ČESKÁ ARCHEOLOGICKÁ SPOLEČNOST
a
SPOLEČNOST NÁRODNÍHO MUZEA
sekce prehistorie a protohistorie
a
FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, Ústav pro archeologii

pořádají ve dnech 31. března – 1. dubna 2020
v přednáškovém sále historické budovy Národního muzea (Praha 1, Václavské náměstí 68)
informační kolokvium
ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V ČECHÁCH V ROCE 2019

"V souvislosti s koronavirovou epidemií se kolokvia odkládají na neurčito.
Náhradní termín konání se bude řešit, až se poměry normalizují. Prosíme
přihlášené referenty o zasílání souhrnů k plánovaným přednáškám, příprava
sborníku pokračuje."
Program kolokvia :
Úterý 31. 3. -

P o l y k u l t u r n í l o k a l i t y (dopolední blok, začátek v 8.00 hod.)

V. Hendrych (Archeo Pro): Archeologický výzkum polykulturního sídliště v ulici Na Kačence v Praze-Miškovicích
P. Kacl (Archeo Pro): Část neolitického a eneolitického sídliště v ulici Od Školy v Praze-Řeporyjích
P. Kacl (Archeo Pro): Nové doklady pravěkého osídlení ve Ztracené ulici v Praze 6 – Ruzyni
P. Kacl (Archeo Pro): Pravěké sídlištní objekty a souvrství v Juárezově ulici v Praze 6 – Bubenči
P. Snítilý (MM Čelákovice): Přístavba ZŠ Kostelní v Čelákovicích aneb dvakrát do stejné řeky nevstoupíš?
Z. Beneš – J. Dufek: Drobné záchranné výzkumy ÚAPPSČ v roce 2019 v okrese Kolín
V. Rohanová (AC Olomouc): Pokračování výzkumů AC Olomouc v roce 2019 na trase dálnice D11
T. Záruba (VČM Pardubice): Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v nové obytné kolonii
Dražkovice (okr. Pardubice)
J. Musil (RM Chrudim) – T. Zavoral (VČM Pardubice): Archeologický výzkum v trase obchvatu Slatiňan
A. Káčerik (Archeo Sever); Archeologický výzkum před výstavbou dvojhangáru u civilního letiště v Žatci
L. Rypka (MM Ústí n. L.) – A. Káčerik (Archeo Sever): Archeologické výzkumy ve Skoroticích u Ústí nad Labem
*M. Patrik (Brno): Přehled pokut za ničení archeologického dědictví v ČR v letech 2013-2019

11.30 Udělení výročních cen Eduarda Štorcha, vypsaných Českou archeologickou společností za zásluhy
o popularizaci oboru a šíření povědomí o významu archeologických památek

Úterý 31. 3. -

P r a v ě k (odpolední blok, začátek ve 13.00 hod.)

D. Děcký (VČM Pardubice): Výzkumy Východočeského muzea v Pardubicích na neolitické lokalitě v Libišanech (okr.
Pardubice) v roce 2019
Ł. Wiesławski (VČM Pardubice): Dva nové kostrové hroby únětické kultury z Mikulovic (okr. Pardubice)
J. Kopřivová (ÚAPPSČ): Výzkum části pohřebiště únětické kultury v Dobrovici u Mladé Boleslavi
J. Kopřivová (ÚAPPSČ): Osídlení doby bronzové a halštatské v Týnci u Dobrovice
J. Kopřivová (ÚAPPSČ): Pravěké osídlení v Jizerním Vtelně, okr. Mladá Boleslav
M. Metlička (ZČM Plzeň): Předstihový výzkum na stavbě Městského okruhu v Plzni-Křimicích v roce 2019
M. Metlička (ZČM Plzeň):Výzkum záměrně poničené mohyly v Doubravě, okr. Plzeň-sever
M. Janáková - M. Beránek (M Cheb): Osada z doby bronzové na k. ú. Hradiště u Chebu
O. Chvojka (JČM/JČU) – M. Kuna (ARÚ AVČR Praha) – R. Křivánek (ARÚ AVČR Praha) – P. Menšík (ZČU) –
T. Šálková (JČU): Březnice u Bechyně (okr. Tábor) – archeologický výzkum a geofyzikální prospekce sídliště z mladší
doby bronzové v roce 2019
P. Čechák – P. Horník – M. Novák (MVČ HK): Sídliště z neolitu, eneolitu a starší doby bronzové v Mokrovousích (o. HK)
P. Horník – M. Novák (MVČ HK): Bohaté hroby z doby stěhování národů a halštatské sídliště v Sendražicích (o. HK)

J. Blažek (ÚAPPSZČ Most) – L. Ondráčková (OM Chomutov) – M. Půlpán (ÚAPPSZČ Most) – A. PůlpánováReszczyńska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski): Výzkum pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou a z doby
římské v Nezabylicích (okr. Chomutov) v roce 2019
M. Beková (MOH Rychnov n. Kn.): Kostelec n. O., staroneolitické sídliště a pokračování pohřebiště lužických
popelnicových polí; Opočno, sídliště lužických popelnicových polí a žárový hrob przeworské kultury
D. Malyková – M. Mácalová (ARÚ AVČR Praha): Archeologické výzkumy při revitalizacích pražských rybníků a jejich
okolí M. Mácalová (ARÚ AVČR Praha): Chata z doby římské z Roztok u Prahy
Pavel Hušták (Pueblo, o.p.s.): Nález dřevěné studny na pozdně halštatské lokalitě, k. ú. Sadská

Středa 1. 4. -

S t ř e d o v ě k a n o v o v ě k (dopolední blok, začátek v 8.00 hod.)

M. Beková (MOH Rychnov n. Kn.): Nález neznámého pozdně středověkého dvorce v Rychnově nad Kněžnou
J. Frolík a kol. (ARÚ AVČR Praha): Archeologické výzkumy na Pražském hradě a Hradčanech v roce 2019
J. Havrda (NPÚ ÚOP HMP): Malá Strana - Tržiště ppč. 61/2 - výzkum raně středověké hradby z 10. století.
J. Havrda – M. Semerád (NPÚ ÚOP HMP): Malá Strana - Karmelitská čp. 384 - vývoj osídlení od 10. - 18. století.
T. Cymbalak – M. Kovář (NPÚ ÚOP HMP): Nejnovější výsledky archeologických výzkumů z areálu johanitské komendy
v Praze na Malé Straně (středověk, novověk)
J. Havrda (NPÚ ÚOP HMP): Malá Strana - Karmelitská ul., objev závěru kostela Nejsvětější Trojice.(raný novověk)
P. Taibl (NPÚ ÚOP Praha): Archeologický výzkum během rekonstrukce Clam-Gallasova paláce v Praze
J. Podhorský (Archeologický ústav AV ČR, Praha): Sedmá sezóna výzkumu raně a vrcholně středověkého pohřebiště v
Nesvěticích (k. ú. Libkovice u Mostu)
D. Dvořáček – M. Kraus (ARÚ AVČR Praha): Výzkum baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi v roce 2019
J. Frolík (ARÚ AVČR Praha): Pokračování záchranného archeologického výzkumu při rekonstrukci hřbitovního kostela
Všech svatých s kostnicí v Kutné Hoře-Sedlci v roce 2019
F. Velímský (ARÚ AVČR Praha): Záchranný výzkum v okolí katedrály sv. Bartoloměje v Kolíně
F. Velímský (ARÚ AVČR Praha): Záchranný výzkum při adaptaci domů čp. 37 a 38 na Komenského nám. v Kutné Hoře na hotel
F. Velímský (ARÚ AVČR Praha): Záchranný výzkum části středověkého montánního areálu v poloze Pod hřbitovem na
Grejfském pásmu v Kutné Hoře
R. Bláha (MVČ HK): Výzkum při rekonstrukci schodiště Bono Publico v Hradci Králové
R. Bláha – P. Sehnoutková (MVČ HK): Odkryv části zaniklé středověké vodoteče a jejího okolí v proluce u Novákových
garáží v Hradci Králové
R. Bláha (MVČ HK): Odkryv základů fortifikace z 18. století v Gayerových kasárnách v Hradci Králové

Středa 1. 4. -

S t ř e d o v ě k a n o v o v ě k (odpolední blok, začátek ve 13.00 hod.)

*R. Křivánek (ARÚ AVČR Praha): Geofyzikální měření ARÚ Praha na archeologických lokalitách v roce 2019
R. Křivánek (ARÚ AVČR Praha): Shrnutí výsledků geofyzikálních průzkumů archeologických lokalit ve středočeském
kraji v rámci projektu regionální spolupráce AV ČR – rok 2019
L. Hylmarová (RM Mělník): Archeologický výzkum zaniklé synagogy v Mělníku
J. Prostředník – Š. Lompart (MČR Turnov): Archeologický výzkum kostela sv. Alžběty a hřbitovního kostela Povýšení sv.
Kříže v Jilemnici
J. Musil (RM Chrudim) – P. Netolický (ZČU Plzeň): Výsledky povrchového průzkumu Železných hor v roce 2019
P. Nový: Drobné záchranné archeologické výzkumy Středočeského muzea v Roztokách u Prahy
P. Kacl (Archeo Pro): Výzkum zaniklé novověké vinice na Pernikářce v Praze 6 – Dejvicích (novověk, industriální období,
ojediněle zemědělský pravěk a středověk)
L. Kaiser (ARCHAIA o.p.s.) – J. Vizner (ARCHAIA o.p.s.) – D. Vích (RM Vys. Mýto) – P. Juřina (ARCHAIA o.p.s.):
Vysoké Mýto – výzkum středověké městské parcely
L. Mattiello (ÚAPPSČ): Mimořádně zachovalá pec z doby římské v kulturní vrstvě polykulturního sídliště v Klecanech

Z důvodů velkého počtu referátů je

závazný časový limit jednotlivých referátů 10 minut !
(pokud nebylo v nejnutnějších případech prodloužení s organizátory projednáno)

Přednášející upozorňujeme na požadavek odevzdání výtahů z referátů ještě před konáním kolokvia !
Členové České archeologické společnosti, kteří se prokáží platným členským průkazem, mají vstup zdarma, výtahy z
referátů (i nep řednesených) dostanou opět v rámci Zpráv ČAS.
(Získat přihlášku za člena ČAS lze přímo v průběhu kolokvia u pořadatelské služby.)
Členové Společnosti Národního muzea mají rovněž volný vstup po předložení platného průkazu SNM.
Nečlenové platí při vstupu do sálu organizační poplatek 20,- Kč,
opravňující k návštěvě obou jednacích dnů.

