
Program archeologické sekce  
Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci 

Zima – jaro 2019 

Přednášky: 

Středa 30. ledna 2019      od 17,00 hod                      
(výjimečně asi až do 20 hodin) 

Přehled archeologických výzkumů na střední 
Moravě v roce 2018 

Přehled významnějších akcí Archeologického centra v Olomouci, Národního 
památkového ústavu v Olomouci, Ústavu archeologické památkové péče v Brně, 
pobočky v Prostějově, Archaii Olomouc a některých regionálních muzeí v roce 2018. 
Přednáší pracovníci příslušných archeologických institucí. 

Sál Radeckého (dříve Horní klubovna) Vlastivědného muzea v Olomouci 

Předběžný program: 

Mgr. Richard Zatloukal, Ph.D., NPÚ:  ZAV NPÚ Olomouc v Olomouckém kraji v roce 2018 

Mgr. Barbora Tomešová, VM Šumperk: Předběžná zpráva o sondážním průzkumu na hradě Hoštejn 

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. a Filip Šrámek, Archaia Olomouc: Záchranné archeologické výzkumy 

v Mohelnici a v Olomouci, na nábřeží Moravy. 

Mgr. Hana Dehnerová, NPÚ: Revitalizace bývalé opatské zahrady Kláštera Hradisko 

Bc. Tomáš Zlámal, NPÚ: OLOMOUC – Jánského ul. - sídliště z doby bronzové, předběžná zpráva o 

ZAV 

Mgr. Marek Kalábek – Mgr. Lukáš Šín, Ph.D., ACO: Výzkum pohřebišť v Olomouci - Slavoníně a 

Uničově 

PhDr. Pavel Fojtík, ÚAPP Brno, pobočka Prostějov:Záchranný archeologický výzkum v průmyslové 

zóně Prostějov – Nubea. 

Mgr. Vít Hadrava, Mgr. Arkadiusz Tajer, Mgr. Lukáš Šín, Ph.D., ACO – Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D., UP 

Olomouc: Dálniční obchvat Přerova – výzkumy na katastrech Předmostí a Dluhonic 

 

Středa 13. února 2019       od 17,00 hod 

Moravské šibenice ve světle archeologických 

výzkumů  

Přednáška o nových výzkumech badatelského kolektivu prof. PhDr. Josefa 
Ungera, CSc. z Ústavu Antropologie PřF MU v Brně. 

Sál Radeckého (dříve Horní klubovna) Vlastivědného muzea v Olomouci 



Středa 3. dubna 2019      od 17,00 hod 

Hradiště nad Okluky a jeho objevitelé.   

Představení nové knihy o keltském oppidu Staré Hradisko u Malého Hradiska 
(Protivanova). Přednáší Mgr. Miloš Hlava, Ph.D. ze sekce archeologie katedry 
historie FF UP Olomouc.  

Sál Radeckého (dříve Horní klubovna) Vlastivědného muzea v Olomouci 

  

Archeologické vycházky/výlety: 

Sobota 6. dubna  2019          od 9,00 hod 

Kokory a Čekyně – dvě pravěká hradiště na Přerovsku.  

Sraz vždy v  9,00 hod na autobusové zastávce Tržnice v Olomouci (bývalé 
autobusové nádraží). Doprava vlastními auty. Prohlídka jednotlivých lokalit – chůze 
terénem. Předpokládaný dojezd do Olomouce po 13,00 hod. Dobrou obuv, svačinu a 
něco proti nepřízni počasí sebou.  

Žádáme zájemce, kteří se chtějí vycházky zúčastnit a nemají k dispozici vlastní dopravu, ať se 
přihlásí P. Kalábkové na tel. 603591821 nebo na mail pavlina.kalabkova@upol.cz. 

 

Sobota 4. května 2019           od 9,00 hod 

Pozořice u Brna – prohlídka archeologických lokalit: pravěká 

hradiště, mohylové pohřebiště a středověký hrad Vildenberk 

Sraz v  9,00 hod na autobusové zastávce Tržnice v Olomouci (bývalé autobusové 
nádraží). Doprava vlastními auty. Prohlídka jednotlivých lokalit – chůze terénem. 
Předpokládaný dojezd do Olomouce po 15,00 hod. Dobrou obuv, svačinu a něco 
proti nepřízni počasí sebou.  

Žádáme zájemce, kteří se chtějí vycházky zúčastnit a nemají k dispozici vlastní 

dopravu, ať se přihlásí P. Kalábkové na tel. 603591821 nebo na mail 

pavlina.kalabkova@upol.cz. 

 

Sobota 1. června 2019           od 9,00 hod 

Předmostí u Přerova – prohlídka aktuálního archeologického 

výzkumu, návštěva Památníku lovců mamutů, prohlídka lokalit 

Skalka a Hradisko ad. 

Sraz v  9,00 hod na autobusové zastávce Tržnice v Olomouci (bývalé autobusové 
nádraží). Doprava vlastními auty. Prohlídka lokality – chůze terénem. Předpokládaný 
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dojezd do Olomouce po 13,00 hod. Dobrou obuv, svačinu a něco proti nepřízni 
počasí sebou.  

Žádáme zájemce, kteří se chtějí vycházky zúčastnit a nemají k dispozici vlastní 

dopravu, ať se přihlásí P. Kalábkové na tel. 603591821 nebo na mail 

pavlina.kalabkova@upol.cz. 

 

Zájezd: 

Sobota 22. června 2019           od 7,00 hod 

Asparn an der Zaya – prohlídka archeoskanzenu a nové 

muzejní expozice. Bojiště u Dürkrut – návštěva místa bitvy na 

Moravském poli. 

Sraz před 7,00 hod na autobusové zastávce Tržnice v Olomouci (bývalé autobusové 
nádraží). Doprava autobusem. Předpokládaný dojezd do Olomouce po 17,00 hod. 
Na zájezd je nutné se přihlásit v kanceláři VSMO, v budově muzea na nám. 
Republiky 5.   
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