004);
Vědecká rada Fakulty historických a společenských věd Univerzity kardinála Štefana Wyszyńského, Varšava, Polsko (M. Gojda, od 2009);
Vědecká rada FF UK Praha (P. Sommer, od 2012);
Vědecká rada Forschungsstelle für Vergleichende Ordensgeschichte (FOVOG) - Katholische
Universität Eichstätt (P. Sommer, od 2007);
Vědecká rada Geistewissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V.
v Lipsku (P. Sommer, od 2002);
Vědecká rada NM Praha (P. Sommer, od 2012);
Vědecká rada NPÚ (T. Durdík, předseda, od 2011);
Vědecká rada Pedagogické fakulty UK Praha (P. Sommer, od 2000);
Vědecká rada UK Praha (P. Sommer, od 2009).

II.8. Zpracování a šíření vědeckých informací
ARÚP systematicky vytváří a spravuje největší oborovou knihovnu v ČR. Knihovna je otevřena
všem odborníkům, studentům i širší veřejnosti z ČR i zahraničí; návštěvy mimoústavních uživatelů přesáhly v r. 2012 počet 1800.
Knihovna ARÚP byla z velké části zničena při povodni v r. 2002, od té doby byla obnovena a
systematicky je doplňována. V současnosti obsahuje fond knihovny ARÚP kolem 38 tis. monografií a 6 tis. svazků časopisů (asi 40% množství před r. 2002). Přírůstky knihovny v r. 2012 činily
cca 1300 monografií a 600 svazků časopisů, dalších 2100 svazků představovaly přírůstky
z pozůstalostí a z katalogizace „popovodňových“ darů (katalogizace těchto fondů bude ukončena
nejpozději v r. 2014). Z uvedeného množství bylo 240 svazků koupeno, ostatní byly získány výměnou, dary nebo z pozůstalostí. Na nákup knih věnoval v minulém roce ARÚP ze svého rozpočtu
cca 420 tis. Kč. Výběr publikací je řízen odbornou vedoucí knihovny (Mgr. Alžběta Danielisová,
PhD.) ve spolupráci s Knihovní komisí ARÚP.
Akvizice elektronických knih se zatím řešily pouze individuálně. Na e-nosičích byly zakoupeny
některé časopisy, např. Acta Archaeologica (Hung.).
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. V r. 2012 pokračovala tvorba seznamu „nepotřebných“ a duplicitních
titulů uložených v Jenštejně; prozatím byl sepsán seznam položek s tématem antiky. Publikace z
daného seznamu jsou nabízeny zdarma ostatním odborným pracovištím.
V r. 2012 byla v prostorách knihovny zavedena síť wi-fi a byl pořízen nový, kvalitnější kamerový
systém. Byl upraven 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 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; od září 2012 byly přes VPK
vyřízeny tři požadavky na MVS přes zřízené virtuální konto. Z důvodů přehlednosti a jednotného
vstupu pro vnějšího uživatele se přes sběrný mail vyřizují ostatní MVS.
V rámci programu VISK byla pro knihovnu ARÚP získána dotace MK na harmonizaci lokálních
autorit s národními autoritami NK ČR. O tento program bylo v letošním roce poprvé žádáno. Byla
provedena de-duplikace a opravy autoritních záznamů v katalogu ARÚP (dodavatelsky v rámci
OON). Tím byly získány podklady pro vytvoření nových autoritních záznamů.
ARÚP dále spravuje centrální archiv terénní dokumentace pro území Čech a zpřístupňuje jeho
obsah veřejnosti formou prezenčního studia i periodických publikací Výzkumy v Čechách (v r.
2012 vyšel svazek za r. 2008; v rámci úsporných opatření pouze na CD). Z informací shromážděných vlastní činností a zpracováním informací o terénních výzkumech ostatních oprávněných institucí na území Čech vzniká průběžně Archeologická databáze Čech, která je přístupná i
v prostředí geografického informačního systému (Archeologická mapa Čech). Další informace o
systému jsou k dispozici na http://www.arup.cas.cz/cz/archivy/archeo_dtb_cech.html).
V r. 2012 byla v rámci grantového projektu programu NAKI zahájena rozsáhlá přestavba informačních systémů spravovaných archivem ARÚP. Cílem projektu je vytvoření komplexního informačního systému Archeologická mapa ČR.
Archiv ARÚP se účastní mezinárodního projektu v rámci programu Culture (ARCHES – Archaeological Resources in Cultural Heritage, a European Standard) zaměřeného na tvorbu standardů pro
archeologické archivy.

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 na přípravě věcného záměru zákona o památkovém fondu. Práce na této nové právní normě probíhaly po celý rok 2012.
Věcný záměr zákona byl schválen vládou ČR a v roce 2013 bude probíhat příprava paragrafového
znění.
V roce 2012 byl za účasti ARÚP připraven nový text Dohody o rozsahu a podmínkách provádění
archeologických výzkumů, kterou podle platného zákona (§ 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.) AV
ČR musí uzavřít s organizacemi oprávněnými k provádění terénních archeologických výzkumů.
ARÚP v roce 2012 poskytl AV ČR vyjádření k vydání oprávnění provádět archeologické výzkumy v případě následujících organizací: Česká archeologická společnost, o. p. s.; Muzeum
Chodska v Domažlicích; Syrakus, o. s.; Archeocentrum – Institut pro archeologii a památkovou
péči středních Čech, o. p. s.; Pueblo – archeologická společnost, o. p. s.; Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice.
ARÚP spravuje internetový portál registrace terénních archeologických výzkumů (IDAV), který je
v provozu od roku 2009. V roce 2012 bylo do databáze zapsáno 7030 akcí o 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 v roce 2012 pokrýval 93% archeologických
výzkumů prováděných na území Čech. V závěru roku 2012 byly zahájeny kroky vedoucí ke sjednocení s obdobnou databází vedenou v ARÚB s cílem vytvořit jednotný portál evidence terénních
archeologických výzkumů. Data shromážděná v databázi byla také využita při přípravě nového
zákona o ochraně památkového fondu.
Vlastními silami sledoval ARÚP v r. 2011 celkem 558 terénních zásahů, z nichž 81 přešlo do záchranných archeologických výzkumů provedených na základě dohody s investory staveb podle
Památkového zákona. Menší akce zajišťovala zpravidla tzv. záchranná služba, kterou zajišťuje
trvale 6 osob, z nichž tři sledují stavební akce v Praze, tři další pak ve vybraných regionech středních Čech.
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K nejzajímavějším terénním akcím ARÚP patřily v r. 2012 tyto výzkumy:
Praha - Dolní Břežany. Výzkum probíhá v souvislosti s projektem Fyzikálního ústavu AVČR
(ELI: Extreme light infrastructure HiLASE: Nové lasery pro vědu a výzkum). Odkryto bylo velké
množství sídlištních objektů z řady pravěkých období (neolit, doba bronzová, doba halštatská,
středověk a novověk), zejména ale pozůstatky rozsáhlých sídlišť neolitických kultur s lineární a
vypíchanou keramikou. Více na http://www.arup.cas.cz/?p=21362.
Kutná Hora – Jezuitská kolej. Ukončen dlouhodobý terénní archeologický výzkum probíhající
v souvislosti s rekonstrukcí koleje a přilehlého zázemí postupně od r. 1998. Na místě bývalého
kutnohorského předměstí „Na cechu“, fungujícího ve 14.–16. stol., byly odkryty pozůstatky středověkého osídlení (hornická pracoviště, městská zástavba) v průběhu rekonstrukce koleje a přilehlého zázemí. K významným objevům patří zjištění patrně výšinného sídliště bolerázské kultury
(starší fáze kultury s kanelovanou keramikou, ca 3500 př.n.l.) na ploše bastionu v sousedství
chrámu sv. Barbory. Více na http://www.arup.cas.cz/?p=16688.
Praha 1 - Loretánská čp. 108 (budoucí knihovna Václava H). Archeologický výzkum
v souvislosti s výstavbou budoucí knihovny Václava Havla přinesl řadu dokladů osídlení a stavebních aktivit z období raného a vrcholného středověku a novověku. K nejvýznamnějším objevům
patří odkryv dosud zcela neznámého příkopu na předpolí Pražského hradu, který byl využíván
v období mezi 2. polovinou 13. až 1. pol. 16. století. Více na http://www.arup.cas.cz/?p=16652.
Zálezlice – stavba protipovodňové hráze. Prozkoumána část sídliště z mladší doby bronzové
(knovízská kultura, ca 1250–950 př.n.l.) s řadou stop po nadzemních kůlových a sloupových stavbách, zásobními či odpadními jámami atd. Za zmínku stojí lidské kostry uložené v sídlištních jamách, pohřby zvířat či keramický depot. Více na http://www.arup.cas.cz/?p=16608.
Detailnější informace k ostatním terénním výzkumům ARÚ AVČR, Praha, v.v.i. v roce 2012 lze
najít na www stránkách ústavu – http://www.arup.cas.cz/?cat=128.

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 UK Praha. Pracovníci ARÚP jsou
dále členy oborových rad doktorských studijních programů archeologie na FF UK Praha (L.
Jiráň); FF ZČU v Plzni (L. Jiráň, M. Kuna, N. Venclová); Slezské univerzitě v Opavě (L. Jiráň) a
Trnavské univerzitě v Trnavě (L. Jiráň; uváděni jsou pouze pracovníci s hlavním pracovním úvazkem v ARÚP). V r. 2012 vedli pracovníci ARÚP celkem 18 doktorských prací; v ARÚP bylo
zaměstnáno 6 doktorandů.
Za účasti specialistů ARÚP se v loňském roce realizovalo nejméně 14 bakalářských a magisterských studijních programů na univerzitách v Praze, Plzni, Hradci Králové, Pardubicích, Opavě,
Nitře a Halle (Saale). Celkem odpřednášeli pracovníci ARÚP na vysokých školách 2304 hodin
přednášek a cvičení a vedli řadu bakalářských a magisterských prací. Mezi bakalářskými studijními programy a obory byly zejména následující:
•
•
•
•
•
•

Archeologie, ZČU v Plzni (Katedra archeologie FF);
Biologie (Antropologie a genetika člověka), UK Praha (Katedra antropologie a genetiky
člověka PřF);
Biologie (Botanika), UK Praha (Katedra botaniky PřF);
Historické vědy (Archeologie), Univerzita Hradec Králové (Katedra archeologie);
Historické vědy (Ochrana hmotných památek), Univerzita Pardubice (Katedra historických věd FF);
Historické védy (Pravěká a raně středověká archeologie), UK Praha (Ústav pro pravěk a
ranou dobu dějinnou FF);
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•

Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví-uměleckořemeslných děl (Technologie konzervování a restaurování), VŠCHT Praha (Fakulta chemické technologie);
• Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Dějiny umění; Kulturologie), UK Praha (FF);
K magisterským studijním programům s účastí pracovníků ARÚP patřily zejména:
• Archeologie, ZČU Plzeň (Katedra archeologie FF);
• Biologie (Antropologie a genetika člověka), UK Praha (Katedra antropologie a genetiky
člověka PřF);
• Historické vědy (Archeologie), Univerzita Hradec Králové (Katedra archeologie);
• Historické vědy (Pravěká a raně středověká archeologie), UK Praha (Ústav pro pravěk a
ranou dobu dějinnou FF);
• Historie (Archeologie), Univerzita Palackého Olomouc (Katedra historie FF);
•

Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví (Technologie konzervování a
restaurování objektů kulturního dědictví), VŠCHT Praha (Fakulta chemické technologie).

•

Prähistorische Archäologie (Seminar für Prähistorische Archeologie, Philosophische
Fakultät I, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg).
ARÚP poskytuje studentům přístup do své knihovny a archivu a ve spolupráci s FF UK Praha
školí studenty archeologie na terénních výzkumech. Některé z přednášek se realizují v prostorách
pracoviště ARÚP s využitím techniky ARÚP.

II.11. Organizace konferencí a účast na nich
ARÚP v r. 2012 vystupoval jako pořadatel nebo spolupořadatel 7 konferencí, sekcí na kongresech
a seminářů (všechny s mezinárodní účastí). Mezi ně patřily např.:
• Teorie a metoda v prehistorické archeologii střední Evropy – Theory and Method in the
Prehistoric Archaeology of the Central Europe. Hlavní pořadatel: Západočeská univerzita,
Masarykova univerzita, ARÚP, Regionální muzeum v Mikulově. Počet účastníků celkem/z
toho ze zahraničí: 200/150. Významná prezentace: Johannes Müller (Kiel), Kristian Kristianssen (Götteborg), Evžen Neustupný (KAR ZČU – ARÚP);
• 18. výroční setkání Evropské asociace archeologů – 18th Annual Meeting of the European
Association of Archaeologists. Hlavní pořadatel: University of Helsinki, The National Board
of Antiquities, The Finnish Antiquarian Society. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí:
1056/1035. Pozn.: ARÚP je sídlem sekretariátu této vrcholné evropské asociace, podílí se na
organizaci všech akcí EAA;
• Dokumentace, interpretace a prezentace raně středověkých lokalit – Documentation,
interpretation and presentation of early medieval archaeological sites. Hlavní pořadatel: ARÚP; Pamiatkovy úrad SROV. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 30 (CZ, SK), 1 BE.
Významná prezentace: J. Maříková – komplexní průzkum raně středověkého kostela v Kostolanoch pod Tribečom;
• Kolébky evropské kultury, plenární zasedání mezinárodního projektového týmu –
Cradles of European Culture – plenary session. Hlavní pořadatel: ARÚ (J. Maříková). Počet
účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 40/30. Významná prezentace: zásadní programová
schůze účastníků projektu;
• Archeologie, interpretace kulturního dědictví a místa paměti (sekce v rámci výroční konference EAA v Helsinkách) – Archaeologial Research, Heritage Interpretation and „lieux de
mémoire“. Hlavní pořadatel: ARÚ (J. Maříková). Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí:
10/7. Významná prezentace: J. Maříková – úvodní přednáška, řízení sekce.

II.12. Mezinárodní projekty a spolupráce
Mezinárodní spolupráce v ARÚP měla v r. 2012 několik rovin: společné projekty se zahraničními
partnery (mezinárodní grantové projekty, účast na terénních akcích v zahraničí), účast na zahra-
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ničních konferencích či mezinárodních konferencích u nás, studijní pobyty v zahraničí, návštěvy
zahraničních badatelů v Praze aj. V r. 2012 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:
• Zastřešující organizace: AVČR. Název programu: Program interní podpory projektů mezinárodní spolupráce. Název projektu: Pohřební monumenty společenských elit doby železné.
Dokumentace a konzervace mizejících movitých a nemovitých archeologických památek
v jižních Čechách – Documentation and conservation of disappearing munuments in southern Bohemia. Koordinátor/řešitel: M. Chytráček (ARÚ). Počet spoluřešitelů: 3: Prof. Dr. M.
Egg, Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz. Účastnické státy: ČR, Německo. Typ
aktivity: Terénní archeologický výzkum, pylové a makrozbytkové analýzy, geofyzikální prospekce, geologický průzkum, konference, prezentace výsledků, konzervace a restaurování
bronzových nádob;
• Zastřešující organizace: EU – program Leonardo. Název programu: Program celoživotního
vzdělávání – Lifelong Learning Programme. Název projektu: Objevování evropských archeologů 2012-2014 – Discovering the Archaeologists of Europe 2012-2014. Koordinátor/řešitel: York Archaeological Trust. Počet spoluřešitelů: 20 (ARÚP – J. Frolík). Účastnické
státy: Belgie, Bosna a Hercegovina, ČR, Estonsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Německo,
Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Velká Británie (celkem 19). Typ aktivity: sociologický průzkum archeologické komunity
v účastnických státech;
• Zastřešující organizace: AV ČR; RAV Moskva; ARU NAVU Kyjev. Název projektu: Modelování středověkých metalurgických procesů – Modelling of medieval metallurgical processes. Koordinátor/řešitel: J. Hošek (ARÚ). Počet spoluřešitelů: 5. Účastnické státy: ČR,
Rusko, Ukrajina. Typ aktivity: experimentální archeometalurgie; restaurátorské průzkumy;
• Zastřešující organizace (zkratka): AV ČR. Název programu: Program interní podpory projektů mezinárodní spolupráce (M300021203). Název projektu: Prubířský kámen v hrobech jako atribut přístupu k drahému kovu – Touchstones in graves as attributes of access to precious metal. Koordinátor/řešitel: ARÚ (M. Ježek). Počet spoluřešitelů: 2. Účastnické státy:
Švédsko (Statens Historiska Museer, Stockholm). Typ aktivity: studium raně středověkých
prubířských kamenů, geochemické analýzy;
• Zastřešující organizace: IAE PAN Poznaň; Muzem Pierwszych Piastow (MPP) na Lednicy;
ARÚP. Název projektu: Porovnání výsledků nedestruktivních výzkumů RS hradišť v piastovské a přemyslovské doméně – Comparison of results of the non-destructive research on
Early Medieval hill-forts within the Přemyslid and Piast domains. Koordinátor/řešitel: IAE
PAN Poznaň (Kara); ARÚ (R. Křivánek); MPP (Tabaka). Počet spoluřešitelů: 10. Účastnické
státy: 2. Typ aktivity: v r. 2012 proběhly geofyzikální průzkumy na hradištích Lednica, Lekno, a Pszczew, dále na lokalitě Dzekanowice v zázemí hradiště Lednica;
• Zastřešující organizace: EU, Culture 2007-2013. Název projektu: Kolébky evropské kultury. Projekt Francia Media – Cradles of European Culture. The Francia Media Project. Koordinátor/řešitel: Ename expertise center; ZVKDS Ljubljana. Počet spoluřešitelů: 9 týmů
(ARÚ – J. Maříková). Účastnické státy: BE, F, D, I, CZ, SK, SLO, HR, NL. Typ aktivity:
aplikovaný výzkum, budování naučných stezek a zpřístupnění lokalit, pořádání workshopů a
výstav;
• Zastřešující organizace: Universita Záhřeb (Chorvatsko); CNRS Dijon (Francie); Universita
Clermont-Ferrand (Francie). Název projektu: Corpus architecturae religiosae europeae
(IV-X sc). Počet spoluřešitelů: 12 týmů. Účastnické státy: F, HR, E, I, BE, NL, L, GB, D,
CH, P, BH, A, G. Typ aktivity: ARÚ – koordinátor pro střední Evropu (J. Maříková);
• Název programu: FWF – Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Název projektu: Die keltische Höhensiedlung am Oberleiserberg – Keltské výšinné sídliště Oberleiserberg (projekt P22615). Koordinátor/řešitel: Institut für Ur- und Frühgeschichte, Universität Wien; J. Militký (ARÚ) je spoluředitel numismatické části projektu. Počet spoluřešitelů:
2 týmy. Účastnické státy: Rakousko, ČR. Typ aktivity: příprava monografie;
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•

Zastřešující organizace: EU – Culture 2007-2013. ARCHES – Archaeological Resources in
Cultural Heritage, a European Standard (Grant Agr. No. 2012-1399/001). Počet řešitelů: 9
institucí. Řešitel: M. Kuna (ARÚP, za ČR). Účastnické státy: BE, CZ, D, IS, NL, S, UK, jako
pozorovatel Švýcarsko.
Celkem bylo v r. 2012 pracovníky ARÚP realizováno nejméně 90 zahraničních cest se 68 aktivními účastmi na mezinárodních konferencích. V jejich rámci bylo předneseno nejméně 60 přednášek, z toho ve 25 případech šlo o přednášky zvané; předloženo bylo na 20 posterů.
ARÚP v r. 2012 pokračoval i ve svých aktivitách v zahraničí. V rámci mezivládní spolupráce působil jeden z pracovníků (J. Unger) na archeologickém výzkumu v Mes Aynak (provincie Logar,
Afghánistán). Jde o rozsáhlý mezinárodní projekt financovaný Světovou bankou a zacílený na
záchranu převážně buddhistických památek z 2.–8. století ohrožených aktuálně těžbou mědi. Využitím svých zkušeností na poli záchranné archeologie přispěl ARÚP k mezinárodní pomoci při
obnově země. Tento výzkum významně podporuje i MZV ČR a to nejen formou materiální pomoci, ale i prostřednictvím vydání mezinárodního sborníku či přípravou výstavy věnovaných Mes
Aynak. Ve spolupráci s Ministerstvem chce ARÚP působit na poli archeologie v Afghanistánu i
nadále.
Na základě dohody s Českým egyptologickým ústavem FF UK Praha se specialisté ARÚP (J.
Řídký, L. Varadzin) podíleli na terénním výzkumu v pohoří Sabaloka na 6. nilském kataraktu v
Súdánu. Tato spolupráce vycházela z odborného zaměření našich specialistů a bude zhodnocena
vědeckým zpracováním získaných nálezů. V r. 2012 byla zkoumána naleziště z období mezolitu až
neolitu.
ARÚP v r. 2012 navštívila řada zahraničních badatelů mezinárodního významu. Mezi nimi byli
např. P. Endicott, Dr. (antropolog-archeogenetik, Musée de l’Homme, Paris, Francie); prof. Dr. M.
Egg (archeolog, Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz, Německo); U. Herz (archeolog,
konzervátor, Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz, Německo); Dr. U. Bugaj
(archeoložka, Institut archeologii PAN, Warszawa, Polsko); V. Zavjalov, DrSc. (archeometalurg,
Archeologický ústav RAS v Moskvě, Rusko); A. Petrauskas (archeometalurg, Archeologický
ústav NAVU v Kyjevě, Ukrajina); Mgr. Z. Borzová, Ph.D. (archeoložka, Univerzita Konstantina
Filozofa, Nitra, SK); Mgr. P. Bisták (archeolog, Krajský pamiatkový úrad, Nitra, SK); F. Urban
(restaurátor kovů, Institut Royal du Patrimoine artistique, Bruxelle, Belgie); Manuel FernándezGötz (archeolog, Landesamt für Denkmalpflege BW, Esslingen, Německo); prof. R. Grygiel
(archeolog, ředitel institutu, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi).
Mezinárodní spolupráce je usnadňována dvoustrannými dohodami, 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, Unywersytet Wroclawski, Wroclaw, Polsko;
Universytet Mikolaja Kopernika, Toruń, Polsko;
Zamek Królevski na Wawelu, Kraków, Polsko;
The European Association of Archaeologists (sekretariát sídlí v ARÚP).

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. 2012 realizováno přes 30
dalších akcí, tj. výstav a televizních či rozhlasových vystoupení. Jako příklady vybíráme:
•

Vyšehrad. Dvoudílná rozhlasová relace o Vyšehradě (I. Boháčová), ČR Vltava, 28. 10. 2012.
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•

Týden vědy a techniky. Prohlídky laboratoří v rámci Dne otevřených dveří, v souvislosti
s TVT účast v rozhlasových pořadech v listopadu 2012 (H. Březinová), ČR Leonardo, ARÚ,
7. 11. 2012.
• Archeologická expozice v Žatci. Výstava archeologických výzkumů v renesanční sladovně
v Žatci a její přestavbě na „Chrám chmele a piva“. Expozice je věnovaná vrcholně středověkému a raně novověkému sladovnictví a archeologickým výzkumům v daném objektu; je
umístěna v přízemí sladovny z r. 1574 (P. Čech, Město Žatec, fondy ROP SZ), v průběhu r.
2012.
• Skrytá tajemství kostelů. Archeologické výzkumy 2003-2011. Výstava (scénář a libreto výstavy, zápůjčka předmětů) a cyklus přednášek (celkem 3) (J. Frolík), Regionální muzeum
v Chrudimi, 9. 2.-25. 3. 2011.
• Pernštejnové a jejich doba. Výstava (zápůjčka předmětů, hesla pro katalog) (J. Frolík), Národní památkový ústav + Národní galerie, 3. 5.-31. 8. 2012, Praha – Salmovský palác.
• Europa Jagellonica. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců. Výstava (zápůjčka předmětů, hesla pro katalog) Galerie Středočeského kraje (J. Frolík), GASK Kutná Hora; Zamek Królewski we Warszawie, 20. 5.-30. 9. 2012, Kutná Hora; 9. 11. 2012-27. 1. 2013,
Varšava.
• Archeologické objevy na Pražském hradě. Cyklus 6 přednášek (J. Frolík a další), 12. 1.
2012, 22. 3. 2012, 10. 5. 2012 aj., Kulturní centrum Chaberský dvůr, Praha 8 – Dolní Chabry.
• Pravěk v Obříství aneb Obříství v pravěku. Výstava a doprovodný workshop (P. Limburský, L. Šmahelová).
• Historie.cs. Účast ve třech dílech televizního cyklu, a to (1) Keltové; (2) Sámova říše, (3)
Sázavský klášter, ČT; ARÚ (V. Salač, N. Profantová, P. Sommer), 12. 7. 2012, repríza 25. 12.
2012.
• Život a smrt starých Slovanů. Výstava (N. Profantová), Muzeum a galerie Orlických hor v
Rychnově nad Kněžnou, duben – červen 2012.
• Cesta napříč časem a krajinou. Dlouhodobá výstava nálezů ze záchranného archeologického
výzkumu v trase obchvatu Kolína; k výstavě vydán katalog v podobě odborné monografie (R.
Šumberová), Regionální muzeum Kolín, 7. 9. 2012–2014.
ARÚP v r. 2012 pravidelně informoval tisk a veřejnost, zejména prostřednictvím své tiskové
mluvčí (J. Maříková-Kubková) a webových stránek. Celkem bylo vydáno 9 tiskových zpráv
(http://www.arup.cas.cz/?cat=275) a dne 15. 2. 2012 uspořádána tisková konference k novele Památkového zákona a výsledkům archeologického výzkumu v Bílině.
V listopadu 2012 se konal v ARÚP Den otevřených dveří, při kterém pracovníci ARÚP provedli
návštěvníky po keramické laboratoři a restaurátorských dílnách.

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
Auditorské zprávy v r. 2012 neobsahovaly 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).
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VI. Předpokládaný vývoj činnosti ARÚP
V r. 2012 a nejbližších dalších letech nepředpokládá ARÚP hlubší změny v zaměření vědecké
práce a způsobech naplňování odborných úkolů. Všechny hlavní činnosti ARÚP jsou v posledních
letech velmi negativně ovlivňovány stále se snižující finanční dotací ze strany AVČR (v roce 2012
byla dotace ze strany AVČR o více než 4 mil. Kč nižší, nežli v roce 2009). Nelze předpokládat, že
by v následujících letech byla situace lepší. V důsledku toho je nemožné financovat skoro jakoukoli vědeckou činnost z institucionálních prostředků a je nutné se spoléhat téměř výhradně na
grantové projekty. Vzhledem k obecně velmi nízké úspěšnosti u naší největší grantové agentury
GAČR (v r. 2012 jen ca 17,5 %) se ale nedostává financí ani na některé nejzávažnější projekty
s velkým mezinárodním potenciálem. 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. Trvalé snižování dotace vedlo v roce 2012 mimo
jiné k nutnosti snižování počtu zaměstnanců.
Ve VZ pro rok 2011 bylo konstatováno, že se počítá se zvyšováním nároků i ve vztahu k jednotlivým vědeckým pracovníkům a jejich atestacím. Celkem bylo v roce 2012 atestováno 22
pracovníků. Ve 4 případech doporučily atestační komise zvýšení zařazení o jeden kvalifikační
stupeň, v 16 případech zachování stejného kvalifikačního stupně. V 16 případech doporučily komise uzavřít pracovní smlouvu na tři roky, ve 2 případech na dobu kratší, ve 2
případech smlouva s pracovníkem ještě trvá a ve 2 případech komise doporučily pracovní poměr v
kategorii vědeckého pracovníka neobnovit. Na základě výsledků atestací nebyla s jedním vědeckým pracovníkem obnovena pracovní smlouva a jeden pracovník byl přeřazen na nevědecké místo. Další rezervy se hledají a budou hledat např. v provozu mimopražských objektů nebo objektů
mimo hlavní areál ARÚP v Letenské ul.
Z hlediska výzkumné činnosti je nepostradatelným (a v poslední době téměř jediným) zdrojem
prostředků účelová finanční podpora grantových projektů (viz výše). V r. 2012 bylo podáno přes
21 grantových přihlášek (ke GA ČR, MK ČR – NAKI a Program interní podpory mezinárodní
spolupráce AV ČR), ve kterých pracovníci ARÚP vystupovali jako hlavní řešitelé nebo spoluřešitelé. Z uvedeného počtu grantových přihlášek uspělo v soutěži 8 projektů, které byly v letošním
roce zahájeny (GA ČR – 13 žádostí/5 úspěšných; NAKI MK ČR – 3 žádosti/1 úspěšná; AV ČR 5
návrhů/2 úspěšné – zahájeny už v r. 2012). Kromě toho uspělo i několik mezinárodních projektů,
zahájených v roce 2012 (viz Kap. II.12). V této souvislosti je nutné zdůraznit, že je velmi žádoucí
ještě větší aktivita našich vědeckých pracovníků směrem k podávání žádostí o granty u jiných
agentur, nežli je GAČR, který není schopen financovat ani ty nejdůležitější vědecké projekty
v ČR. Máme zde na mysli zejména evropské granty, TAČR atp.
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“.
Na základě provedené revize zpracovávání Zpráv o archeologickém výzkumu (tzv. Nálezových
zpráv – NZ) a jejich předávání do archivu ARÚP byl konstatován velký dluh v této činnosti, a to
zejména u velkých a významných terénních výzkumů. Tento dluh bude nutné v následujících letech odstranit. Proto bude nutné vázat jisté kapacity vědeckých pracovníků ARÚP právě na vypracovávání NZ z terénních výzkumů prováděných v posledních letech.
ARÚP se 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
současné legislativní situaci na tomto poli je vedení ARÚP připraveno podílet se na formulování
paragrafového znění návrhu nového Zákona o památkovém fondu. Dokud nenastane právní úprava
současného stavu a současný systém koordinace záchranných archeologických výzkumů nebude
změněn, budou se zástupci ARÚP věnovat i práci v Archeologické evaluační komisi při AV ČR.
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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.

IX. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
V r. 2012 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 žádosti: 0;
• počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0;
• popis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle
tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
• výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence: 0;
• počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení: 0;
• další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: nejsou.
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