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1 ROK V ČÍSLECH
Rok od založení společnosti

2.

Rok od udělení archeologické licence

1.

Počet krajů s územní působností dle licence

2

Počet členů správní rady

3

Počet členů dozorčí rady

3

Počet oslovených investorů stavebních akcí

315

Počet podaných hlášení o záchranné arch. akci

121

Počet negativních akcí

105

Počet pozitivních akcí

16

Výnosy z hlavní činnosti (po zaokrouhlení)

1 691 631 Kč

Náklady na hlavní činnosti (po zaokrouhlení)

1 567 973 Kč

2 SLOVO ŘEDITELE
Rok 2011 byl druhým rokem od vzniku společnosti1, avšak prvním, kdy v celém jeho
průběhu mohla kromě výchovy a vzdělávání v oblasti archeologie a památkové péče
vykonávat také další důležitou složku svého poslání, a to je ochrana, záchrana, dokumentace
a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek. Tato skutečnost
ovlivnila zásadním způsobem celý rok 2011 a to v mnoha oblastech.
Aby společnost mohla naplnit své cíle, bylo především zapotřebí vybudovat kvalitní
tým zajišťující služby dle zakládací listiny a v koordinaci s ostatními oprávněnými
organizacemi sdruženými v regionálních komisích specifikovat územní rozsah působnosti.
Během roku 2011 byl sestaven a ustálen funkční tým odborníků a externích spolupracovníků,
kteří zajišťují odbornou specializací kvalitu zpracovávaných archeologických dat a výstupů.
Vedle sídla firmy s výkonem archeologické činnosti ve Středočeském kraji vznikla pobočka
1

Společnost Pueblo – archeologická společnost, o. p. s. vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne
1. 10. 2009. Společnost je založena na dobu neurčitou.
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pro kraj Vysočina s archeologem Mgr. Ladislavem Kaiserem v čele. Kromě samostatných
archeologických aktivit navázala naše instituce spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava, p. o. a
Archaia Brno o. p. s. Postupně se také daří naplňovat badatelský záměr, výsledky
archeologických výzkumů prezentovat na odborných konferencích a některé výstupy
v odborné literatuře publikovat (nebo k publikaci připravit).
Současně jsme v tomto intenzivním pracovním roce nastavili standardy pro
dokumentaci samotné archeologické práce. Všechna terénní dokumentace je zpracovávána
elektronicky, data jsou uložena v databázích k tomuto účelu navržených, vznikla jasná
evidence terénních nálezů (objektů, vrstev, skic, výkresů, atd.). S uspokojením mohu
prohlásit, že se nám podařilo zpracovávat výsledky archeologických výzkumů ještě v témže
roce, kdy tyto proběhly a většinu nálezových zpráv připravit k odevzdání Archeologickému
ústavu na počátku roku 2012.
Ve snaze o naplnění cíle společnosti z hlediska záchrany archeologických památek
jsme přistoupili k aktivnímu sledování vydávaných územních a stavebních rozhodnutí a
informování investorů stavebních akcí pomocí tzv. kontaktního dopisu. V něm investora
stavby informujeme o možnosti, že se místo plánované stavby může nacházet na území
s archeologickými nálezy a také o nutnosti provedení záchranného archeologického
výzkumu. Takto jsme v minulém roce na území obou krajů oslovili celkem 315 investorů.
V uplynulém roce se také stabilizovala podoba webových stránek společnosti
dostupných na http://pueblo-ops.cz/. Přesto i v roce 2012 bychom rádi ještě vytvořili sekci
aktualit týkajících se jak společnosti, tak archeologického světa, dále pak nabídek pro
studenty a některé sekce bychom rádi ještě rozšířili.
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Vize, nebo spíše očekávání, se kterými jsme do minulého roku vstupovali, se nám
v mnoha ohledech podařilo naplnit, což se projevilo také v hospodářské bilanci společnosti,
jejíž hospodářský výsledek před zdaněním činil zisk 123 658,-Kč. Rádi bychom vynaložené
úsilí viděli také optikou, díky které zisk společnosti umožní realizaci dalších neziskových
projektů, ať už se týkají financování expertiz, výchovných programů nebo podpory vydávání
odborných publikací.
Mohu s plným přesvědčením říci, že se nám podařilo naplnit povinnosti vyplývající
z Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů podle § 21 odst. 2
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění uzavřené mezi Akademií
věd České republiky a společností Pueblo – archeologická společnost, o. p. s. ze dne 13. 9.
2010 a Povolení Ministerstva kultury, udělené společnosti Pueblo – archeologická
společnost, o.p.s. k provádění archeologických výzkumů ze dne 31. 8. 2010.
V předchozích odstavcích jsem již nastínil, jak intenzivním pro nás rok 2011 byl, a
proto bych na závěr rád poděkoval všem spolupracovníkům z řad jednotlivců, tak institucím,
které se na úspěšném chodu výrazně podepsali přátelsky udílenými radami a především
kvalitně odvedenou prací. Rád bych také poděkoval statutárním orgánům, které mi mým
zvolením do funkce ředitele projevily důvěru, kterou osobně vnímám jako závazek pro
následující období činnosti společnosti Pueblo – archeologická společnost, o. p. s.

Mgr. Pavel Hušták
ředitel společnosti
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3 PROFIL SPOLEČNOSTI
Oprávněná organizace:
Sídlo společnosti:

Pueblo – archeologická společnost, o. p. s.
Podjavorinské 1601/8, 149 00 Praha 11 - Chodov

Identifikační číslo:

IČ: 289 66 465, DIČ: CZ 289 66 465

Pobočka společnosti pro kraj Vysočina:

Na Hliništi 2039/49, 586 01 Jihlava

Společnost Pueblo – archeologická společnost, o. p. s. na základě povolení MK
k provádění archeologických výzkumů ze dne 31. 8. 2010 podle ustanovení § 21 odst. 2
zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zajišťuje kompletní archeologický servis, a to
na území Středočeského kraje a kraje Vysočina. Posláním společnosti je ochrana, záchrana,
dokumentace a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek a výchova
a vzdělávání v oblasti archeologie a památkové péče. Mezi služby, které společnost
poskytuje stavebníkům, patří konzultační a poradenská činnost v oblasti archeologie a
památkové péče, kompletní zajištění a zpracování archeologických výzkumů včetně vystavení
expertního listu pro kolaudaci stavby, vyhodnocení stavebních projektů a územního
plánování z hlediska dopadu na archeologické a kulturní dědictví (EIA).
Vědeckou složku činnosti zahrnuje vědeckovýzkumná činnost v oblasti archeologie a
historie, provádění stavebně historických průzkumu na ohrožených lokalitách a historických
objektech, správa a odborné zpracování movitých archeologických památek a jejich příprava
pro předání do muzeí, konzervace a speciální analýzy archeologických nálezů.
Mezi popularizační aktivity patří výchova a vzdělávání v oblasti archeologie, historie a
památkové péče, včetně pořádání výstav, přednášek, seminářů a kurzů pro školy a zájmové
skupiny a popularizace archeologie pro laickou i odbornou veřejnost.
Pueblo – archeologická společnost, o. p. s. poskytuje také subdodávky terénních,
dokumentačních a technických prací pro oprávněné archeologické organizace.
Společnost má oprávnění provádět archeologické výzkumy na území Středočeského
kraje a Vysočina. Vzhledem k počtu archeologických institucí a jejich územnímu záměru, bylo
těžiště toto území na jednáních Středočeské archeologické komise detailněji vymezeno, a to
na okres Benešov. V kraji Vysočina bylo archeologickou komisí stanoveno užší vymezení
působnosti do okresu Žďár nad Sázavou. Služby společnosti jsou oceněny ceníkem
schváleným statutárními orgány.
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4 ORGÁNY SPOLEČNOSTI

4.1 Činnost statutárních orgánů v roce 2011

Dozorčí a správní rada se na společném zasedání sešla v roce 2011 dvakrát. Vzhledem
k uplynulému funkčnímu období u jednoho člena dozorčí a jednoho člena správní rady k 1.
10. 2011, došlo k částečné obměně členů s účinností k 2. 10. 2011. Schválené zápisy ze
společných zasedání DR a SR jsou uloženy v sídle společnosti.
První společné zasedání členů dozorčí a správní rady společnosti se konalo dne
1. 2. 2011 v Melicharově muzeu v Unhošti a jeho hlavním bodem bylo schválení účetní
uzávěrky. Jednání zasedání DR a SR zahájil ředitel společnosti, přivítal přítomné členy DR a SR
a hosty2 a seznámil členy s programem zasedání. Jednání DR a SR bylo prohlášeno za
usnášeníschopné. V úvodu ředitel společnosti obeznámil DR a SR se základními dokumenty
společnosti, následovalo představení loga a webových stránek a proběhlo seznámení
s dohledy, které v roce 2010 proběhly (Třesov, Štíhlíce). DR projednala a schválila účetní
uzávěrku za rok 2010 jako doklad pro Výroční zprávu společnosti, SR projednala odměňování
ředitele společnosti. Ředitel společnosti předložil SR návrh ceníku poskytovaných služeb
společnosti pro rok 2011, tento byl projednán a schválen.
Druhé společné zasedání členů dozorčí a správní rady společnosti se konalo dne
28. 6. 2011 v Melicharově muzeu v Unhošti. V úvodu byl schválen zápis z předchozího
společného zasedání DR a SR ze dne 1. 2. 2011 a jeho správnost byla podpisem potvrzena
přítomnými členy DR a SR. Dále byly projednány a schváleny změny zakládací listiny
vycházející z novely č. 231/2010 Sb. zákona č. 248/1995 Sb. Návrh ředitele společnosti byl
členy DR a SR jednomyslně přijat v předložené podobě bez úprav. Výroční zpráva za rok 2010
byla členy DR a SR jednomyslně schválena. Vzhledem k tomu, že se společnost ve druhém
čtvrtletí roku 2011 stala plátcem DPH, bylo nutné provést změny v hodinových sazbách
ceníku. Nová podoby ceníku byla členy DR a SR jednomyslně schválena.

2

PhDr. Miloslav Slabina, Mgr. Ladislav Kaiser, Mgr. Petr Mudra
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Na druhém společném zasedání členů dozorčí a správní rady společnosti by
projednán také návrh nových členů DR a SR, neboť dne 1. 10. 2011 skončil výkon funkce
členu správní rady Mgr. Davidu Daněčkovi a členu dozorčí rady Mgr. Janu Turkovi. Ředitel
společnosti představil následující kandidáty: Mgr. David Daněček byl znovu navržen do
pozice člena SR a Mgr. Tomáš Falc byl navržen do pozice člena DR. Do těchto funkcí byli
s účinností ke dni 2. 10. 2011 všemi hlasy přítomných členů SR a DR výše uvedení kandidáti
zvoleni. Ředitel společnosti také informoval členy o kontrole provedené zástupci FÚ v sídle
společnosti a jejím pozitivním výsledku a závěrem ředitel společnosti poděkoval Mgr. Turkovi
za práci v pozici člena DR.

4.2 Správní rada a její složení v roce 2011

Doc. Pavel Vařeka PhD

předseda správní rady

Mgr. David Daněček

člen správní rady

Mgr. Aleš Česal

člen správní rady

den vzniku členství 1. 10. 2009
ve funkci od 1. 10. 2009
(funkní odbobí tříleté)
den vzniku členství 2. 10. 2009
(funkní odbobí dvouleté)
znovuzvolení od 2. 10. 2011
(funkní odbobí tříleté)
den vzniku členství 2. 10. 2010
(funkní odbobí tříleté)

4.3 Dozorčí rada a její složení v roce 2011

Mgr. Jan Turek

předseda dozorčí rady

Mgr. Ľubomír Novák

předseda dozorčí rady

Mgr. Josef Hložek

člen dozorčí rady

Mgr. Tomáš Falc

člen dozorčí rady
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den vzniku členství 1. 10. 2009
(funkní odbobí dvouleté)
den vzniku členství 2. 10. 2010
ve funkci od 21. 10. 2011
(funkní odbobí tříleté)
den vzniku členství 1. 10. 2009
(funkní odbobí tříleté)
den vzniku členství 2. 10. 2011
(funkní odbobí tříleté)

4.4 Personální zajištění společnosti

Organizační struktura:
Statutární orgány

Místoředitel pro vědu
a výzkum

Archeologické a stavebně
historické výzkumy

Ředitel společnosti

Dokumentace a
geoinformatika

Laboratorní zpracování

Personální zajištění:

Ředitel společnosti:

Mgr. Pavel Hušták

Místoředitel pro vědu a výzkum:

PhDr. Miloslav Slabina

Archeologické a stavebně hist. výzkumy:

Mgr. Pavel Hušták (Středočeský kraj)
Mgr. Ľubomír Novák (Středočeský kraj)
Mgr. Ladislav Kaiser (kraj Vysočina)

Dokumentace a geoinformatika:

Bc. Hynek Švácha
Mgr. Petr Mudra

Laboratorní zpracování:

Hana Hrušková
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5 ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY

5.1 Archeologické výzkumy v roce 2011

V loňském roce bylo uskutečněno 11 archeologických výzkumů, 5 na území
Středočeského kraje, pobočka Jihlava provedla 6 archeologických výzkumů. Stručný přehled
jednotlivých výzkumů přináší následující odstavce. Přehled dalších pozitivních akcí, které byly
prováděny formou dohledu následuje v podkapitole 5.4. Celkem tak proběhlo o 16
pozitivních akcí.
Z hlediska zkoumané plochy byl nejrozsáhlejší terénní aktivitou výzkum v Jinočanech,
který probíhal ve dvou etapách v jarních a letních měsících roku 2011. Tento výzkum byl také
hlavním zdrojem příjmů v roce 2011. Vzhledem k výjimečnosti nálezového celku jsme použili
kromě standardních metod i ojediněle používané expertizy, a to především fosfátovou a
geofyzikální analýzu, metody, které jsme použili pro sledování geneze sedimentace objektů.
Naše společnost se také finančně podílela na zajištění těchto analýz a společně s jejich
autorem jsme některé výsledky měření prezentovali na odborné konferenci „Rekonstrukce a
experiment v archeologii“ a také připravili k publikaci ve sborníku z konference.
Již v úvodním slovu jsem zmínil nastavení standardů pro dokumentaci terénní
archeologické práce. Všechna terénní dokumentace je zpracovávána elektronicky, data jsou
uložena v databázích k tomuto účelu navržených (v programu Miscosoft Access)

11

Dále

vznikla

jasná

evidence

terénních

nálezů,

tzv. formulářová

metoda

stratigrafických jednotek. Jde o evidenci objektů, vrstev, konstrukcí nálezů, atd. a její příklady
náhledů jsou uvedeny níže.
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Všechny soubory archeologických nálezů byly zpracovány (event. konzervovány)
laboratoří, bylo jim přiděleno evidenční číslo a byly též předány vybraným institucím.
Konkrétně:
Muzeu Mladoboleslavska, p. o., Staroměstské nám. 1, 293 80 Mladá Boleslav, byly
předány artefakty ze záchranného archeologického výzkumu 4/2011, ze stavební akce
„Retenční nádrž K4 a ČOV Dobrovice“ v k. ú. Dobrovice. Předmětem předání bylo13 sáčků
archeologických nálezů, Nálezová zpráva NZ_2011-04, CD databáze + NZ_2011-04.
Melantrichovo vlastivědné muzeum v Unhošti, Dr. Beneše 1, 273 51 Unhošť, převzalo
artefakty z výzkumů 2/2011 a 3/2011, stavebních akcí Jinočany - Bytové domy A, B – I. etapa
a Obytný soubor Jinočany - JIH Jinočany – II. etapa průzkumu. V případě prvního výzkumu
byly předány 3 banánové bedny archeologických nálezů (+ MZ evidovaná jako p. č. 1),
Nálezová zpráva NZ_2011-02, DVD databáze (MC Access), plány + NZ_2011-02 (pdf).
V případě výzkumu 3/2011 byly předány 4 banánové bedny archeologických nálezů,
Nálezová zpráva NZ_2011-03, DVD databáze (MC Access), plány + NZ_2011-03 (pdf).
Hornickému Muzeu Příbram, Náměstí Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram, byly předány
artefakty ze záchranného archeologického výzkumu 5/2011, ze stavební akce Kosova Hora
kNN –IE-12-6002629. Předmětem předání byly 3 sáčky archeologických nálezů, Nálezová
zpráva NZ_2011-05, CD databáze + NZ_2011-05.
Nálezy ze záchranného archeologického výzkumu 10/2011, ze stavební akce
Revitalizace Komenského náměstí byly předány Muzeu Podblanicka, Pobočka Benešov, Malé
náměstí 74, 256 01 Benešov, a to 6 banánových beden archeologických nálezů, Nálezová
zpráva NZ_2011-10, DVD databáze (MC Access), plány + NZ_2011-10 (pdf).
Všechny nálezy ze záchranných archeologických výzkumů prováděných v kraji
Vysočina jsou předávány Muzeu Vysočiny Jihlava, p. o., a to na základě níže uvedené
smlouvy o spolupráci (viz kap. 5.2). Výjimku v předání nálezového fondu tvoří keramický
materiál, který má k dispozici Muzeum Vysočina Jihlava, p. o. pro přípravu výstavy
Archeologie Vysočiny.
Všechny nálezové zprávy byly vyhotoveny v pětinásobném provedení (po jednom
paré: Archeologický ústav, instituce přejímající nálezový fond, investor stavby, autor a
Pueblo – archeologická společnost, o. p. s.).
Přehled provedených záchranných archeologických výzkumů včetně stručného
přehledu

dosažených

výsledků

přinášejí
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následující

odstavce.

Jinočany - Bytové domy A, B – I. etapa a II. etapa
parc. č. 567/28, k. ú. Jinočany, okr. Praha – západ
Kultura: eneolit KKA, latén LTB2-C

Záchranný archeologický výzkum

nalezeny stopy po otopném zařízení,

byl vyvolán výstavbou souboru bytových

zřejmě tedy měly jinou než sídelní funkci.

domů na parc. č. . 567/28, 567/29, 567/17

Půdorysy

domů

byly

obdélné,

a byl prováděn ve dvou etapách v první

orientace V – Z o rozměrech cca 5 m x 3 m.

polovině roku 2011.

Nadzemní kůlové (či roubené) stavby se

Zájmové území se rozkládá na

nepodařilo přímo doložit, lze o nich

mírném JV svahu pod obcí Jinočany, terén

uvažovat z dokladů otisků mazanice

se uklání směrem k Jinočanskému potoku

nalezené v obj. 501. Jednalo se o sídlištní

a rozkládá se v nadmořských výškách 340

jámu oválného půdorysu o rozměrech

až 360 m n. m.

2,5 m x 1 m x 1 m. Tento objekt sloužil
(snad sekundárně?) pro uložení destrukce
dřevěné konstrukce (domu?), jež byla po
uložení

zapálena,

propálené

jak

svědčí

stěny

silně

objektu.

Řez objektem č. 501 z ml. doby římské

Nejstarší doklady osídlení dokládají
ojedinělé

nálezy

keramických

zlomků

nádoby kultury kulovitých amfor z výplně
objektu č. 511. Výzkum dále identifikoval

Exkavace domu č. 535

sídelní areál zemědělské osady z mladší

Výplň objektu obsahovala množství

doby železné LTB2/C. Na sídlišti byly

dobře

zachyceny

konstrukčních prvků. Z těchto vypálených

tři

zahloubené

půdorysy

laténských domů. V domech nebyly

negativů

vypálené

se

mazanice

podařilo

s

rozpoznat

otisky

dvě

konstrukční techniky. První a dominující
14

zahrnuje roubení z kuláčů o převažujícím

objektem nebo plošně koncentrovanou

průměru 20 cm, které bylo opatřeno

anomálií, kde se soustřeďovala hlavní

pečlivě

činnost v domě. Pomocí archeobotanické

provedeným,

dvouvrstvým

omazem převážně do 5 cm tloušťky s

analýzy

jemně vyhlazenou finální vrstvičkou hlíny.

pěstovaná plodina pšenice špalda.

Druhou

a

méně

byla

prokázána

jako

hlavní

početně

zastoupenou konstrukční technikou je
proutěný výplet, který byl zřejmě nesen
vertikálními

kůly.

Výsledek měření fosfátové půdní analýzy v domě č. 535

Dále byl pěstován ječmen obecný, proso
seté a pšenice dvouzrnka. Analýza uhlíků
prokázala

přítomnost

dřevin

dubohabrových hájů (dub, habr, jilm) a
druhů kyselých doubrav (dub, borovice). V
druhově

určeném

osteologickém

materiálu jsou doloženy pouze běžné
druhy domácích zvířat -tur, ovce/koza, pes
analýzy

a prase. Velká část zvířecích kostí vykazuje

provedené v zahloubených domech byly

různé stopy po štípání, sekání i řezání a jde

ve všech případech identifikovány vstupy

tedy většinou o kuchyňský odpad či jinak

do objektů, které se projevovaly silnou

dále neupotřebitelný odpad. Dále bych

fosforovou anomálií ve směru do objektu.

zmínil osteologický materiál, který byl

Pomocí

fosfátové

terénního

nalezen v intaktní spraši. Jednalo se o

výzkumu by vstupy nebyly identifikovány.

celkem pět zlomků, které pocházely z

Dále byly z výsledů fosfátové analýzy

jednoho kusu třetí nártní kosti koně

patrné hlavní komunikační plochy v

sprašového. Na rok 2012 je investorem

domech, které se projevily buď protáhlou

plánována

anomálií navazující od vstupu napříč

bytových domů.

Běžnými

metodami

15

následující

etapa

výstavby

Sedimentační nádrž K4 pro ČOV v areálu cukrovaru Dobrovice
parc. č. 1929/1, 1929/4, 1929/27, 1929/8, 1929/29, k. ú. Dobrovice, okr. Mladá Boleslav
Kultura: doba bronzová, kultura unětická

Záchranný archeologický výzkum

č. 500, (interpretuji jako zásobní jámu na

v k. ú. Dobrovice byl vyvolán záměrem

obilí, analýza makrozbytků zde potvrdila

investora výstavbou sedimentační nádrže

uskladnění pšenice dvouzrnky). Objekt

K4. Výzkum byl prováděn na stavbou

obsahoval kromě množství keramického

ohrožených plochách v letních měsících

materiálu z klasické fáze únětické kultury

roku 2011. Zkoumaná plocha je ze západu

také kostěné nástroje – zbytky hrotů a

ohraničena tzv. Dobrovickou stokou a

šídel.

komplexem dobrovického cukrovaru, na
severu se plocha zvyšuje směrem k
Vinařskému vrchu.

Řez obj. č. 500

V druhově určeném osteologickém
materiálu jsou zastoupeny pouze běžné
druhy domácích zvířat: skot, ovce/koza,
Sedimentační nádrž K4 a ČOV v areálu cukrovaru Dobrovice

Záchranný archeologický výzkum
při výstavbě sedimentační nádrže K4 –
Dobrovice, přinesl doklady pravěkého
osídlení lokality ve starší době bronzové.
Archeologické situace byly zjištěny
na východní ploše zájmového území
v místech sprašových návějí. Co do počtu
získaných

artefaktů,

lze

jako

nevýznamnější považovat nález objektu

pes a případně prase. Z objektu č.500 byly
též odebrány vzorky na proplavení, kde byl
získán soubor zuhelnatělých rostlinných
zbytků a uhlíků. Makrozbytková analýza
potvrdila

znalost

pěstování

pšenice

dvouzrnky ve starší době bronzové a její
prvořadý význam v ekonomice tohoto
období (což odpovídá i situaci na jiných
lokalitách unětické kultury). Na základě

analýzy uhlíků lze v okolí zkoumané

komponenty

lokality rekonstruovat ve starší době

kultury,

bronzové kyselé doubravy (dub, borovice)

archeobotanické

a snad i lesy se stanovištně náročnými

bronzového

listnáči

regionu.

–

zjištěn

javor.

Nalezené

klasické

rozšiřují

fáze

únětické

archeologické
poznání

období

v

a

staro-

dobrovickém

Kosova Hora kNN –IE-12-6002629
parc. č. 184/1, 1116/1, k. ú. Kosova Hora
Kultura: novověk

Záchranný archeologický výzkum

v k. ú. Kosova Hora, archeologický výzkum

Kosova Hora kNN byl vyvolán záměrem

zachoval členění na tyto dvě základní

investora výstavbou IS v intravilánu obce

plochy (Tvrz - dvůr a trasa kNN - E1).

Kosova Hora. Výzkum byl prováděn na

Záchranný archeologický výzkum spočíval

stavbou ohrožených plochách v letních

v dokumentaci 2 liniových výkopů.

měsících roku 2011 Zájmový prostor se

Archeologický

výzkum

zachytil

nalézal ve dvoře bývalé tvrze č. p. 1 a

sídelní aktivity pocházející ze 16. – 17. stol.

podél příjezdové komunikace ze směru

při komunikaci mezi č. p. 17 a 21.
Vzhledem ke značným terénním úpravám,
ke kterým došlo při výstavbě či rozšíření
asfaltové vozovky, nebyly zachyceny další
archeologické situace, na jiných místech
výkopu dosahovala podkladová vrstva
vozovky

až

na

geologické

podloží.

Výkopová trasa v ploše dvora bývalé tvrze čp.1.

obce Lavičky směrem k potoku Mastník,
mezi obytnými domy č. p. 17 a č. p. 21
Detail odhalené koruny lícovaného zdiva (č.108)
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Výkop V2 v prostoru dvora bývalé tvrze,

zánik můžeme spojit se změnou funkce a

zachytil torzo koruny kamenné zdi. Podle

přestavbou tvrze v renesanční zámek v 16.

archeologických nálezů z destrukčních

stol.

vrstev, které korunu zdi překrývaly, její

Archeologický výzkum v intravilánu
obce v Kosova Hora, zachytil sídelní
aktivity pocházející ze 16. – 17. stol. Výkop
v prostoru dvora č. p. 1, zachytil doklady
urbárního vývoje objektu tvrze. Podle
archeologických nálezů z destrukčních
vrstev,

které

korunu

odkryté

zdi

překrývaly, můžeme její zánik spojit se
změnou funkce a přestavbou tvrze
v renesanční zámek v 16. stol.

Řez R1.

Revitalizace Komenského náměstí, Votice
parc. č. 1040/1, 1040/2, 1114/9, 1114/10, 1043/1, k. ú. Votice, okr. Benešov
Kultura: novověk (16. – 20. stol.)

Záchranný archeologický výzkum v k. ú.

v intravilánu města Votic na Komenského

Votice byl vyvolán záměrem investora

a Malém náměstí na par. č. 1040/1,

revitalizovat

1040/2, 1114/9, 1114/10, 1043/1.

prostor

Komenského

a

Malého náměstí. Výzkum byl prováděn na
stavbou ohrožených plochách v letních
měsících roku 2011 organizací Pueblo –
archeologická společnost, o. p. s. Plocha
archeologického výzkumu se nachází v
bývalém okrese Benešov v katastru obce
Votice. Zkoumaná plocha se nachází
Profil sondy S7
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Záchranný

archeologický

výzkum

při

revitalizaci Komenského náměstí přinesl
doklady kontinuální funkce Komenského
náměstí od konce 16. stol.
V

liniových

dokumentovány

profilech

celkem

tři

byly
úrovně

historických dlažeb z drobných kamenů,
valounů i lomového kamene. Dlažby
nedosahovaly

výraznější

mocnosti

a

nejstarší nasedala přímo na podloží.
Výzkum

dokumentoval

problematiku

zacházení s odpadem v jádru města.
Odpad byl do jisté míry z pochozích ploch
odstraňován, pokud však došlo k jeho
výraznějšímu nárůstu byl z hygienických
Harrisova matice 1

důvodů překryt novou plošně omezenou
dlažbou.

V

SZ

části

náměstí

byla

planýrková

Ve V části náměstí, se podařilo zachytit

vrstva se značným obsahem uhlíků a

zaniklou vodoteč potoka, který protékal

mazanice,

přemístěným

přes votické náměstí ve směru JZ – SV.

pozůstatkem požárem zaniklé stavby. Na

Koryto potoka bylo odhaleno v S10, S1, V3

základě nálezů keramiky je možné vrstvu

a

rámcově datovat do novověku (17. století).

Berounského zboží. Ze S10 pochází nález

dokumentována

která

požárová

je

obsahoval

keramické

nálezy

tzv.

mince datované k roku 1624, pochází z
vrstvy, která překrývá již zaniklé koryto
potoka.
Archeologický výzkum na Malém
náměstí prokázal složitý urbanistický vývoj
a předmětné ploše. Jedná se především o
zachycení kamenných konstrukcí v S14 a
S15. V S7 byl zachycen základ zaniklé

Sektor S 11, vrstva 305, č. s. 244

synagogy z 18. stol. Zkoumaný prostor
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v S7a S11 zachytil četné sídelní aktivity

synagogy byl po dohodě s městem

dokládající intenzivní využití prostoru již v

zakomponován jako součást památníku

16. stol. Nalezený architektonický prvek

věnovanému památce Votických Židů.

patky pilastru pocházející ze zaniklé

Rouchovany, úprava křižovatky silnic II/399 a II/396
parc. č. 1292/4, 417, k. ú. Rouchovany, okr. Třebíč
Kultura: Neolit. VK. Sídliště.

Záchranný archeologický výzkum
byl vyvolán úpravou křižovatky silnic II/399
a II/396 v intravilánu obce Rouchovany a
byl prováděn v podzimních měsících roku
2011.
Výzkumem

byl

dokumentován

jeden zahloubený objekt s vypíchanou
keramikou.
keramiku

Mimo
zdobenou

charakteristickou
pásy

vpichů

a

výčnělky na výduti nádob obsahoval
objekt také kolekci štípaných kamenných
artefaktů – jádra, čepele, úštěpy a
nástroje. Jako surovina k výrobě byl použit
Rouchovany, torzo lochu

rohovec typu Krumlovský les. Z lokality

Další

bylo získáno absolutní datum 6000 ± 50

doklady

osídlení

podle

archeologických nálezů jsou z období

BP.

vrcholného středověku až novověku (14. –
15. století do 18. – 20. století). Výzkumem
bylo

dokumentováno

torzo

zahloubené do skalního podloží.
Zdobené okraje hruškovitých nádob

20

lochu

Jimramov, náměstí Jana Karafiáta – kabely NN
parc. č. 1198/1, 1198/7, k. ú. Jimramov, okr. Žďár nad Sázavou
Kultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum
byl

vyvolán

rekonstrukcí

Doklady dalších plošně omezených

kabelového

štětových dlažeb byly dokumentovány i na

vedení NN. Výzkum byl realizován formou

dalších profilech (P1, P2, P3, P9, P10).

dohledu na stavbou dotčených liniových

Dlažby měly pečlivě zhutněný rovný

výkopech v květnu a červnu 2011.

povrch

Výzkumem byla získána poměrně
ucelená

linie

a

nedosahovaly

výraznější

mocnosti. Na lokální dlažby se ukládaly

archeologických

vrstvy výrazně organogenního charakteru

dokumentačních bodů, které prochází

se zvýšeným obsahem artefaktů. Na

historickým jádrem města (profil P1 –

uvedené odpadní vrstvy také nasedaly

P15). Podloží bylo tvořené prachovou

hygienické vrstvy písku nebo jílu.

hlínou tvořící původní půdní typ.
Výzkum přinesl doklady o využívání
stavbou dotčené plochy jako veřejného
prostoru již od středověku. Bezprostředně
na podloží nasedala lokální štětová dlažba
z drobných kamínků a valounků (P4).

Profil P14 – severozápadní, detail.

Archeologický výzkum dále doložil
stopy požáru zachycené v profilech P4, P6
a P13. Dokumentovány byly planýrkové
vrstvy se značným obsahem uhlíků a
vypálenými zlomky mazanice, které jsou
nepochybně

přemístěnými

pozůstatky

požárem zaniklých staveb. Místní omezení
nálezů naznačuje, že původní poloha
staveb
Profil P2, celkový pohled od JV.

nemusí

být

od

místa

archeologizace pozůstatků příliš vzdálená.

Na základě nálezů keramiky je
možné rámcově datovat požáry do 15. –
16. století.
Nejstarší doloženou keramiku je
možné datovat do 13. století. Jedná se
především o torzo těla zásobnice zdobené
vícenásobnou rytou rýhou a zlomky
tuhové keramiky.
Dalším archaickým prvkem bylo
zdobení okraje hrnce jednoduchou rytou
vlnovkou nebo radélkem. Jednalo se o
redukční keramiku
s výraznou příměsí slídy ve hmotě.
Dominují však nálezy novověké keramiky,
často se zelenou glazurou datované
do 17. – 18. století.

Žďár nad Sázavou, ul. Radniční a Havlíčkovo nám., rekonstrukce vodovodu a kanalizace
parc. č. 214/1, 13/1, 28, 3807, k.ú. Město Žďár, okr. Žďár nad Sázavou
Kultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum
byl

vyvolán

rekonstrukcí

historickým jádrem města (profil P1 –

vodovodu,

P11).

kanalizace a úpravou povrchů. Výzkum byl

Výzkum doložil kontinuální funkci

realizován formou dohledu na stavbou

náměstí jako veřejného prostranství od

dotčených výkopech v květnu až září 2011.

konce 13. století. Na profilu P2, P3 a ve

Nejdůležitějším
archeologického

výzkumu

výstupem
je

výkopu

pro

strojovnu

kašny

byly

získání

dokumentovány nejstarší štětové dlažby z

poměrné ucelené linie archeologických

drobných kamínků a valounků související s

dokumentačních bodů, které prochází

počátky
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lokace

města.

Dlažby

nedosahovaly

výraznější

mocnosti

a

nálezů

keramiky

je

možné

rámcově

nasedaly přímo na skalní podloží. Na jejich

datovat první požárovou planýrku do 14.

povrchu

výrazně

století a další souvrství planýrek do 16.

organogenního charakteru. Stratigraficky

století. Vrstva vápna dokumentovaná na

mladší dlažby přímo nasedaly na více čí

profilu P8 souvisí s výstavbou domů na

méně mocnou vrstvu nečistot. Na odpadní

náměstí. Není vyloučené, že se primárně

se

ukládala

vrstva

jedná o dno stavební jámy určené k hašení
vápna určeného ke stavební činnosti. Na
základě nálezů keramiky se vrstva vápna
ukládala v 16. století. V sondě S1 byla
dokumentována

destrukce

velkých

kamenů. S největší pravděpodobností se
jedná o destrukci původní hřbitovní zdi u
kostela sv. Prokopa. Na profilu P10 byl
dokumentován

historický

dřevěný

vodovod, který odváděl vodu z kašny.
Výzkum dále dokumentoval historickou,
Sonda S1, pohled od západu.

patrně

barokní

dlažbu.

Nejstarší

vrstvy také nasedala hygienické vrstva

výzkumem doloženou keramiku je možné

písku.

datovat do 13. století. Jedná se především
Výzkum zaznamenal celkem čtyři

o redukční keramiku s příměsí slídy ve

úrovně dlažeb nad sebou a dokumentoval

hmotě. V nálezech má výrazné zastoupení

problematiku zacházení s odpadem v jádru

kvalitní redukční keramika charakteristická

města. Odpad byl do jisté míry z pochozích

pro 14. – 15. století.

ploch odstraňován, pokud však došlo k
jeho

výraznějšímu

nárůstu

byl

z

hygienických důvodů překryt novou plošně
omezenou dlažbou. Archeologický výzkum
dále doložil ve dvou situacích stopy
požáru. Dokumentovány byly planýrkové
vrstvy se značným obsahem uhlíků a
vypálenými zlomky mazanice. Na základě

Sonda S1, 1 x 1 m

23

Nezanedbatelně

také

v severní části Havlíčkova náměstí (profily

zastoupena zeleně glazovaná keramika

P1, P2, P3, P4). V jižní části náměstí

typická pro 17. – 18. století.

nasedaly na podloží vrstvy stavební suti

Obecně

lze

je

konstatovat,

že

datované do 17. – 18. století. Tyto

historické vrstvy z období počátků lokace

uloženiny souvisí s výstavbou kaple sv.

města až 15. století byly dochovány pouze

Barbory a přestavbou kostela sv. Prokopa.

Přibyslavice – kanalizace, II.etapa
Ulice Na Návsi, p.č. 1822/1, 1287/1, k. ú. Přibyslavice nad Jihlavou, okr. Třebíč
Kultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum
byl

vyvolán

stavbou

v

mocnosti a nejstarší nasedala přímo na

intravilánu obce. Výzkum byl realizován

jílové podloží. Další štětová dlažba byla

formou dohledu na stavbou dotčených

zachycena

liniových výkopech v květnu až září 2011.

dokumentoval problematiku zacházení s

Archeologickým

kanalizace

valounků. Dlažby nedosahovaly výraznější

profilu

P4.

Výzkum

byl

odpadem v jádru obce. Odpad byl do jisté

archeologických

míry z pochozích ploch odstraňován,

dokumentačních bodů, které prochází

pokud však došlo k jeho výraznějšímu

historickým jádrem obce. Na profilu P2

nárůstu byl z hygienických důvodů překryt

bylo dokumentováno skalní podloží s

novou

získán

soubor

výzkumem

na

plošně

omezenou

dlažbou.

vrstvou písčitého jílu s četnými velkými
kameny,

která

meandru

původně

potoka.

tvořila
V

dno

dalších

dokumentovaných situacích mělo podloží
charakter zvětralé skály nebo písčitého
jílu. Na profilu P3 bylo dokumentováno
souvrství prachové hlíny tvořící původní
půdní

typ.

dokumentovány

Na

profilu
celkem

P1
tři

byly
úrovně
Přibyslavice, kanalizace. Profil P2 – pohled od V

historických dlažeb z drobných kamínků a
24

Jako původní historickou komunikaci je

Na profilu P1 byla dokumentována

možné interpretovat dvě zpevňující vrstvy

požárová planýrková vrstva se značným

jílu

obsahem uhlíků, která je přemístěným

s

četnými

kameny,

které

byly

zachyceny sondou S2.

pozůstatkem požárem zaniklé stavby.
Na základě nálezů keramiky je
možné vrstvu

rámcově datovat do

novověku (16. - 17. století).
Nejstarší

výzkumem

doloženou

keramiku je možné datovat do 13. století.
Jedná se především o redeponované
zlomky keramiky s příměsí tuhy ve hmotě
zdobené vícenásobnou rytou rýhou ze
sondy S2.
Výrazně

je

v

keramických

souborech zastoupena redukční keramika
charakteristická především pro 14. – 15.
století (P4, S2, S3). Nezanedbatelně je v
keramických souborech také zastoupena
zeleně glazovaná keramika typická pro 17.
– 18. století.

Měřín - náměstí, rekonstrukce kanalizace
Parc. č. 698/1, 728, k. ú. Měřín, okr. Žďár nad Sázavou,
Kultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum
byl

vyvolán

výstavbou

kanalizace

Na profilu P1 (před č. p. 124) nasedala na

v

jílové podloží (105) uloženina jílu s

intravilánu obce Měřín a byl realizován

ojedinělými zlomky cihel (104), která

formou dohledu v září až listopadu roku

obsahovala zlomky mazanice (2 ks) a

2011. V průběhu stavebních prací byly na

kvalitní redukční keramiku datovanou do

lokalitě dokumentovány profily P1 – P3.

15. – 16. století. Do vrstvy 104 se
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zahluboval recentní liniový výkop vyplněný

17. století (34 ks). Vrstva 111 byla překrytá

písčitou hlínou a pískem.

pískem. Následně došlo k nárůstu terénu
vrstvou písčité hlíny, která obsahovala
soubor novověké glazované keramiky (12
ks),

továrně

vyráběnou

keramiku

s

burelovou glazurou (7 ks). Na profilu P3
(před č.p. 126) bylo opět zachyceno jílové
podloží.

Na

jeho

povrch

nasedala

zpevňující vrstva jílu s kameny tvořící
Měřín, Náměstí, profil P1.

původní dlažbu (120). Následně došlo k
nárůstu terénu uloženinou jílu se zlomky
redukční leštěné keramiky (2 ks) datované
do 17. – 18. století, na které se ukládala
vrstva nečistot. Patrně z hygienických
důvodů byla pochází úroveň zpevněna
vrstvou písku, kterou však opět překrývala
jílová vrstva nečistot. Její povrch byl dále
zpevněn pískem s drobnými kamínky, nad
kterým byl dokumentován písčitý jíl.
Vrstva 114 obsahovala kvalitní oxidační
keramiku s glazurou, charakteristickou pro
17. – 19. století. Situaci uzavírala písčitá
hlína s proplásty jílu převrstvená písčitou

Měřín, Náměstí, pohled od Z

hlínou.

Terén byl dále navýšen vrstvou stavební

Výzkum přinesl doklady osídlení

suti. Povrch terénu byl tvořen písčitou

lokality z vrcholného středověku (15.

hlínou. Na profilu P2 (před č. p. 116)

století) a novověku (17. – 19. století). Na

nasedala na jílové podloží uloženina

profilu P3 byla dokumentována historická

jílovité hlíny, která obsahovala soubor

dlažba a úpravy pochozích ploch terénu.

redukční leštěné keramiky datované do
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5.2 Subdodávky archeologických služeb v roce 2011

Pueblo – archeologická společnost, o. p. s. poskytuje také subdodávky terénních,
dokumentačních a technických prací pro jiné oprávněné archeologické organizace. V kraji
Vysočina byly těmito institucemi Archaia Brno o. p. s. a a Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Subdodávku pro první zmiňovanou instituci jsme poskytli na stavební akci Nová Ves,
Pohledec, Maršovice - výstavba a rekonstrukce kanalizace, která byla započata v červenci
2011 a doposud trvá.
S Muzeem Vysočiny Jihlava, p. o. byla na období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012
uzavřena smlouva o vzájemné spolupráci. Jedná se především o vzájemnou výměnu
informací o odborných akcích, k poskytnutí odborné i organizační pomoci při zabezpečování
odborných exkurzí na teritoriu svého partnera, na území kraje Vysočina, k podávání
společných mezinárodních grantových a programových projektů v oblasti památkové péče a
archeologie a k odborné a technické spolupráci při záchranných archeologických výzkumech
realizovaných na území kraje Vysočina. Její důležitou složkou je spolupráce při ukládání
archeologických nálezů do muzejních sbírek a při ošetření a zpracování těchto nálezů.
Spolupráce v oblasti odborné a technické spolupráce byla v roce 2011 realizována v podobě
subdodávky služeb při několika stavebních akcích (Budišov, kanalizace a ČOV, Ždírec nad
Doubravou – průtah, II/360 Pikárec - rekonstrukce hráze, II/348 Stáj, most přes Ochozský
potok, obnova tvrze Starý hrad – Želetava, Dolní Bory most ev. č. 35424 – 2, II/399, II/396
Rouchovany, úprava křižovatky).
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5.3 Soupis nálezových zpráv z archeologických výzkumů

Číslo NZ

Název NZ

Parc. číslo a kat. úzení

Autor NZ

NZ_2011-02

Jinočany - Bytové domy A, B – I. etapa

Pavel Hušták

NZ_2011-03

Obytný soubor Jinočany - JIH Jinočany – II.
etapa průzkumu

NZ_2011-04

Sedimentační nádrž K4 pro ČOV v areálu
cukrovaru Dobrovice

NZ_2011-05

Kosova Hora kNN –IE-12-6002629

NZ_2011-06

Přibyslavice – kanalizace, II.etapa

parc. č. 567/28
k. ú. Jinočany
parc. č. 567/28, 567/29,
567/17
k. ú. Jinočany
parc. č. 1929/1, 1929/4,
1929/27, 1929/8, 1929/29
k. ú. Dobrovice,
parc. č. 184/1, 1116/1
k. ú. Kosova Hora
k. ú. Přibyslavice nad Jihlavou

NZ_2011-07

Jimramov, náměstí Jana Karafiáta – kabely
NN
Žďár nad Sázavou, ul. Radniční a Havlíčkovo
nám., Rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Žďár nad Sázavou, Havlíčkovo nám. –
úprava povrchů
Revitalizace Komenského náměstí

parc. č. 1198/1, 1198/7
k. ú. Jimramov
parc. č. 214/1, 13/1, 28, 3807,
k. ú. Město Žďár
parc. č. 214/1, 13/1
k. ú. Město Žďár
parc. č. 1040/1, 1040/2,
1114/9, 1114/10, 1043/1
k. ú. Votice
parc. č. 292/4, 417
k.ú. Rouchovany
parc. č. 698/1, 728
k.ú. Měřín

Ladislav Kaiser

NZ_2011-08
NZ_2011-09
NZ_2011-10

NZ_2011-11
NZ_2011-17

Rouchovany, úprava křižovatky silnic II/399
a II/396
Měřín, Náměstí, rekonstrukce kanalizace

Pavel Hušták

Pavel Hušták

Pavel Hušták
Ladislav Kaiser

Ladislav Kaiser
Ladislav Kaiser
Pavel Hušták

Ladislav Kaiser
Ladislav Kaiser

5.4 Soupis nálezových zpráv z archeologických výzkumů prováděných
formou dohledu

NZ_2011-12

Moravské Budějovice, Vodní nádrž Pod
Ochozem

NZ_2011-13

Svratka, ul. Kostelní – kabel NN

NZ_2011-14

Ždírec nad Doubravou, rekonstrukce ul.
Žďárská (II/345)
Brtnice, ul. Valdštejnská, Lipartova,
Hřbitovní, Za hospodou, 5. května – kabel
NN
Dolní Bory, most III/35424

NZ_2011-15

NZ_2011-16
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parc. č. 1064/1, 1064/3,
1071/3
k.ú. Moravské Budějovice
parc. č. 8, 1
k.ú. Svratka
parc. č. 413/7
k.ú. Ždírec nad Doubravou
parc. č. 2199/1, 2060/36, 108,
1159/1, 2063/14
k.ú. Brtnice
parc. č. 1106/4
k.ú. Dolní Bory

Ladislav Kaiser

Ladislav Kaiser
Ladislav Kaiser
Ladislav Kaiser

Ladislav Kaiser

Moravské Budějovice, Vodní nádrž Pod Ochozem
parc. č. 1064/1, 1064/3, 1071/3, k. ú. Moravské Budějovice, okr. Třebíč
Kultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum

Během stavebních prací na lokalitě

byl vyvolán stavbou vodní nádrže v trati

byly dokumentovány sporadické nálezy

Pod Ochozem. Výzkum byl realizován

kuchyňské a stolní keramiky z doby

formou dohledu při skrývce ornice v lednu

vrcholného

až

konkrétně od 15. století až po současnost.

březnu

2011.

středověku

a

novověku,

V nálezech byla zastoupena redukční
keramika (3 ks) a glazované zboží (4 ks).
Nálezy byly soustředěny ve vrstvě
ornice a podorničí. Podloží bylo tvořeno
písčitým jílem. Níže následovalo intaktní
skalní podloží. Nálezy keramiky se na
lokalitu dostaly druhotně, vyvezené v
souvislosti se zemědělsko – technickými
Moravské Budějovice, Pod Ochozem, stavba hráze od V.

pracemi (např. hnojení polí) v minulosti.

Svratka, ul. Kostelní – kabel NN
parc. č. 8, 1, k. ú. Svratka, okr. Žďár nad Sázavou
Kultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum

Kostel sv. Jana Křtitele je zmiňován

zahrnoval liniový výkop pro kabelové

k roku 1350. Roku 1789 byl přestavěn v

vedení NN situovaný západně a jižně od

barokním slohu. Východně od kostela je

kostela sv. Jana Křtitele na parc. č. 8, 1.

zvonice s dřevěným patrem. U západního

Výzkum byl realizován formou dohledu v

zdiva kostela byl dokumentován profil P1

dubnu 2011.
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století (2 ks) nasedala písčitá hlína
překrytá pískem tvořícím podklad dlažby.
Druhý profil P2 (délka 1,50 m) byl situován
jižně mimo kostelní areál. Uloženina
písčité hlíny obsahovala zlomky oxidační
keramiky charakteristické pro 16. – 17.
století (2 ks). Následně se ukládala jílovitá
hlína, kterou překrýval travní drn.
Na lokalitě byly dokumentovány
doklady osídlení ve vrcholném středověku

Svratka, Kostel sv. Jana Křtitele, profil P1

(14. – 15. st.) a novověku (16. – 17. st.).

(délka 1,50 m). Na vrstvu jílovité hlíny se
zlomky keramiky datovanými do 14. - 15.

Ždírec nad Doubravou, rekonstrukce ul. Žďárská (II/345)
parc. č. 413/7, k. ú. Ždírec nad Doubravou, okr. Havlíčkův Brod
Kultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum

se zlomky redukční keramiky datované do

byl vyvolán celkovou rekonstrukcí ul.

2.

poloviny

15.

století

(2ks).

Žďárská ve Ždírci nad Doubravou. Výzkum
byl realizován formou dohledu v květnu až
říjnu roku 2011.
Zájmový prostor archeologického
výzkumu zahrnoval skrývku a výkopy pro
inženýrské sítě v ul. Žďárská ve Ždírci nad
Doubravou. Celkem byly dokumentovány
profily P1 – P4. Na profilu P1 (křižovatka

Ždírec nad Doubravou, ul. Žďárská, profil P2 od J

ul. Žďárská a ul. Příčná) bylo zachyceno

Na

profilu

P2

(křižovatka

ul.

jílové podloží, na které nasedala vrstva

Žďárská a Náměstí 9. května) nasedala na

půdního typu tvořená prachovitou hlínou

jílové podloží vrstva jílovité hlíny se
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zlomkem redukční keramiky s drobnou

křižovatka ul. Žďárská a ul. Na Balkáně)

slídou ve hmotě (1 ks), typickou pro 13. –
14. století. Následovala vrstva jílu s
jednostranně glazovanou keramikou (1
ks). Povrch terénu byl tvořen písčitou
hlínou s četnými středními kameny. Na
profilu P3 (křižovatka ul. Žďárská a ul. Ke
Stadionu) se na jílovém podloží ukládala
jílovitá

hlína

s

leštěnou

keramikou

Ždírec nad Doubravou, ul. Žďárská, profil P2 od V.

charakteristickou pro 17. – 18. století.

byla stratigraficky nejstarší vrstva jílovité

Povrch vrstvy 115 byl lokálně zpevněn

hlíny s četnými kameny s širokým pásovým

vrstvou jílu s kameny překrytou jílem.

uchem datovaným do 17. – 18. století (1

Následně se ukládalo souvrství jílovité

ks), kterou překrývala vrstva jílu. Následně

hlíny. Vrstva 112 obsahovala zeleně

se ukládala jílovitá hlína se zlomkem

glazovanou keramiku typickou pro 17. –

oxidační keramiky (1 ks), na kterou

18. století (1ks). Vrstva 111 obsahovala

nasedala písčitá hlína překrytá jílovitou

dno

hlínou. Vrstva 117 obsahovala tmavě

nádoby

s

kvalitní

vyspělou

zelené pórovité čedičové sklo (1 ks).

oboustrannou glazurou datovanou do 19.

Během

až poloviny 20. století. Situaci uzavírala

stavebních

prací

doklady

osídlení

dokumentovány

vrstva travního drnu. Na profilu P4

byly
ze

středověku (13. – 15. století) a novověku
(17. – 19. století).

Brtnice, ul. Valdštejnská, Lipartova, Hřbitovní, Za hospodou, 5. května – kabel NN
parc. č. 2199/1, 2060/36, 108, 1159/1, 2063/14, k. ú. Brtnice, okr. Jihlava
Kultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum

Celkem

byly

dokumentovány

zahrnoval liniový výkop pro kabelové

profily P1 – P6. Na profilu P1 (ul.

vedení NN v intravilánu Brtnice. Výzkum

Valdštejnská,

byl realizován formou dohledu v červnu a

stratigraficky nejstarší vrstva jílovité hlíny,

červenci roku 2011.

na kterou nasedala až 50 cm mocná
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před

č.p.

44)

byla

jílovitá hlína s kamínky. Ta obsahovala

možné datovat do 15. století. Na její

zlomek okraje zeleně glazovaného kachle a

povrch nasedala vrstva jílu s ojedinělými

okraj oxidačně vypáleného hrnce s vnitřní

kameny,

glazurou a torzem ucha. Oba nálezy je

redukční leštěné keramiky charakteristické

možné datovat do 17. – 18. století. Na

pro

která

17.

obsahovala

–

zlomek

18.

století.

profilu P2 byla ve vrstvě jílovité hlíny
obsažena kvalitní redukční keramika. V
souboru bylo zastoupeno celkem šest těl,
jedno dno a okraj hrnce. Keramika byla
charakteristická pro 15. st. Na profilu P3
(ul. Valdštejnská, před č. p. 46) byla
dokumentována vrstva navážky tvořená
hlínou s popelem a zlomky cihel s jedním
zlomkem

kvalitní

redukční

Brtnice, profil P4, pohled od S – detail.

keramiky

Na profilu P6 (ul. Za hospodou,

datované do 15. století, kterou překrývala

před č. p. 247) nasedala na vrstvu nivního

uloženina písku. Na její povrch nasedala

sedimentu tvořeného jílem uloženina

odpadní vrstva hlíny s popelem a vrstva

stavební suti se zlomky cihel, která

písku. Následovala vrstva písčitého jílu s

obsahovala

ojedinělými uhlíky a dnem nádoby s

jeden

zlomek

kachle

se

zelenou glazurou, který bylo možné

vnitřní glazurou datovanou do 16. st.

datovat

do

17.

–

18.

st.

Stratigraficky nejstarší byla na profilu P4
(ul. Lipartova, před kostelem sv. Jakuba
Většího) uloženina písčité hlíny překrytá
jílem. Následovala písčitá hlína s kamínky,
na kterou nasedala jílovitá hlína se
zlomkem

glazovaného

okraje

hrnce

datovaného do 19. st. Na profilu P5 (ul. 5.
Brtnice, profil P5 od V.

května) byla dokumentována vrstva jílu s

V průběhu stavebních prací byly

velkými kameny, na kterou nasedal nivní

dokumentovány doklady osídlení lokality

sediment tvořený jílem obsahující dva

ve vrcholném středověku (15. st.) a

zlomky redukční keramiky, kterou je

novověku.
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Dolní Bory, most III/35424
parc. č. 1106/4, k. ú. Dolní Bory, okr. Žďár nad Sázavou
Kultura: středověk, novověk

Zájmový prostor archeologického

zdivo, které s největší pravděpodobností

výzkumu zahrnoval základové výkopy pro

souviselo se starší mostní konstrukcí ve

stavbu mostu přes potok Babačka v

sledovaném prostoru. Ve stratigrafickém

intravilánu obce Dolní Bory. Výzkum byl

vývoji se následně ukládala vrstva písku,

realizován formou dohledu v září až

která obsahovala jeden zlomek písčité

listopadu roku 2011.

tenkostěnné keramiky s tzv. sendvičovým

Výzkumem byl dokumentován severní

výpalem a redukční keramiku se slídou ve

profil P1. Na skalní podloží nasedala vrstva
šedého jílu s proplásty písku tvořící nivní
sediment. Následovala vrstva písčitého jílu
s četnými středními a velkými kameny,
která

původně

tvořila

Dolní Bory, profil P1 od JZ

hmotě (1 ks). Keramiku je možné datovat
do 13. – 14. století. Dále byla v souboru
nálezů z vrstvy 106 zastoupena kvalitně
redukčně vypálená keramika. Jednalo se o
tři zlomky den, jedno ucho a jedno zlomek
výduti, které bylo možné datovat do 15.
Dolní Bory, rofil P1 od JV

století. V souboru byla jedním zlomkem

říční dno. Na povrchu vrstvy 107 bylo
situováno

nekompaktní

jílem

pojené

dna zastoupena redukční keramika

s vnitřní glazurou charakteristická pro 16.

hřebík. Do vrstvy 104 se zahlubovalo torzo

století a také redukční leštěné zboží (3ks)

dřeva, které bylo patrně součástí starší

typické pro 17. – 18. století. Jedním kusem

dřevěné mostní konstrukce. Následovala

byla zastoupena struska. Výrazné časové

recentní navážka písčité hlíny s kameny o

rozpětí nálezů keramiky v jedné vrstvě (13.

mocnosti až 2,30 m, do které se

– 18. století) je zapříčiněno charakterem

zahluboval výkop (500) pro kanalizaci.

uloženiny, kdy došlo vlivem půdní eroze a

Výplň výkopu byla tvořena kompaktním

splachům k redepozici keramiky z výše

betonem a písčitým štěrkem, na povrchu

položených míst v intravilánu obce. Na

terénu byla současná vozovka.

vrstvu 106 navazovala uloženina písčitého

V průběhu stavebních prací byly

jílu, která obsahovala redukční keramiku

dokumentovány doklady osídlení lokality

(2 ks) datovanou do 15. století, leštěné

ve vrcholném středověku (13. – 15. století)

zboží z 16. – 18. století (2 ks) a oxidační

a novověku (16. – 18. století). Výzkumem

keramiku

byly

s

glazurou

(2

ks)

zachyceny

konstrukční

prvky

charakteristickou pro 17. – 18. století.

historického mostu (zeď 900, dřevěný kůl

Kromě

500).

keramiky

byly

v

souboru

zastoupeny tři zlomky strusky a jeden

5.5 Archeologické výzkumy prováděné formou dohledu s negativními
nálezy

Z celkového počtu 121 archeologických akcí bylo 105 akcí negativních. Mezi
nejčastější typy negativních akcí patří dohledy mimo intravilány historických center, dohledy
na již dříve výkopovými pracemi dotčených lokalitách, které se v současnosti rozšiřují nebo
rekonstruují. Mezi příklady takových staveb patří rozšíření vedení kNN, kanalizace apod.
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5.6 Zprávy o archeologické akci za rok 2011

K předání „Zpráv o archeologické akci“ za rok 2011 z území Středočeského kraje dle
Dohody a rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů uzavřené mezi AV ČR a
společností Pueblo – archeologická společnost, o. p. s. došlo 7. 2. 2012. Předmětem předání
bylo 84 zpráv o arch. akci, přejímajícím Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IČO 679 859
12. Z téhož titulu došlo 22. 2. 2012 i k předání 37 „Zpráv o archeologické akci“ za rok 2011
z území kraje Vysočina, přejímajícím byl Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IČO 680 817
58.
Zde se nabízí porovnání četnosti akcí a jejich zastoupení z hlediska stanovení
zájmového území. Ve Středočeském kraji proběhlo z celkových 121 akcí celých 69%, na
Vysočině 31%.

Procentuální zastoupení pozitivních archeologických akcí na všech uskutečněných
dosahuje 13%.
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V předchozích odstavcích jsme se již zmínili o jednáních archeologických komisí
v obou krajích naší působnosti. Pro přehlednost zařazujeme graf odážející působnost
společnosti Pueblo- archeologická společnost, o. p. s. v souladu s dohodnutým územním
působením. 84% všech akcí provedených ve Středočeském kraji proběhlo ve 4 okresech,tj.
Benešov, Praha – východ, Příbram a Praha – západ, v ostatních 8 jsme buď nepůsobili vůbec,
nebo jsme provedli jen 1 - 4 akce.

Obdobně i v kraji Vysočina téměř 3/4 akcí prověhly ve stanoveném území, a to
v okrese Žďár nad Sázavou.
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6 VĚDA A VÝZKUM

6.1 Publikace odborných pracovníků


HUŠTÁK, Pavel. Obytný soubor - Jinočany 2011 (k. ú. Jinočany, okr. Praha – západ). In:
Výzkumy v Čechách3. Praha: Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i. ISBN 978-8086124-89-6. (V tisku)



HUŠTÁK, Pavel. Sedimentační nádrž K4 - Dobrovice 2011 (k. ú. Dobrovice, okr. Mladá
Boleslav). In: Výzkumy v Čechách. Praha: Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.
ISBN 978-80-86124-89-6. (V tisku)



HUŠTÁK, Pavel. Revitalizace Komenského nám. Votice 2011 (k. ú. Votice, okr:
Benešov. In: Výzkumy v Čechách. Praha: Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i. ISBN
978-80-86124-89-6. (V tisku)



HUŠTÁK, Pavel, MAJER, Antonín. Potenciál fosfátové analýzy při studiu a specifikaci
jednotlivých částí interiéru zahloubených domů. In: DRAGOUN, Bohumír, ed.
Rekonstrukce a experiment v archeologii. Uhřínov: Villa Nova. (V tisku)



KAISER, Ladislav. Rouchovany (k. ú. Rouchovany, okr. Třebíč). In: Přehled výzkumů4.
Brno: Archeologický ústav, Akademie věd ČR. ISSN 1211-7250. (V tisku)



KAISER, Ladislav. Jimramov (k. ú. Jimramov, okr. Žďár nad Sázavou). In: Přehled
výzkumů. Brno: Archeologický ústav, Akademie věd ČR. ISSN 1211-7250. (V tisku)



KAISER, Ladislav. Žďár nad Sázavou (k. ú. Město Žďár, okr. Žďár nad Sázavou). In:
Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav, Akademie věd ČR. ISSN 1211-7250. (V
tisku)



KAISER, Ladislav. Přibyslavice (k. ú. Přibyslavice nad Jihlavou, okr. Třebíč). In: Přehled
výzkumů. Brno: Archeologický ústav, Akademie věd ČR. ISSN 1211-7250. (V tisku)

3

Výzkumy v Čechách - odborný časopis (původně Bulletin Záchranného Oddělení, odtud zkratka BZO),
vydávaný Archeologickým ústavem AV ČR, který zahrnuje krátké informace o archeologických výzkumech a
nálezech na území Čech, vychází od roku 1963.
4
Přehled výzkumů - odborný recenzovaný časopis vydávaný Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i.
(Přehled výzkumů. Archeologický ústav, Akademie věd ČR: Brno, Česko. Brno: Archeologický ústav Akademie
věd České republiky, [1993]- . Dostupné také z: <http://www.arub.cz/prehled-vyzkumu.html>.
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6.2 Účast na konferencích


Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2010, Praha, 12. – 13. 4. 2011. (Pavel
Hušták)



Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2010, Brno, 4. – 5.
5. 2011. (Ladislav Kaiser)



Počítačová podpora v archeologii, 10. ročník, Dalešice, 18. - 20. 5. 2011. (Petr
Mudra), zde přednesen příspěvek: Petr Mudra. Prostorová distribuce faktorového
skóre na raně středověkých pohřebištích.



Rekonstrukce a experiment v archeologii, Deštné v Orlických horách, 17. - 20. 11.
2011. (Pavel Hušták, Petr Mudra), zde přednesen příspěvek: Pavel Hušták - Antonín
Majer. Potenciál fosfátové analýzy při studiu a specifikaci jednotlivých částí
interiéru zahloubených domů.5

6.3 Prezentace činnosti v médiích


P. Hušták, P. Hoffmannová. Ohlédnutí za archeologickým výzkumem ve Voticích. in:
Votické noviny: čtrnáctideník pro Voticko. Votice: Město Votice, Ročník XXI, č. 23,
s. 15.



Rozhovor s P. Huštákem: Archeologický výzkum pomůže odhalit minulost Votic. in:
Votické noviny: čtrnáctideník pro Voticko. Votice: Město Votice, Ročník XXI, č. 16-17,
s. 1 a 5.



L. Kaiser. Náměstí pod drobnohledem archeologů. in: Noviny žďárské radnice. Jihlava:
Parola, Ročník XVIII, září 2011, s. 8.



Rádio Blaník: rozhovor s P. Huštákem o revitalizaci Komenského náměstí ve Voticích,
vysíláno 24. 8. 2011.

5

Příspěvek se zabývá se studií zahloubených domů v souvislosti s jejich obýváním, poskytuje informace o
formách užití a funkční specifikaci jednotlivých částí interiéru. Studie přináší souhrnné publikování našich
výsledků měření fosfátové půdní analýzy pocházejících z výzkumu v Jinočanech 2011 (bývalý okres Praha –
Západ).
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7 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
Na základě smlouvy o zajištění odborné praxe studentů uzavřené mezi Střední
školou–Waldorfským lyceem, Křejpského 1501, 149 00 Praha 4 a společností Pueblo –
archeologická společnost, o. p. s. proběhla na podzim minulého roku praxe studentky Anety
Freslové a to v sídle společnosti i terénu. Hlavním cílem praxe je doplnění výchovně
vzdělávacího procesu studentů a obohacení jejich teoretických znalostí o praktické
zkušenosti a návyky. Studentka vykonávala samostatnou práci spočívající ve vyhledávání
podkladů a samotné tvorbě kontaktních dopisů pro investory, dále se prakticky seznámila
s archeologickým dohledem, kresebnou dokumentací keramického materiálu a udělala si
představu o celkovém chodu společnosti.
V budoucnosti bychom rádi rozšířili náš tým tak, abychom mohli realizovat výchovné
a výukové programy pro základní školy (program „Archeologie na dotek“ aj.) i pro střední
školy, zde s možným přesahem k realizaci povinné školní praxe v naší společnosti. Rovněž
bychom rádi navázali spolupráci s fakultami archeologie a nabídli studentům VŠ zajištění
povinné archeologické praxe i témata pro jejich závěrečné práce.

8 POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ A VÝSTAV
V posledních měsících roku 2011 proběhla příprava podkladů pro výstavu
představující výsledky archeologických výzkumů realizovaných v kraji Vysočina za poslední
dva roky, kterou pod názvem „Archeologie Vysočiny aneb co se skrývá pod povrchem“
pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava. Výstava, na níž se spolu s výsledky (viz níže) představí
archeologické organizace provádějící výzkumy v regionu, bude probíhat od 23. 3. do 10. 6.
2012.
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9 HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

9.1 Účetní uzávěrka
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