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EXKURZE STUDENTŮ DO RAKOUSKA 

Ve dnech 18. 9. - 26. 9. 2000 se 25 studentů archeologie pod vedením Mgr. 
Jiřího Macháčka, Ph.D. zúčastnilo odborné exkurze po archeologických výzku
mech, lokalitách a expozicích na odpradávna (a do dnešních dnů) kulturně spří
zněném území Rakouska. Exkurze byla velmi dobře zorganizována a odborně 
zabezpečena, za což náleží dík především Univ.-Ass. Dr. Eriku Szameitovi 
a také Univ.-Ass. Mag. Alexandře Krenn-Leeb z partnerského vídeňského in
stitutu. Finanční pokrytí exkurze bylo na základě projektu ÚAM FF M U z velké 
části zajištěno v rámci programu A K T I O N Česká republika - Rakousko, jehož 
cílem je podpora spolupráce ve vědě a výzkumu mezi Českou republikou a Ra
kouskem, včetně krytí nákladů spojených s mobilitou vědeckých pracovníků 
(http://www.dzs.cz/AKTION/AKTION.HTM). 

Rakouští kolegové byli nesmírně vstřícní. Umožnili nám seznámit se svými 
pracovišti, dojem v nás zanechalo zejména zázemí Institutu fur Ur- und Friihge-
schichte der Universitát Wien, ale provedli nás i po právě probíhajících výzku
mech. Ať již šlo o výzkumy organizované vídeňskou univerzitou - polykultumí 
výšinnou lokalitu Oberleiserberg (intenzivní odkryvy zde probíhají již po mno
ho sezón), nebo složité situace vzniklé těžbou a zpracováním rudy poblíž Unter-
pullendorfu v Burgenlandu. Všechny uchvátil výzkum prehistorických a časně 
historických štol v solných dolech v Hallstattu vedený HR Dir. Dr. F. E. Bar-
them z Naturhistorisches Museum in Wien. Ojedinělou příležitost spatřit spra-
šová souvrství mladého paleolitu nabídl záchranný výzkum v poloze Krems -
A m Hundssteig. 

Navštívili jsme také mnohé další lokality, z těch nejzajímavějších např. uni
kátně opevněný raně středověký Lutzensdorf, polykultumí návrší Seggau -
Frauenberg, oppidum Ringkogel, největší hradisko popelnicových polí ve Štýr
sku Konigsberg, v pozdní době bronzové a v raném středověku osídlené hradis
ko v Thunau am Kamp nebo světově proslulý Willendorf. Téměř nekonečné se 
zdály stovky drobných mohyl obklopující hradisko Burgstalkogel, dříve ovláda
né knížaty pohřbenými v nedalekém Klein-Kleinu. A v neposlední řadě nás pře
kvapily i mohyly monumentálních rozměrů halštatského pohřebiště v Schandor-
fu na hranicích s Maďarskem. 

Studenty se zájmem o středověk potěšila výstava výzkumů v Kloster Altenburg, 
která představuje nové poznatky o středověkých klášterech na území Rakouska 
a současně prezentuje výsledky práce archeologického občanského sdružení 
ASINOE. Stejně jako pro laickou veřejnost byly i pro odborníky přitažlivé skan
zeny v Aspamu a Mitterkirchenu. V četných stálých expozicích jsme měli mož
nost seznámit se s množstvím známého, ale i dosud nepublikovaného materiálu 
(Naturhistorisches Museum, Eisenstadt, Egenberg, Graz, Leonding, NuBdorf). 

S referencemi o jednotlivých navštívených lokalitách a s nimi spojených zá
žitcích, včetně fotografické dokumentace, je možné se podrobně seznámit na 
adrese: http://www.phil.muni.cz/archeo/akce/rakousko/uvodnistranka.html. 
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