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 Pane doktore, Slezsko je zajímavé ne-

jen svou historií, kulturními památkami, 

ale skrývá mnohá, dosud neobjevená, 

tajemství i pod zemí. Souhlasíte?

Nelze nesouhlasit. Slezsko je jedním z úžas-

ných míst naší země, kde minulost a  sou-

časnost je propojena daleko více než v  ji-

ných koutech České republiky. Tady se vše 

setkává jak v čase, tak prostoru, na jednom 

místě i v jednom okamžiku. Minulost je pro-

pojena se současností. 

Vezměte si jen objev černého uhlí na stanici 

lovců mamutů v období mladého paleolitu 

před více jak 30 000 lety a uhlí se zde těží 

dodnes. A dají se najít další příklady. Do-

klady lovu ryb v řece Opavě, a to v podobě 

tzv. zátěží rybářských sítí v mladší a pozd-

ní době kamenné, a  tradice zde přetrvává 

v  rybníkářství v  okolí Dolního Benešova. 

Stejně jako prospekce rud v  Jeseníkách, 

kde se současná těžba dotýká tradicí té pra-

věké, ale i  středověké, v  okolí Zlatých Hor 

či Horního Benešova. Příkladů by se našlo 

mnohem víc. 

Slezsko je územím na hranici, takže jde 

o  prostředí konfl iktů různých sfér, a  ty se 

projevovaly v  každém okamžiku minulos-

ti. Ať již se jednalo o střet pravěkých kultur 

či konfl ikt armád na konci 2. světové války. 

Slezsko je pro archeologa výzva a ne každý 

je schopen pochopit hloubku území a zá-

važnost informací obsažených v archeolo-

gických pramenech. Musí se s tím územím 

sžít, musí jej pochopit a nechat se jím pro-

stoupit. Teprve potom ho může začít bádat.

 Archeologie znamená objevování ně-

čeho tajemného, poznání historie. Jaký 

objev Vás v poslední době překvapil?

Naše práce přináší překvapení téměř ka-

ždý den, a  to i  v  místech, kde bychom to 

nečekali. Sebemenší výzkum je výzva. 

Vstupujeme do něčeho neznámého a ne-

objeveného. Nikdy nemůžeme předem 

tušit, co nás čeká. Některé objevy se pro-

jeví až při zpracování v  laboratoři, některé 

jsou patrné již při výzkumu přímo v terénu. 

Výzkum v Nových Heřminovech, v místech 

kde bude vznikat nová vodní nádrž, doložil 

osídlení již v pozdním středověku, což bylo 

překvapením. Naše zjištění tak doplňuje 

a  zpřesňuje doposud předpokládaný mo-

del sídelních aktivit mimo tradičně agrárně 

využívaná území. Díky tomu se mění obraz 

poznání minulosti. A to vše na příkladu vý-

zkumu pro někoho možná nevýznamného 

mikroregionu. Ovšem i  sebemenší zjištění 

může dopomoci ke komplexnímu obrazu 

společnosti na prahu novověku. 

Archeologie je totiž především věda o člo-

věku, nikoliv jen věda o artefaktech. Každý 

nález nám odhaluje stránku jeho myšlení, 

jeho kognitivních projevů. Ať již se jedná 

o  paleolitický úštěp či náboj z  2. světové 

války. Vše dokládá lidství, ať již pozitivně, či 

negativně. Myslím si, že archeologie není 

statickou vědou, ale oborem dynamickým, 

který v  budoucnu bude hrát daleko vý-

znamnější roli při řešení globálních otázek 

lidské existence. 

 Při zakládání nových staveb Vás 

mnohdy jistě překvapí něco nového. 

Jak se dá dnes skloubit snaha investora 

o rychlost výstavby s objevem archeolo-

gického naleziště?

Pro každého archeologa je na prvním mís-

tě vždy zájem památky. Na druhou stranu, 

žijeme ve 21. století a  i archeologie se vy-

víjí, modernizuje a  zdokonaluje ve všech 

směrech. Dnes se již výzkum neobejde bez 

aplikovaných metod, které vše urychlují. 

Použití georadaru, fotogrammetrie, dronu 

a  aktuálních zaměřovacích metod včetně 

grafi ckých programů v  rámci digitalizace 

jsou nedílnou součástí každodenní práce 

archeologa. Zjednodušeně řečeno, jedná 

se o  kombinaci práce „počítače a  lopaty“. 

Oddělení či pracoviště, které nedispo-

nuje odpovídající technikou či personál-

ním obsazením, nemůže provést výzkum 

efektivně a  ve standardu, který moderní 

archeologická věda očekává. Provádějí se 

rozličné přírodovědné analýzy, např. zooar-

cheologické, petrografi cké, archeobota-

nické či antropologické. Provádí se analýzy 

kovů, skel a dalších materiálů, které během 

výzkumu získáme. Samozřejmostí pořád 

zůstává tradiční archeologická metoda vý-

kopu, ovšem i ta se dá provádět v intencích 

21. století, tj. rychle, efektivně a přesně. Vše 

to je o  lidech a  jejich myšlení a  naše Od-

dělení archeologie ve Slezském zemském 

muzeu takto pracovat umí. 

Děkujeme za rozhovor.

Text:  redakce  

Foto:  archiv Slezské zemské muzeum

 Přípravné práce pro dokumentaci fotogrammetrie dronem
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Archeologie 

je především 

věda o člověku

Jiří Juchelka

Jiří Juchelka, vedoucí oddělení  archeologie 
a kurátor archeo logické podsbírky muzea. 
 Archeologie je mu nejen prací, ale i  záli-
bou. Věnuje se terennímu a  archivnímu 
výzkumu na  území českého Slezska. Své 
poznatky předává vysokoškolským studen-

tům a  je autorem mnoha od-
borných publikací i  v Polsku. 
Jeho vědecké zaměření je pra-
věk a středověk Slezska, doba 
bronzová a železná ve střední 
Evropě.
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 Silesia is interesting not only for 

its history and cultural sights, but it 

hides a  lot of  unrevealed mysteries 

underground. Do you agree?

It is not possible to disagree. Silesia is 

one of  the most amazing places in our 

country, where the past and the present 

are connected far more than anywhere else 

in the Czech Republic. Here, everything 

meets in time and place, at one place and 

one time. The past relates to the present.

For example, black coal was discovered 

at the mammoth hunter’s station in the 

Young Palaeolithic Period more than 30,000 

years ago and coal has been mined there 

up to now. And we can fi nd a lot of other 

examples. There are traces of  fi shing in 

the Opava river in the form of  so-called 

loads of fi shing nets in the Young and Late 

Stone Ages and the tradition has survived 

in pond fi shing in the area surrounding 

Dolní Benešov. It could be compared to 

ore prospecting in the Jeseníky Mountains, 

where the current mining activities are 

linked with the Prehistoric and Medieval 

traditions in the vicinity of Zlaté Hory and 

Horní Benešov. And there are many more 

examples. 

Silesia is a  territory located on the border, 

which means that it is an environment 

of  confl icting spheres, and these have 

manifested themselves at every moment 

of  the past. Whether it was a  clash 

of  prehistoric cultures or a  battle of  two 

armies at the end of  the Second World 

War, Silesia represents a  challenge for 

archaeologists and not everyone is able to 

understand the depths of the territory and 

the importance of  information contained 

in archaeological resources. They must live 

with the area, they must understand it and 

let it permeate. Only then is it the right 

moment to start research. 

Archaeology Is Primarily 

a Science about Human Beings  
Jiri Juchelka is the Head of the Archaeology Department and the curator of the archaeological subcollection of the 

museum. Archaeology is not only work for him; it also is his hobby. He is engaged in both fi eld and archival research all 

around Czech Silesia. He shares his knowledge with university students, and he is the author of numerous academic 

publications in Poland too. He focuses on the Prehistoric and Middle Ages in Silesia, and the Bronze and Iron Ages 

in Central Europe.

 Archaeology means Discovery 

of  something mysterious, getting to 

know history. Which Discovery has 

surprised you recently?

Our work brings surprises on a  daily basis, 

and it happens at places where we do not 

expect it. Even minor research is a challenge. 

We enter unknown and unrevealed areas. 

You can never tell what is to come. Some 

discoveries manifest themselves later 

during laboratory processing and some 

are apparent during fi eld research. In Nové 

Heřmínovy, at the place of  an intended 

new dam, research revealed a Late Middle 

Age settlement, which was surprising. Our 

fi ndings thus complement the current 

assumed model of  settlement activities 

outside traditionally agricultural areas, and 

they make them more precise. As a result, 

the picture of  history changes. And this 

is an example of  research in, for some, an 

insignifi cant micro- region.  However, even 

a minor fact can enrich the complex picture 

of society on the threshold of Modern Age. 

Archaeology is primarily a  science about 

human beings, not a  science regarding 

only artefacts. Every discovery reveals 

a part of the human mind and its cognitive 

manifestation. Whether it is a  Palaeolithic 

retreat or a Second World War bullet.

 Everything proves humanity, either in 

a  negative or a  positive way. I think that 

archelogy is not a  static science but 

a  dynamic fi eld, which will play a  much 

more important role when solving global 

issues of human existence in the future.

 When building the foundation 

of new structures, one is often surprised 

by new discoveries. Nowadays, how 

can the investors’ eff ort to speed 

up construction be reconciled with 

a discovery of an archaeological site?

Each archaeologist’s priority is the 

benefi ts of  the monument. On the other 

hand, we live in the 21st century and 

even archaeology is evolving, being 

modernized and upgraded in all directions. 

Contemporary research cannot be done 

without applied methodology which 

speeds things up. The use of  georadars, 

photogrammetry, drones, and current 

measuring techniques, including graphic 

digital programmes, is an integral part 

of  the everyday work of  archaeologists. 

Put simply, it is a combination of ‘computer 

and shovel’ work. Departments or 

workplaces cannot do research effi  ciently, 

and they cannot keep the standards 

expected in modern archaeological 

science, without relevant technology and 

staff . There are various analyses carried 

out in the fi eld of  Natural Science, for 

example zooarchaeological, petrographic, 

archaeobotanical or anthropological. 

Analyses of  metals, glass and other 

materials found during the research are 

carried out.  The traditional archaeological 

method of excavation is taken for granted, 

but even this could be done according 

to the 21 century standards- this means 

quickly, effi  ciently and precisely. Everything 

is about people and their mind and our 

Archaeology Department in the Silesian 

Museum can work like this.  

Thank you for the interview.

Práce s georadarem. Průzkum hradu Kaltenštejn 

Přípravné práce pro dokumentaci u první brány hradu Kaltenštejn (okr. Jeseník)


