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Ve dnech 14. – 16. 10. 2014 se poprvé uskutečnila mezinárodní konference
,,Archeologický výzkum krajiny a ICT‘‘. Do Opavy se sjelo celkem 25 odborníků z Moravy,
Čech, Slezska, Polska a Slovenska, aby na půdě Slezské univerzity v Opavě předali své
odborné zkušenosti a výsledky v oblasti archeologického výzkumu krajiny.
Příspěvky byly velmi rozmanité. Především se však zaměřovaly na využití lidarových dat
při průzkumu krajiny, a jeho dalšího zpracování. Nechybělo také využití leteckých
snímku a aplikace geografických informačních systémů.
Konference se uskutečnila za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky v rámci projektu Interdisciplinární vzdělávání v ICT s jazykovou
kompetencí, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0014. Organizátorem byl Ústav archeologie
Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
První den konference byli účastníci přivítáni vedoucím Ústavu archeologie doc. PhDr.
Vratislavem Janákem, CSc. Po slavnostním úvodu byla konference oficiálně zahájena.
„Moderátorského‘‘ postu se ujal Mgr. Peter Kováčik, Ph.D., který konferenci uváděl po
celý den.

Příspěvky nebylo třeba třídit nijak tematicky. Všechny svou tematičností na sebe
navzájem navazovali, proto se úvodního příspěvku ujali kolegové z Nitry (Z. Borzová - M.
Borza - P. Bisták).
Celkem bylo odprezentováno 11 příspěvků. Ačkoliv měli účastníci dostatek času na svůj
referát, docházelo k časovým prodlevám, přesto pevně věřím, že všichni účastníci byli
s průběhem konference spokojeni.

Závěrečný příspěvek byl pod taktovkou doc.

Vratislava Janáka a jeho kolegů. Byly odprezentovány výsledky výzkumu krajiny
Moravské brány. Poté se již všichni účastníci odebrali do místnosti odpočívárny, kde pro
ně bylo připraveno pohoštění.

Obr. 1 Organizační tým konference (zleva Mgr. Kateřina Papáková; Mgr. Andrea
Hořínková; Mgr. Peter Kováčik, PhD.)

Obr. 2 Zahájení konference. Úvodní slovo doc. PhDr. Vratislava Janáka, CSc.

Obr. 3 Účastníci a hosté konference

Obr. 4 Diskuze účastníků

Obr. 5 Příprava prezentace doc. V. Janáka a kolegů „Výzkum krajiny Moravské brány‘‘

Obr. 6 Prezentace výstupů výzkumu krajiny Moravské brány

Obr. 7 Společenský večer

Následující dva dny byly uspořádány pracovní workshopy a exkurze do oblasti
Moravské brány. První den byla naplánována cesta po oblasti Oderské brány. Kde měli
účastníci možnost prozkoumat možnosti osídlení na lokalitě Pustějov, kde Ústav
archeologie již třetím rokem provádí systematické výzkumy sídliště kultury s lineární
keramikou. Poté byla naplánována návštěva muzea v Novém Jičíně, kde archeolog Mgr.
Pavel Stabrava připravil pro účastníky velice unikátní výstavu nálezů kovové industrie
z prostoru kotouče u Štramberku. Mnohé z nálezů bylo možné vidět teprve poprvé,
protože jsou uloženy v depozitáři muzea a není k nim přístup. Tímto bych chtěla proto
panu Mgr. Stabravovi velmi poděkovat, za jeho vynikající výklad a prezentaci nálezů. Po
menším občerstvení byla naplánována návštěva lokality kotouče u Štramberka.
Účastníci měli možnost si projít významnou polykulturní lokalitu. Na náměstí ve
Štramberku se navštívilo také Burianovo muzeum, kde byly vystaveny zbývající
předměty z kotouče u Štramberka. Zájemci si vyběhli ještě na hrad a Trúbu. Bohužel
počasí nebylo příliš příznivé pro krásný pohled na koridor Moravské Brány. Následně
byl první den exkurze ukončen a všichni byli převezeni zpět do Opavy.

Obr. 8 Pustějov

Obr. 9 Terénní prospekce - Pustějov

Obr. 10 Terénní prospekce - Pustějov

Obr. 11 Muzeum Nový Jičín – v prostorách Žerotínského zámku

Obr. 12 Výklad Mgr. Pavla Stabravy

Obr. 13 Unikátní nálezy kovové industrie z kotouče u Štramberku

Obr. 14 Společné foto účastníků exkurze

Obr. 15 Výšlap na kotouč

Následující den byl naplánován terénní workshop a exkurze do prostoru Bečevské
brány. Nejprve jsme navštívili hrad Helfštýn, který svou rozlohou a umístěním patří
k nejvýznamnějším opevněným prvkům ve střední Evropě. Uvítacího slova a celkového
přednesu se ujal Mgr. Zdeněk Schenk, který sám na hradě v předešlých letech prováděl
rozsáhlé archeologické výzkumy. Následně se celá skupina přemístila na lokalitu
Hlinsko, která zaujímá významné postavení v eneolitu (pozdní doba kamenná). Opět se
slova ujal Mgr. Schenk, který představil nejvýznamnější nálezy a také poukázal na zbytky
opevňovacího valu a celkovou polohu lokality. Odpoledne jsme zakončili v restauračním
zařízení Labuť, která již dlouhá léta patří k vyhlášeným restauracím v Přerově. Myslím,
že tento pozdní oběd byl příjemnou tečkou na závěr konference. Tímto bych chtěla ještě
jednou velmi poděkovat Mgr. Zdeňku Schenkovi, za jeho poutavý přednes a terénní
ukázku lokalit.

Obr. 16 Výklad Mgr. Zdeňka Schenka – Před vstupní bránou hradu Helfštýn

Obr. 17 hrad Helfštýn

Obr. 18 Prezentace nálezu – lokalita Hlinsko

Obr. 19 Nedávný nález bronzové sekerky – ukázka Mgr. Zdeňka Schenka

Již před zahájením konference, byli všichni účastníci informováni o možnosti
prezentování svých příspěvků ve sborníku z konference. Který bude vydán do konce
roku 2014 a to za finanční podpory Slezské univerzity v Opavě v rámci programu
„Interdisciplinání

vzdělávání
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ICT

s

jazykovou

kompetencí,

reg.

č.

CZ.1.07/2.2.00/28.0014“. Někteří experti svůj příspěvek zaslali ještě před samotnou
konferencí, jiní přislíbili dodání do konce října 2014.
Závěrem je třeba poděkovat Slezské univerzitě v Opavě za bezplatné zapůjčení prostor
pro konání mezinárodní konference „Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT“.
Rovněž je třeba poděkovat Petře Kuklové z Ústavu archeologie Slezské univerzity
v Opavě za pomoc při prezentaci účastníků konference a také studentům a doktorandům
Mgr. Kateřině Papákové, Mgr. Petru Ratajovi a Bc. Janu Bočkovi za pomoc při organizaci
a hladkém průběhu celé akce. Všem jmenovaným upřímné díky.
Za celý organizační tým bych chtěla ještě poděkovat všem účastníkům konference,
nejen přispěvovatelům, ale také studentům, kteří mají zájem o krajinnou archeologii a
chtějí si i nadále rozšiřovat své vědomosti. Pevně věřím, že toto setkání bylo startovacím
impulsem pro pořádání dalších takovýchto konferencí. Snad se nebude nikdo zlobit, zda
vyslovím myšlenku, že se jednalo o nultý ročník konference ,,Archeologický výzkum
krajiny a aplikace ICT v archeologii‘‘
Za organizační tým aktivity A2
Andrea Hořínková

