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ul. Bří Wolfů 16, 779 00 Olomouc
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace (ACO), realizuje
předstihové a záchranné archeologické výzkumy na území Olomouckého kraje, v případě
potřeby i na dalším území, a to u všech typů investičních akcí spojených se zásahy do terénu –
od velkoplošných výzkumů na dálnicích a v průmyslových zónách až po výstavbu
jednotlivých rodinných domků. Je garantem archeologické památkové péče v rozsahu svého
pověření.
ACO přitom zajišťuje veškeré archeologické činnosti, tj. spolupráci s investory a
orgány státní správy (územní archeologické studie) a samosprávy v období přípravy stavby,
veškeré terénní archeologické práce, laboratorní ošetření, evidenci a dokumentaci nálezů,
jejich odborné vyhodnocení, prezentaci výsledků výzkumů formou odborných publikací,
účastí na výstavách, pořádáním konferencí, přednášek, výuky, výměnou zkušeností
v republikovém i mezinárodním měřítku, organizováním mediálních dnů a tiskových
konferencí, dnů otevřených dveří pro veřejnost atd.
Ve své činnosti využívá jak invazivních metod práce (terénní výzkum, sondáže), tak i
nedestruktivní prospekční činnosti (studium pramenů, povrchové průzkumy, archeogeofyzika,
letecká prospekce). Výsledkem vynaloženého úsilí je stále se zdokonalující evidence a
dokumentace movitých i nemovitých archeologických památek a archeologických situací ve
zkoumaném území. Při digitalizaci plánů a map, jakož i při tvorbě stále složitějších výstupů
vědeckovýzkumné činnosti, pracuje ACO na novém geografickém informačním systému
vizualizace a prostorové analýzy dat z vlastních výzkumů.
Je regionálním správcem dat databáze Státního archeologického seznamu ČR pro
Olomoucký kraj. Provádí osvětovou a metodickou činnost v oblasti archeologie, spolupracuje
s ostatními archeologickými pracovišti a kulturními institucemi v Olomouckém kraji, v České
republice i v zahraničí. V rámci multidisciplinární spolupráce si vyměňuje nejnovější
poznatky zejména s odborníky z oboru antropologie, archeogenetiky, izotopové archeologie,
paleoenvironmentální archeologie, paleometalurgie a dalších specializací.
ACO spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci při přípravě a realizaci výuky
nově akreditovaného studijního oboru archeologie (katedra historie FF PU), který bude ve
školním roce 2007/2008 poprvé zpřístupněn uchazečům o studium.
ACO vydává neperiodické publikace ve formě dvou publikačních řad a ročenky.
Vychází přitom z vlastních výzkumů, využívá zkušeností odborníků z jiných archeologických
institucí i z příbuzných oborů.
Publikační řada Archeologické památky střední Moravy je menšího rozsahu (formát
A5), slouží k základnímu seznámení veřejnosti s vybranými archeologickými památkami
z oblasti střední Moravy. Jednotlivé svazky postupně „mapují“ veřejnosti dosud blíže
neznámé, nově hodnocené nebo jinak zajímavé lokality nebo tématické celky.
Publikační řada Archaeologiae Regionalis Fontes (formátu A4, s barevnou obálkou
a přílohou) slouží k publikování výsledků výzkumů prováděných zejména v okruhu územní
působnosti ACO, a to formou materiálových studií, katalogů nebo kompletního vědeckého
zpracování, pomáhá také mladým autorům v jejich publikační činnosti.
Obnovená řada ročenek splňuje jednak požadavky zřizovatele na zveřejňování
základních informací o činnosti a směřování organizace, jednak slouží k rychlému
publikování výsledků výzkumů uskutečněných ACO.
O činnosti ACO je možno se podrobněji seznámit na jeho webových stránkách, které
pravidelně aktualizuje (www.ac-olomouc.cz), jakož i na stránkách věnovaných výzkumům na
dálnici D47 (www.archeologied47.cz).

