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1 ROK V ČÍSLECH 

 

Rok od založení společnosti 3. 

Rok od udělení archeologické licence  2. 

Počet krajů s územní působností dle licence 2 

Počet členů správní rady 3 

Počet členů dozorčí rady 3 

Počet oslovených investorů stavebních akcí 266 

Počet podaných hlášení o záchranné arch. akci 133 

Počet negativních akcí  94 

Počet pozitivních akcí 39 

Výnosy z hlavní činnosti   3 410 985,- Kč 

Náklady na hlavní činnosti 3 279 060,- Kč 

 

 

2 SLOVO ŘEDITELE 

 

Rok 2012 byl třetím rokem od vzniku společnosti1, a současně druhým, 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, tj. 

časové omezení platnosti udělení první licence k provádění archeologických výzkumů, 

ovlivnila celý rok 2012. Během roku 2012 byl ustálen funkční tým odborníků a externích 

spolupracovníků, kteří zajišťují odbornou specializací kvalitu zpracovávaných archeologických 

dat a výstupů tak, že tato stabilita nás ujistila v oprávněnosti podání žádosti Ministerstvu 

kultury ČR o prodloužení udělené licence. 

                                                 
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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Kladné vyřízení žádosti a následné uzavření smlouvy s AV ČR představovalo pro nás 

další impulz ve smyslu rozvržení práce na další období, tentokráte pětileté, s účinností od 1. 

9. 2012. 

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) a 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 AV ČR, Praha, v. v. i. 

a Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., na počátku roku 2013.  

Ve snaze o naplnění cíle společnosti z hlediska záchrany archeologických památek 

jsme přistoupili k aktivnímu sledování vydávaných územních a stavebních rozhodnutí, 

aktivnímu dialogu s investory stavebních akcí, přičemž jsme takto v minulém roce na území 

obou krajů oslovili celkem 266 investorů.  

V uplynulém roce se prošla změnou podoba webových stránek společnosti 

dostupných na http://pueblo-ops.cz/, a to nejen z hlediska vzhledu, ale také obsahu. 

Vytvořili jsme sekci aktualit týkajících se jak společnosti, tak archeologického světa, dále je 

na stránkách umístěn kontaktní formulář pro investory stavebních akcí a především jsou zde 

zařazeny stručné informace o jednotlivých proběhlých výzkumech, které je možno filtrovat 

podle regionu či zachyceného období. 

 

 

http://pueblo-ops.cz/
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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 131 925,-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.  

Ohlédnutí za uplynulým pracovním rokem by mělo doplnit také nastínění dalších 

plánů, které v pětiletém období můžeme zrealizovat. Mezi ty reálné, při současném 

uvědomění si počtu spolupracovníků, je snaha o rozšíření licence k provádění 

archeologických výzkumů na kraje těsně přilehlé současnému působišti, tj. rozšíření o kraj 

Jihočeský a Plzeňský. Osobně tuto vizi vnímám také jako svůj závazek pro  následující pětileté 

období činnosti společnosti Pueblo – archeologická společnost, o. p. s. 

V předchozích odstavcích jsem již nastínil, jak intenzivním pro nás rok 2012 byl, a 

proto bych na závěr rád poděkoval všem spolupracovníkům z řad jednotlivců či institucí a 

také statutárním orgánům, které se na úspěšném chodu výrazně podepsaly přátelsky 

udílenými radami a především kvalitně odvedenou prací.  

 

      

  

         Mgr. Pavel Hušták 

        ředitel společnosti 
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3 PROFIL SPOLEČNOSTI 

 

Oprávněná organizace:   Pueblo – archeologická společnost, o. p. s. 

Sídlo společnosti:    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, prodlouženého usnesením ze dne 10. 9. 2012, 

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, 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. Služby společnosti jsou oceněny ceníkem schváleným statutárními orgány.  
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4 ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

4.1 Činnost statutárních orgánů v roce 2012 

 

Dozorčí a správní rada se na společném zasedání sešla v roce 2012 dvakrát. 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  

29. května 2012 v OFFICE HOUSE, Zasedací místnost Amadeus, Ovocný trh 572/11, 110 00 

Praha a jeho hlavním bodem bylo hospodaření společnosti za rok 2011 a schválení výroční 

zprávy za rok 2011. Dále ředitel informoval o postupu v souvislosti se snahou o prodloužení 

archeologické licence a oprávnění k provádění archeologické činnosti.  

Druhé společné zasedání členů dozorčí a správní rady společnosti se konalo dne  

18. prosince 2012 v OFFICE HOUSE, Zasedací místnost Amadeus, Ovocný trh 572/11, 110 00 

Praha. V úvodu byl schválen zápis z předchozího společného zasedání DR a SR jeho správnost 

byla podpisem potvrzena přítomnými členy DR a SR. A hlavním bodem byla prezentace 

výsledků činnosti v uplynulém roce, seznámení s výsledkem prodloužení licence MK ČR, 

uzavření Dohody s AV ČR, perspektiva výzkumů a strategie pro rok 2013. 

Vzhledem k uplynulému funkčnímu období u jednoho člena dozorčí a jednoho člena 

správní rady, byl na druhém společném zasedání členů dozorčí a správní rady společnosti 

projednán také návrh nových členů DR a SR, neboť dne 1. 10. 2012 skončil výkon funkce 

předsedovi správní rady Doc. Pavlu Vařekovi PhD. a členu dozorčí rady Mgr. Josefu Hložkovi. 

Ředitel společnosti představil následující kandidáty: Mgr. Petr Mudra byl navržen do pozice 

člena SR a Mgr. Michaela Černá byla navržena do pozice člena DR. Do těchto funkcí byli 

s účinností ke dni 2. 10. 2012 všemi hlasy přítomných členů SR a DR výše uvedení kandidáti 

zvoleni. Současně byl do funkce předsedy správní rady zvolen Mgr. David Daněček. 



9 

 

4.2 Správní rada a její složení v roce 2012 

 

Mgr. David Daněček  předseda správní rady den vzniku členství 2. 10. 2009 
(funkční období dvouleté) 

        znovuzvolení od 2. 10. 2011 
(funkční období tříleté) 
ve funkci předsedy od 2. 10. 2012 

 
Mgr. Aleš Česal   člen správní rady  den vzniku členství 2. 10. 2010 

(funkční období tříleté) 
 
Mgr. Petr Mudra  člen správní rady  den vzniku členství 2. 10. 2012 

 (funkční období tříleté) 
 
 

 

4.3 Dozorčí rada a její složení v roce 2012 

 

Mgr. Ľubomír Novák   předseda dozorčí rady den vzniku členství 2. 10. 2010 
        ve funkci od 21. 10. 2011 

(funkční období tříleté) 
 
Mgr. Tomáš Falc   člen dozorčí rady  den vzniku členství 2. 10. 2011 

(funkční období tříleté) 
 
Mgr. Michaela Černá  člen dozorčí rady  den vzniku členství 2. 10. 2012 

(funkční období tříleté) 
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Místoředitel pro vědu 
a výzkum 

Zástupce ředitele pro 
administrativu 

 

4.4 Personální zajištění společnosti 

 

Organizační struktura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personální zajištění: 

 

Ředitel společnosti:    Mgr. Pavel Hušták 

Místoředitel pro vědu a výzkum:  PhDr. Miloslav Slabina   

Zástupce ředitele pro administrativu: Mgr. Přibyslava Hoffmannová   

Archeologické a stavebně hist. výzkumy: Mgr. Pavel Hušták (Středočeský kraj, Vysočina) 

      Mgr. Ladislav Kaiser (kraj Vysočina) 

Technické zpracování:   Bc. Hynek Švácha 

      Mgr. Petr Mudra 

      Mgr. Jan Bařinka 

      Bc. Josef Přibyl 

Laboratorní zpracování:   Hana Hrušková 

      Bc. Marie Dvořáková 

Statutární orgány 

Ředitel společnosti 

Technické zpracování Laboratorní zpracování 

 

Archeologické a  
stavebně historické výzkumy 
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5 ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY 

 

5.1 Archeologické výzkumy v roce 2012 

 

V loňském roce bylo uskutečněno 39 pozitivních archeologických akcí (výzkumů), 

z čehož 6 proběhlo na území Středočeského kraje, 33 provedla pobočka Jihlava. Stručný 

přehled jednotlivých pozitivních akcí přináší následující odstavce.  

Obdobně jako v roce 2011 byl z hlediska zkoumané plochy nejrozsáhlejší terénní 

aktivitou výzkum v Jinočanech, který probíhal ve dvou etapách v jarních a letních měsících 

roku 2012. Mezi další významné aktivity, jak z hlediska rozsahu, tak příjmů, patřily v minulém 

roce výzkumy prováděné při stavbách kanalizací a ČOV v obcích kraje Vysočina, konkrétně  

v Radešínské Svratce, Bobrové, Výčapech, Černé či Kadově.  

Důležitou složkou terénní archeologické práce je nastavení standardů pro její 

dokumentaci. Všechna terénní dokumentace je zpracovávána elektronicky, data jsou uložena 

v databázích k tomuto účelu navržených (v programu Miscosoft Access) a používáme tzv. 

formulářovu metodu stratigrafických jednotek. V elektronické podobě jsou tato data 

součástí nálezových zpráv. 

 



12 

Všechny soubory archeologických nálezů byly zpracovány (event. konzervovány) 

laboratoří, bylo jim přiděleno evidenční číslo (nebo též i inventární číslo v souladu se 

standardy přebírajících muzeí) a byly též předány vybraným institucím. Konkrétně:  

Nálezy ze záchranných archeologických výzkumů „Přestavba –nákupního centra 

Neveklov“ parc. č. 33/7 a 33/1 v k. ú. Neveklov, NZ č. NZ_2012_96, „Zlepšení 

vodohospodářské infrastruktury města Vlašim“ na k. ú. Domašín, NZ č. NZ_2012_66, 

„Nupaky - administrativní a skladovací budova“ parc. č. 81/443 a 81/439 k. ú. Nupaky, NZ č. 

NZ_2012_41, „Golfový areál Pyšely“ k. ú. Pyšely a Nespeky, NZ č. NZ_2011_158, a „Benešov 

– Depo ČP“ pozemek s katastrálním číslem 2203/1 v k.ú. Benešov u Prahy, NZ č. 

NZ_2012_148 byly předány Muzeu Podblanicka, Pobočka Benešov, Malé náměstí 74, 256 01 

Benešov. Předmětem předání bylo z výzkumu 96/2012 2 banánové bedny + NZ, 66/2012 – 4 

banánové bedny + NZ, 41/2012- 1 sáček + NZ, 158/2011- 6 sáčků + NZ, 148/2012 – 36 sáčků 

+ NZ. 

Všechny nálezy ze záchranných archeologických výzkumů prováděných v kraji 

Vysočina jsou předávány Muzeu Vysočiny Jihlava, p. o., a to na základě smlouvy o spolupráci.  

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.). Ke konci března 2013, tj. k datu předání zpráv o 

archeologické akci, bylo zpracováno a předáno 23 nálezových zpráv z výzkumů prováděných 

v roce 2012, tj. téměř 60%. 

Přehled provedených záchranných archeologických výzkumů, soupis nálezových 

zpráv včetně stručného přehledu dosažených výsledků, přinášejí následující odstavce.
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5.2 Soupis nálezových zpráv z archeologických výzkumů 2012 

 

 Číslo NZ Název NZ Autor NZ 

1 NZ_2012_49 Zvole nad Pernštejnem, rozšíření DS NN Ladislav Kaiser 

2 NZ_2011_151 Žďár nad Sázavou, Moučkův dům Ladislav Kaiser 

3 NZ_2012_65 Bytové domy C a D - Jinočany, III. etapa Pavel Hušták 

4 NZ_2012_6 ČOV  a kanalizace - Bobrová Pavel Hušták 

5 NZ_2012_10 ČOV  a kanalizace - Jimramov Pavel Hušták 

6 NZ_2012_84 Žďár nad Sázavou, nám. Republiky, rek. vodovodu a kanalizace Ladislav Kaiser 

7 NZ_2012_12 ČOV  a kanalizace - Kadov Ladislav Kaiser 

8 NZ_2012_48 Žďár n. Sázavou, ul. Bezručova, úpravy DS NN, 1. etapa Ladislav Kaiser 

9 NZ_2012_95 Residence Kaskáda, Jihlava - Horní Kosov Ladislav Kaiser 

10 NZ_2012_96 Neveklov - přestavba nákupního centra  Pavel Hušták 

11 NZ_2012_41 Nupaky - administrativní a skladovací budova Pavel Hušták 

12 NZ_2011_135 ČOV a kanalizace - Radešínská Svratka a kanalizace Řečice Ladislav Kaiser 

13 NZ_2012_66 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Vlašim I.etapa Pavel Hušták 

14 NZ_2012_115 Jimramov, st. úpravy  ved. NN, z TS Bradáč Pavel Hušták 

15 NZ_2012_143 Lidmaň, novostavba vč. inženýrských sítí Ladislav Kaiser 

16 NZ_2012_148 Benešov, Depo České pošty  Pavel Hušták 

17 NZ_2012_177 Třebíč, ul. Hrotovická Ladislav Kaiser 

18 NZ_2011_16 ČOV a kanalizace  - Budišov Ladislav Kaiser 

19 NZ_2012_175 Velká Bíteš, kostel sv. Jana Křtitele Jan Bařinka 

20 NZ_2012_57 Dolní Rozsíčka, rekonstrukce vodovodu Ladislav Kaiser 

21 NZ_2012_176 Odvodnění kostela sv. Václava ve Zvoli nad Pernštejnem Ladislav Kaiser 

22 NZ_2012_183 Svratka, Na Náhoně, rozšíření DS NN Ladislav Kaiser 

23 NZ_2012_184 Pavlínov, polní cesta HC-1 Ladislav Kaiser 

24 NZ_2012_185 Malá Losenice, polní cesta C1 Ladislav Kaiser 

25 NZ_2012_196 Velká Bíteš, kanalizace a vod., nádvoří radnice Ladislav Kaiser 

26 NZ_2011_159 ČOV a kanalizace  - Obyčtov Ladislav Kaiser 

27 NZ_2011_158 Golfový areál Pyšely Pavel Hušták 

28 NZ_2012_144 Velká Bíteš, ul. Vlkovská III/3791, rek. silnice Ladislav Kaiser 

29 NZ_2012_16 Mirošov u Bobrové, stavební úprava mostu Ladislav Kaiser 

30 NZ_2012_51 Dolní Radslavice, III/03720, sesuv SO 213, rek. opěrné zdi Ladislav Kaiser 

31 NZ_2012_52 Strachujov - Jimramov, II/357, SO 201, rek. opěrné zdi Ladislav Kaiser 

32 NZ_2011_99 Nová Ves, Pohledec, Maršovice - výstavba a rek. kanalizace Ladislav Kaiser 

33 NZ_2012_108 Vladislav, Číměř, sanace silničního tělesa II/401 Ladislav Kaiser 

34 NZ_2012_107 Radešínská Svratka, silnice II/360, opěrná zeď Ladislav Kaiser 

35 NZ_2012_109 Opatov, rekonstrukce silnice III/4036, dešťová kanalizace Ladislav Kaiser 

36 NZ_2012_137 Černá, dostavba kanalizace, úprava ČOV Ladislav Kaiser 

37 NZ_2012_67 ČOV a kanalizace  - Výčapy Pavel Hušták 

38 NZ_2012_110 Martínkov, kostel Nanebevzetí Panny Marie, oprava omítek  Ladislav Kaiser 

39 NZ_2011_17 Želetava, celková obnova tvrze Starý hrad, ul. Rekreační Ladislav Kaiser 
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5.3 Přehled provedených záchranných archeologických výzkumů 

 

Bytové domy C a D - Jinočany, III. etapa, NZ_2012_65 

k. ú. Jinočany, okr. Praha – západ 

Kultura: HaD, LT B-C 

 

Záchranný archeologický výzkum v roce 2012 byl vyvolán výstavbou souboru 

bytových domů a komunikace na parc. č. 567/28, 567/29, 567/17 a volně navazoval na 

předchozí etapy výzkumu v roce 2011. Zájmové území se rozkládá na mírném JV svahu pod 

obcí Jinočany, terén se uklání směrem k Jinočanskému potoku a rozkládá se v nadmořských 

výškách 340 až 360 m n. m. Výzkum identifikoval pokračování sídelního areálu zemědělské  

Exkavace zahloubené zemnice č. 613, datované do LTB.   Exkavace tzv. hliníku, datovaného na základě nálezů do HaD. 

 

osady z mladší doby železné LTC. Kromě množství sídelních objektů bylo na sídlišti zachyceno 

dalších sedm zahloubených laténských domů. Ve čtyřech zahloubených objektech - domech 

nebyly nalezeny stopy po otopném zařízení, zřejmě tedy měly jinou než sídelní funkci. 

Půdorysy domů byly ve všech případech obdélné, orientace JZ - SV. Na ploše E se podařilo 

zachytit palisádový plot v délce cca 30 m, který snad vymezoval sídelní areál či jeho část 

(dvorec?). Další identifikovanou komponentou byl nalezený hliník oválného půdorysu  

z halštatského období HaD2,3 o rozměrech cca 12 m x 6 m. Celkové vyhodnocení výzkumu 

bude možné až po začlenění geofyzikálních a environmentálních dat, které jsou momentálně 

ve fázi zpracování.  
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 Benešov, Depo České pošty, NZ_2012_148 

k. ú. Benešov, okr. Benešov 

Kultura: vrcholný středověk, novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Benešov byl vyvolán záměrem investora, 

výstavbou nového depa České pošty, s. p. Plocha archeologického výzkumu se nacházela  

v ulici Pod Lihovarem na par. č. 2203/1 na mírně svažitém terénu se sklonem k 

severovýchodu v nadmořské výšce od 350 

do 360 m n. m. na k. ú. Benešova u Prahy. 

Ze západní a severní strany je lokalita 

obtékána ve vzdálenosti do cca 100 m 

levostranným přítokem Benešovského 

potoka. Záchranný archeologický výzkum 

prokázal intenzivní osídlení v těsné 

blízkosti zájmového prostoru v rozmezí 

13. – 14. stol., jak dokládá plošný nález 

deluviálních sedimentů, (tzv. kulturního   Exkavace kulturního souvrství, celkový pohled. 

souvrství) o mocnosti cca 0,5 m v JV části plochy obsahující množství zlomků keramického 

materiálu. Archeologický výzkum v roce 2012 prokázal intenzivní sídelní funkci v nejbližším, 

výše položeném prostoru (dnes skladovací a průmyslový areál), v rozmezí 13. - 14. století. 

Zřejmě se zde jednalo o suburbium historického jádra města Benešov, vzdáleného od centra 

cca 300 m. 

 

Neveklov - přestavba nákupního centra, NZ_2012_96  

k. ú. Neveklov, okr. Benešov 

Kultura: vrcholný středověk, novověk 

 

 Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Neveklov byl vyvolán záměrem investora 

revitalizovat prostor obchodního centra, které zůstalo nedokončeno od devadesátých let 20. 

stol. Výzkum byl prováděn na jediném, v minulosti nezasaženém místě, a to při výstavbě 

parkoviště budoucího centra, par. č. 33/7 a 33/1. Záchranný archeologický výzkum při 

revitalizaci plochy navazující v J části na náměstí Jana Heřmana, přinesl ojedinělé doklady 
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sídelního areálu již od 13. století 

(především se jednalo o redeponované, 

reziduální zlomky keramiky). Vrcholně 

středověké doklady osídlení též dokládá 

dnes již barokizovaný kostel sv. Havla, 

který se nachází v těsné blízkosti zájmové 

plochy archeologického výzkumu. 

Pozůstatky vrcholně středověké stavby  

              xkavace kulturního souvrství, celkový pohled.                 dnes dokládají pouze nalezené fragmenty 

kamenických prvků v obvodové zdi dnešního kostela. Archeologický výzkum dále prokázal 

intenzivní urbanistický vývoj na předmětné ploše od 16. stol., který lze dát do souvislosti  

s povýšením Neveklova na město a s ním související rozsáhlou stavební činností v prostoru 

dnešního náměstí.  

 

Golfový areál Pyšely, NZ_2011_158  

k. ú. Pyšely, okr. Benešov 

Kultura: vrcholný středověk, novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán záměrem investora vybudovat golfové 

hřiště včetně technického a klubového zázemí. Celková rozloha golfového areálu je 108,7 ha 

z toho 71 ha činí vlastní hrací hřiště. Součástí areálu budou i lesní pozemky o celkové rozloze 

cca 37 ha a rybník Debrný. Předmětná plocha archeologického výzkumu se nachází na 

bývalém okrese Benešov u Prahy na katastru obcí Pyšely a Nespeky. Předmět 

archeologického zájmu krajině vymezuje v severní části Pyšelský potok, západně je 

ohraničena korytem Mokřanského potoka. Jižní část zájmového území uzavírá vrh Žebrov 

(364 m n. m.), východní část vymezuje vrh V hoře (370 m n. m.) a Obora (395 m n. m.). 

Po dobu trvání terénních prací byl na lokalitě intenzivně prováděn archeologický 

výzkum formou dohledu. Archeologický dohled nezaznamenal nemovité archeologické 

situace na předmětných plochách. Povrchovým sběrem bylo z vrstvy ornice získáno celkem 6 

pytlíků keramiky. Nejstarší byla kvalitně redukčně vypálená, tuhovaná keramika datovaná do 

15. – poč. 16. století. Dále byla v souboru zastoupena jednostranně glazovaná keramika, 

které bylo možné datovat do 17. – 18. století. Z prostoru staré úvozové cesty (kolem šibenice 
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směrem k Nespekám) pochází nález mince pražského groše ze začátku 15. stol.  Nálezy byly 

soustředěny ve vrstvě ornice. Nálezy keramiky se na lokalitu dostaly druhotně, vyvezené  

v souvislosti se zemědělsko – technickými pracemi (např. hnojení polí) v rozmezí od 15 do 

18. století. Nález mince z prostoru úvozové cesty, dokládá užívání komunikace nejpozději od 

počátku 15. století.  

Prostor bývalé šibenice nebyl přímo zasažen stavební činností, jeho prospekce byla 

řešena samostatně. Na nejvýše položené poloze na vrchu Šibenice jsou dodnes patrné 

kamenné destrukce základů zdí pocházející ze stavby šibenice. Nalezené destrukce kamenů 

nepocházejí na základě měření magnetické susceptibility z místního geologického podloží, 

ale byly na stavbu konstrukce šibenice přivezeny. Významný nález též představuje z části 

zasypaná jáma (2 m x 2 m) vyzděná z nasucho kladených kamenů. Jedná se zřejmě o 

hromadný hrob na pochování popravených odsouzenců. Vzhled šibenice nelze s určitostí 

stanovit bez terénního archeologického výzkumu. Pro předběžnou rekonstrukci však 

můžeme vycházet z dosud zachovalých staveb. 

     
Rekonstrukce a podoby dosud stojících staveb šibenic. (Rekonstrukce Bečovské šibenice, Zdroj: T. Wizovský, NPÚ Plzeň a Šibenice v Horním 

Slavkově, současný stav, Zdroj: L. Drahota). 

 

Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Vlašim I. etapa, NZ_2012_66 

Domašín, okr. Benešov 

Kultura: vrcholný středověk, novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Domašín byl vyvolán záměrem investora - 

výstavbou kanalizace, která svým rozsahem zasáhla celý intravilánu obce. Výzkum prokázal 

starší fázi rezidenčního dvora – tvrze, který byl v historii vymezen oproti zástavbě  
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v intravilánu Domašína i příkopem. Zánik původní fáze (snad i původní stavby), která byla 

prostorově vymezena, lze předběžně datovat na základě archeologických nálezů (datace 

výplně příkopu) na přelom 15. a 16. století. Souvislost s výše uvedeným objektem může mít i 

rozsáhlý nález požárové vrstvy v horní části náměstí, jež obsahovala nálezy vysoce kvalitních 

figurových kachlů z 2. ½ 15. stol. Tyto specifické nálezy nám dokládají přítomnost 

prohusitské (kališnické) vrchnosti, včetně její rezidence (tvrze či dvorce) ve druhé polovině 

15. století. 

     Profil stratifikovaných arch. situací obsahující nálezy kachlů.  

 

Figurální kachel s vyobrazením řečníka (kněze) s kalichem a hostií, Domašín 2. ½ 15. stol, (interpretace: V horní části se nachází podávající 

ruka z oblaků, symbolické přijetí na nebesa do ráje, dále kalich s hostií jako symbol pravé víry Kristovy, jednoznačný husitský symbol. Motiv 

provází propojení jednotlivých motivů řetězy (pevnost ve víře?), jeden řetízek vystupuje z plamenů (snad hranice Husova), centrální motiv 

se bohužel nedochoval. Dolní postava má dle ubíhajících ramen mírně rozpažené ruce– jedná se o rétorický postoj – gesto řečníka (kněze). 

 

Nupaky - administrativní a skladovací budova, NZ_2012_41 

k. ú. Nupaky, okr. Praha východ 

Kultura: vrcholný středověk, novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum „Nupaky - administrativní a skladovací budova“ byl 

vyvolán záměrem investora výstavbou výrobní a administrativní budovy a terénních úprav. 

Výzkum byl prováděn na stavbou ohrožených plochách v jarních měsících roku 2012.  
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Archeologický výzkum na parc. č. 81/443 a 81/439 v k. ú. v obci Nupaky zachytil 

zlomky keramického materiálu z 17. – 18. stol. Vzhledem k jejich značné fragmentárnosti a 

místě nálezů (orniční vrstva), jsou zřejmě změny způsobeny intenzivním zemědělským 

obděláváním polí. Součástí obděláváním polí bylo ve vrcholném středověku i jejich hnojení (a 

tím pádem docházelo k transformacím odpadového materiálu). Lze tedy konstatovat, že 

prostor budoucí výstavby byl intenzivně zemědělsky využíván (orba) v 17. –18. stol. Absence 

mladších či starších nálezů může mít souvislost s vodním režimem blízké vodoteče, která 

mohla v určitém období způsobit nevhodné podmínky (podmáčení plochy) pro intenzivní 

zemědělství (pole). 

 

ČOV a kanalizace  - Výčapy, NZ_2012_67 

k. ú. Výčapy, okr. Třebíč 

Kultura: doba železná, středověk, časný novověk, novověk (HaD/LTA, 12. stol. - 20. stol.) 

 

 

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Výčapy byl vyvolán záměrem investora - 

výstavbou kanalizace a ČOV. Zásahy do archeologických terénů představovaly především 

liniové výkopy pro gravitační kanalizaci a kontrolní šachty.  

Archeologický výzkum v roce 2012 dokumentoval rozsáhlé a velmi dobře dochované 

archeologické situace v k. ú. Výčapy. Odkryté archeologické situace prokázaly intenzivní 

užívání zájmového prostoru v době železné HaD/LTA, z historického období pocházejí nálezy 

datované od 12. stol. po současnost. 

Archeologický výzkum doložil existenci 

kulturní vrstvy z 12. století v prostoru 

nově budované čerpací stanice 

odpadních vod na parcele č. 797 a 800 

v JV části extravilánu obce. Uvedený 

poznatek svědčí o rozptýlené sídlištní 

struktuře v bezprostřední blízkosti 

Štěpánovického potoka, která byla ve 

13. století koncentrována do dnešního  

Dřevěné roubení odhalené v hloubce cca 2 m v sondě č. 10 (dendrochronologické datum, pokácení kmene, rok 1713). 
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centra obce Výčapy. Výkop v sondě S10, jež byla umístěná v prostoru návsi, odhalila 

dřevěnou roubenou konstrukci, kterou interpretujeme jako bednění hráze vodní nádrže. Zde 

bylo pomocí dendrochronologické analýzy získáno datum pokácení stromu odebraného z 

nalezené konstrukce (k roku 1713).  

 

 

ČOV  a kanalizace – Bobrová, NZ_2012_6  

k. ú. Bobrová, okr. Žďár nad Sázavou 

Kultura: vrcholný středověk, časný novověk, novověk             

 

 

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Bobrová byl vyvolán záměrem investora, 

výstavbou kanalizace a ČOV. Zájmové území intravilánu obce Bobrová je situováno v tzv. 

Bobrovské pahorkatině. Z regionálně geologického hlediska se zájmová oblast nachází  

v Bítešské vrchovině. Bítešská vrchovina je součástí geomorfologického celku Křižanovské 

vrchoviny a nachází se v její severovýchodní části.   

Archeologický výzkum v roce 2012 dokumentoval sídelní, výrobní a pohřební areál  

v k. ú. Bobrová. Odkryté archeologické situace prokázaly intenzivní užívání zájmového 

prostoru od 12./13. stol. po současnost. Výzkum prokázal velmi dobře zachovalé 

archeologické situace v celé ploše historického centra Horní i Dolní Bobrové (což je třeba 

respektovat při budoucích stavebních pracích), dále určil nejstarší koncentraci osídlení 

lokalizovanou v blízkosti kostela sv. Petra 

a Pavla (12./13. stol.), kde byla také 

prokázána existence hřbitova 13./14. stol. 

– 18. stol. Na základě výrobního odpadu 

se podařilo prokázat specializovanou dílnu 

na zpracování kostí a rohože z období 

vrcholného středověku. Velmi zajímavou 

složku archeologických nálezů tvoří 

specializované výrobky, 

 

Části hrobové výbavy v S3 (č. 900) amulet - lidská figurka tvořená z jednotlivých, kostěných částí (inv. č. JiA63/12/1602). 
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importované zboží, kde můžeme sledovat jeho distribuci v minulosti. V případě Bobrové byl 

prokázán nález tzv. berounského zboží (přelom 16. a 17. stol.), tuhové zásobnice (13. stol.) a 

bronzového medailonku pocházejícího ze Staré Boleslavi (18. stol.).  

 
Hrob č. 900, v sondě č. S3. 

 

 

Velká Bíteš, kostel sv. Jana Křtitele, NZ_2012_175  

k. ú. Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou 

Kultura: vrcholný středověk, časný novověk, novověk             

 

Záchranný archeologický výzkum v památkově chráněné zóně byl vyvolán záměrem 

investora, Římskokatolickou farností ve Velké Bíteši, opravou schodiště u severní strany 

kostela sv. Jana Křtitele v intravilánu sakrální tvrze. Způsob záchranného archeologického 

výzkumu spočíval v dokumentaci již vykopané sondy. Po předpokládaném pozitivním 

prokázání archeologických situací byla provedena metodologicky dokumentace, která 

spočívala v očíslování profilů, zavedení stratigrafických jednotek, nafocení, ovzorkování a 

zkreslení ke geodeticky zaměřené ose. Významným zdrojem získaných informací nám 

reprezentují nalezené artefakty. Přes široký časový rozptyl nalezených, především 

keramických artefaktů (14. – 19. stol.) pochází nejčetnější nálezy do přelomu 15. a 16. stol. 
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Zvýšená četnost nálezů z tohoto období může mít spojitost s výstavbou komplexu opevnění, 

které vždy doprovázely četné terénní úpravy.   

   

Lokalizace sondy u schodiště kostela sv. Jana Křtitele.        Kostel sv. Jana Křtitele. 

 

Jimramov, st. úpravy ved. NN, z TS Bradáč, NZ_2012_115  

k. ú. Jimramov, okr. Žďár nad Sázavou 

Kultura: vrcholný středověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v ul. U Fryšávky a Panská byl vyvolán záměrem 

investora provést kabelizaci kNN. Plocha archeologického výzkumu se nachází v bývalém 

okrese Žďár nad Sázavou v katastru obce Jimramov. Stavba je realizována na par. č. 189/4, 

1199/1 a je součástí památkové zóny. Záchranný archeologický výzkum při liniovém výkopu 

pro kabel NN v ulici U Fryšávky přinesl doklady intenzivního osídlení tohoto prostoru od 14. 

století. Na profilu výkopu byly 

dokumentovány středověké situace a 

odpadních vrstev organogenního 

charakteru. S velkou jistotou můžeme 

konstatovat, že v okolí plochy výzkumu již 

od hloubky 0,3 m pod současným povrchem 

terénu jsou i nadále zachovány neporušené 

archeologické situace, které jsou pouze 

konzervovány vrstvou novověkých úprav.  

Výkop pro kabel kNN, kde byly dokumentovány středověké situace 

a odpadní vrstvy organogenního charakteru. 



23 

ČOV  a kanalizace – Jimramov, NZ_2012_10  

k. ú. Jimramov, okr. Žďár nad Sázavou 

Kultura: vrcholný středověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v Jimramově byl vyvolán záměrem investora provést 

novou výstavbou kanalizace a ČOV. Plocha archeologického výzkumu se nachází v bývalém 

okrese Žďár nad Sázavou v intravilánu města Jimramov. Záchranný archeologický výzkum 

spočíval v předstihovém výzkumu budoucích přečerpávacích stanic (lokalita Žabárna ul. U 

Fryšávky) a přinesl doklady intenzivního osídlení tohoto prostoru od 16. století – 20. stol. Na 

profilu výkopu byly dokumentovány středověké situace a odpadních vrstev organogenního 

charakteru. Archeologický výzkum 

pokračuje spolu s výstavbou kanalizace i  

v roce 2013, především v prostoru přípojek 

v historických městských parcelách.  

K nejvýznamnějším objevům patří nález 

studny se zachovalým depotem barokního 

inventáře keramického materiálu. 

 

Objevená studna na městské parcele v Jimramově. 

 

 

ČOV a kanalizace  - Budišov, NZ_2011_16  

k. ú. Budišov, okr. Třebíč 

Kultura:  středověk, novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Budišov byl vyvolán záměrem 

investora provést výstavbu nové kanalizace a ČOV. Výzkum byl prováděn formou dohledu na 

stavbou dotčených výkopech a také byla provedena exkavace archeologických sond v dubnu 

2011 až říjnu roku 2012. 

Na profilech P8 a P13 byly dokumentovány nivní sedimenty. Kulturní vrstvy či 

dorovnávky terénu s nálezy keramiky datovanými do 14. až 16. století byly zachyceny na 

profilech P1, P4, P6, P7, P8, P10, P11, P12 a P13. Úprava povrchu terénu lokální dlažbou byla 

doložena na profilu P2, na profilu P5 byly dokumentovány dvě úrovně původní historické 
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komunikace. Na profilu P12 se do podloží zahluboval 

objekt (505) s dnem upraveným vrstvou jílu s kamínky. 

Uloženiny nečistot byly zachyceny na profilech P5, P6, 

P7 a P11. Na profilu P9 byla dokumentována zeď 

původního sklepního prostoru domu, který byl zbourán 

v důsledku rozšíření současné komunikace. 

 

 

Budišov, sonda S1, objekt 500. 

 

ČOV a kanalizace - Radešínská Svratka a kanalizace Řečice, NZ_2011_135  

k. ú. Radešínská Svratka, Řečice nad Bobrůvkou, okr. Žďár nad Sázavou 

Kultura: novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obcí Radešínská Svratka a Řečice byl 

vyvolán záměrem investora provést výstavbu nové kanalizace a ČOV. Výzkum byl prováděn 

formou dohledu na stavbou dotčených výkopech a také byla provedena exkavace 

archeologických sond v květnu 2012 až listopadu roku 2012. 

Nejdůležitějším výstupem archeol. 

výzkumu je získání dokumentačních bodů, 

které jsou situovány v intravilánech obcí.  

V Radešínské Svratce byly ve dvou případech 

dokumentovány objekty zahloubené do 

zvětralého skalního podloží. V sondě S1 se 

jednalo o kůlovou jamku (503) v jejíž výplni 

byla kvalitní redukční keramika datovaná do 

15. století. V sondě S6 se do podloží zahlubo-  Radešínská Svratka, sonda S1, řez 18. 

vala část kruhového objektu 504. V sondě S5 byl doložen nivní sediment s glazovanou 

keramikou datovanou do 16. století. Ve zkoumaných sondách byly především zastoupeny 

vrstvy navážek s keramikou charakteristickou pro 17. až 19. století. V sondách S2, S3, S6, S7 a 

výkopu V1 byly dokumentovány zdi obytných či hospodářských budov, které byly odstraněny 

v důsledku úpravy veřejného prostranství v polovině 20. století. 
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V Řečici bylo sondou S10 zachyceno původní dno vodoteče s nivními sedimenty 

hlinitého písku a písku. Nivní sediment byl doložen také sondou S8, kde měl charakter 

jílovitého písku, na který nasedala prachová hlína se schránkami škeblí, sloužících jako 

primární surovina pro výrobu knoflíků. Na základě keramických nálezů byla vrstva datována 

do 18. století. Nejstarší keramiku bylo 

možné datovat do 15. století a byla 

druhotně zastoupena v souboru  

z navážkové vrstvy prachové hlíny v sondě 

S9. Dominantně byla ve zkoumaných 

sondách (S8 – S13) zastoupena novověké 

keramika datovaná do 17. - 19. stol. Sondou 

S9 bylo také zachyceno základové zdivo 

     Řečice, sonda S13, řez 80.                                                  domu v prostoru obecní návsi. 

 

Třebíč, ul. Hrotovická , NZ_2012_177  

k. ú. Třebíč, okr. Třebíč 

Kultura: novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu Třebíče byl vyvolán záměrem investora 

provést rozšíření komunikace II/351 z důvodu bezpečnosti a plynulosti dopravy. Výzkum byl 

prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech v září až říjnu roku 2012. 

Profil P1 byl dokumentován v délce 2,6 m. Na geologické podloží tvořené zvětralou 

písčitou arkozou nasedala písčitá hlína, jejíž povrch v úrovni 457,13 m n. m. zachycoval 

původní úroveň terénu. Následovalo recentní souvrství odpadních navážkových vrstev 

složené z písčité hlíny se zlomky cihel a písčité hlíny s četnými středními kamínk, situaci 

uzavírala vrstva travního drnu. 

Profil P2 byl dokumentován v délce 1,5 m. Na vrstvu jílu, tvořící lokálně svrchní část 

podloží, navazovala cca 10 cm mocná zpevňující vrstva valounků a kamenů, interpretovaná 

jako původní komunikace. Následovalo recentní souvrství navážek složené z jílu se zlomky 

cihel, uloženiny písku, štěrku a písčité hlíny. Na povrchu byl travní drn.  

Profil P3 byl dokumentován v délce 2 m. Na písčitý jíl nasedalo souvrství recentních 

navážek. Na vrstvu navazovala odpadní vrstva štěrku a škváry překrytá pískem. Vrstva 
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středních kamenů s pískem vyplňovala lokální terénní depresi. Následovala uloženina štěrku 

s pískem a vrstva písku. Situaci uzavíraly konstrukční vrstvy vozovky.  

Archeologickým výzkumem bylo dokumentováno geologické podloží tvořené 

arkózou, jejíž povrch byl ve sledovaném 

prostoru zachycen ve výšce 456, 43 m n. m. 

Lokálně byla svrchní vrstva podloží zachycena 

na profilech P2 a P3. Dále byla 

dokumentována vrstva písčité hlíny, jejíž 

povrch v úrovni 457,13 m n. m. zachycoval 

původní úroveň terénu. Na profilu P2 byla 

dokumentována zpevňující vrstva  

z valounků a kamenů, tvořící povrch starší 

komunikace. Zbývající vrstvy byly novověké 

navážky, které svědčí o poměrně výrazném 

navýšení terénu ve sledované lokalitě. Při 

vzorkování vrstev nebyl získán archeologický 

movitý materiál. 

 

Třebíč, ul Hrotovická, celkový pohled od J. 

 

 

Velká Bíteš, ul. Vlkovská III/3791, rekonstrukce silnice, NZ_2012_144   

k.ú. Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou 

Kultura: středověk, novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu Velké Bíteše byl vyvolán záměrem 

investora provést celkovou rekonstrukci komunikace III/3791 z důvodu jejího havarijního 

stavu. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech v červenci až 

listopadu roku 2012, a to v severozápadní části intravilánu města Velká Bíteš na silnici 

III/3791 (ul. Vlkovská) v úseku navazujícím na již realizovanou 1. etapu stavby a končící za 

průmyslovým areálem ve směru na Vlkov. Záchranný archeologický výzkum spočíval  

v dokumentaci celkem 4 profilů v délce 3 m, 2 m, 1 m a 2,5 m.  
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Záchranný archeologický výzkum při 

rekonstrukci silnice III/3791 (ul. 

Vlkovská) v intravilánu Velké Bíteše 

dokumentoval prostor bezprostředně 

ohrožený stavbou. Bylo zachyceno 

geologické podloží tvořené ve spodní 

části zvětralým skalním masivem a ve 

svrchní části jílem. Doložena byla vrstva 

podorničí. Následovaly recentní vrstvy 

Velká Bíteš, ul. Vlkovská, profil P1 od JV.       navážek. Původní historické uloženiny 

nebyly v daném úseku stavby zaznamenány, což s největší pravděpodobností svědčí o jejich 

odstranění v minulosti při stavbě komunikace. 

 

 

Radešínská Svratka, silnice II/360, opěrná zeď, NZ_2012_107 

k. ú. Radešínská Svratka, okr. Žďár nad Sázavou 

Kultura: středověk, novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Radešínská Svratka byl vyvolán 

záměrem investora provést rekonstrukci opěrné zdi SO 251 na komunikaci III/360, která byla 

v nevyhovujícím technickém stavu. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou 

dotčených výkopech v červenci až říjnu 

roku 2012. 

Záchranný archeologický výzkum 

spočíval v dokumentaci výkopu pro 

novostavbu opěrné zdi o celkové délce 

33 m. Profil P1 byl dokumentován  

v délce 1,6 m. Geologické podloží tvořila 

částečně zvětralá skála - pararula, na 

kterou nasedala uloženina písčité hlíny 

Radešínská Svratka, profil P1 od JV. 



28 

s četnými středními kamínky o dokumentované mocnosti 0,8 m. Následovala podkladová 

vrstva štěrku, tvořící konstrukční vrstvu komunikace, překrytá asfaltovým povrchem vozovky. 

Archeologickým výzkumem bylo dokumentováno geologické podloží tvořené 

zvětralou skálou – pararulou, jejíž povrch byl ve sledovaném prostoru zachycen ve výšce 524, 

74 m n. m. Při výzkumu nebylo zachyceno historické souvrství s obsahem archeologického 

movitého materiálu. Na skalní podloží bezprostředně nasedala vrstva navážky tvořená 

písčitou hlínou, překrytá konstrukčními vrstvami vozovky. S největší pravděpodobností došlo 

k odstranění původních historických vrstev během výstavby komunikace III/360. Částečně 

také mohlo dojít, vzhledem k vyvýšené poloze sledovaného úseku stavby, v minulosti k půdní 

erozi historických vrstev do nižších poloh intravilánu Radešínské Svratky. 

 

Strachujov - Jimramov, II/357, SO 201, rek. opěrné zdi, NZ_2012_52   

k.ú. Jimramov, Trhonice, okr. Žďár nad Sázavou 

Kultura: středověk, novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v jižní části intravilánu městyse Jimramov byl 

vyvolán záměrem investora provést rekonstrukci opěrné zdi SO 201 v nevyhovujícím 

technickém stavu. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech  

v červnu až říjnu roku 2012. 

Zájmový prostor se nalézal na 

jižním okraji intravilánu městyse 

Jimramov a také v k. ú. Trhonice. 

Záchranný archeologický výzkum 

spočíval v dokumentaci výkopu pro 

novostavbu opěrné zdi o celkové délce 

114,4 m.  

Profil P1 byl dokumentován 

 v délce 1,60 m. Na vrstvu tmavého 

hnědošedého písčitého jílu tvořícího říční  Jimramov, ul. Strachujovská, profilP1 od S. 

sediment nasedala uloženina hlinitopísčitého jílu s četnými malými a středními kamínky. 

Následně se ukládala světlá hnědá vrstva písčité hlíny se středními kameny interpretovaná 

jako navážka. Na jejím povrchu byla založena spodní konstrukční vrstva vozovky z velkých 
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kamenů a balvanů překrytá písčitou hlínou se středními kameny. Povrch komunikace tvořil 

asfalt. Archeologickým výzkumem byla dokumentována vrstva říčního sedimentu vodního 

toku Svratky. Měla dokumentovanou mocnost cca 50 – 60 cm a byla tvořena písčitým jílem. 

Přestože byly stavební práce prováděny v intravilánu Jimramova, jehož centrum bylo 

osídleno již v první polovině 13. století, nebyly výzkumem zachyceny movité archeologické 

nálezy. Hypoteticky lze předpokládat jejich odstranění, či transport do jiné části lokality 

vlivem činnosti vodního toku Svratky. 

 

NZ_2012_16 Mirošov u Bobrové, stavební úprava mostu 

k. ú. Mirošov u Bobrové, Blažkov, okr. Žďár nad Sázavou 

Kultura: středověk, novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Mirošov byl vyvolán záměrem 

investora provést rekonstrukci mostu ev. č. 36042-1, který byl v nevyhovujícím technickém 

stavu. Předmětem druhé stavební akce byla novostavba mostu ev. č. 36042-3 přes vodní tok 

Bobrůvka ležícího cca 1 km východně od obce Mirošov. Výzkum byl prováděn formou 

dohledu na stavbou dotčených výkopech v dubnu až listopadu roku 2012. 

Zájmový prostor archeologického výzkumu se nalézal ve východní části intravilánu 

obce Mirošov na silnici III/36042 v úseku vedoucím přes Mirošovský potok. Druhá plocha 

archeologického výzkumu se nacházela v extravilánu na hranici katastru obcí Mirošov u 

Bobrové a Blažkov v úseku, kde silnice III/36042 přechází přes vodní tok Bobrůvka. 

 Výzkumem bylo zachyceno geologické podloží tvořené zvětralým skalním masivem. 

Na profilech výkopů byly dokumentovány jílovité až hrubě štěrkovité sedimenty. Přestože 

byly stavební práce částečně prováděny v intravilánu obce Mirošov (most ev. č. 36042-1), 

tedy v prostoru osídleném nejpozději na počátku 14. století, nebyly výzkumem zachyceny 

movité archeologické nálezy. Hypoteticky lze předpokládat jejich odstranění, či transport do 

jiné části lokality vlivem činnosti vodního toku Mirošovského potoka.  

V prostoru druhé zkoumané lokality (most ev. č. 36042 – 3) je možné předpokládat 

spojnici mezi obcemi Mirošov a Blažkov, která existovala s největší pravděpodobností již od 

doby jejich založení ve 14. století. Patrně se však jednalo pouze o brod přes řeku Bobrůvku. 

Starší most není znázorněn ani na mapě z 1. poloviny 19. století (II. vojenské mapování z let 

1836 – 1852). Okresní silnice mezi Mirošovem a Blažkovem byla vystavěna roku 1922. 
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Velká Bíteš, kanalizace a vod., nádvoří radnice, NZ_2012_196  

k. ú. Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou 

Kultura: středověk (14. – 15. st), novověk (16.- 18. st.) 

 

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Velká Bíteš byl vyvolán záměrem investora 

provést rekonstrukci vodovodu a novostavbu kanalizace na nádvoří za radnicí. Výzkum byl 

prováděn na stavbou ohrožených plochách v říjnu až listopadu roku 2012. 

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci celkem dvou profilů (P1, P2) 

a tří sond v místech budoucích kanalizačních šachet (S1 – S3).  

Na profilech P1 a P2 byla dokumentována problematika zacházení s odpadem  

v zázemí městské parcely. Odpadní organogenní vrstvy byly po jejích výraznějším nárůstu 

překryty hygienickými zpevňujícími vrstvami. Dále byly na profilech P1 a P2 dokumentovány 

konstrukční prvky náležící jedné stavbě a tvořící její západní nároží. Jedná se o zeď 900 a 

sloupové jámy 500 a 501. Sloupovou jámu 500 vyplňovalo dřevěné torzo sloupu, které se 

podařilo dendrochronologicky datovat. Jednalo se o opracovaný kmen jedle, která byla 

pokácena v období vegetačního klidu mezi říjnem 1499 a dubnem roku 1500. Vzhledem  

k umístění stavby a jejímu konstrukčnímu charakteru se s největší pravděpodobností jedná o 

hospodářský objekt situovaný v zázemí městské parcely. 

     

Velká Bíteš, Nádvoří za radnicí, sonda S1, detail.              Velká Bíteš, Nádvoří za radnicí, sonda S2, detail. 

 

V souvislosti s exkavací sondy S1 byla dokumentována do podloží zahloubená 

sloupová jáma 503 související s blíže neznámou konstrukcí situovanou ve zkoumaném 

prostoru. Opět bylo doloženo střídání odpadních a hygienických vrstev. Dále bylo 

dokumentováno zpevnění pochozí úrovně lokální dlažbou ze středních kamenů. Základové 
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zdivo 901 je možné vzhledem ke stratigrafické situaci rámcově datovat do novověku (16. – 

17. stol.). 

Sondou S2 byly zachyceny do podloží zahloubené sloupové (506) a kůlové jámy (507, 

508, 509) související se stavbou lehčí dřevěné konstrukce (např. ohrazení areálu plotem). 

Dále byl dokumentován oválný zahloubený objekt 505. Uvedenou strukturu zahloubených 

jam a objektu překrývala vrstva plastického jílu s redukční slídnatou keramikou a kvalitní 

redukční keramikou charakteristickou pro 14. – 15. století, což časově vymezuje dobu 

funkčního užití dřevěné konstrukce. Zeď 902 již souvisí s úpravami sledovaného prostoru 

v novověku. 

Sondou S3 byla dokumentována sloupová jáma 511, která se zahlubovala do 

novověké uloženiny plastického jílu s keramikou datovanou do 16. – 18. století. Bezpochyby 

se jedná o konstrukční prvek objektu, který byl situovaný mimo plochu zkoumané sondy. S 

největší pravděpodobností souvisí zánik novověkého objektu s planýrkovou vrstvou 124. 

 

 

Želetava, celková obnova tvrze Starý hrad, ul. Rekreační, NZ_2011_17 

k. ú. Želetava, okr. Třebíč 

Kultura: novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu Želetavy byl vyvolán záměrem 

investora provést celkovou obnovu renesančního objektu č. pop. 206 v ul. Rekreační. 

Výzkum se týkal I. etapy stavebních prací a byl prováděn formou sondáže v trase plánované 

drenáže při vnějším základovém zdivu objektu a archeologického dohledu na stavbou 

dotčené ploše. 

Archeologickým výzkumem bylo dokumentováno geologické podloží tvořené 

zvětralou rulou. Jeho povrch byl zachycen v úrovni 577,2 m n. m. Navážková vrstva písčité 

hlíny při vnějším základovém zdivu obsahovala keramiku charakteristickou pro 16. – 17. 

století. Navážkové vrstvy v interiéru budovy dokumentované na profilu P2 obsahovaly 

novověkou glazovanou keramiku datovanou do 16. – 18. století. Vrstva 105 obsahovala 

ojedinělý nález početního žetonu, který dokládá přítomnost vyšší společenské vrstvy na 

tomto rezidenčním objektu. V jednotlivých místnostech objektu byla dokumentována torza 

zdiv, která jsou dokladem starší stavební fáze renesančního objektu. 
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Želetava č.p. 206, místnost B, zeď 903 od SZ.  Želetava č.p. 206, místnost D, zeď 904 od SV. 

 

Černá, dostavba kanalizace, úprava ČOV, NZ_2012_137 

k.ú. Černá, okr. Žďár nad Sázavou 

Kultura: středověk, novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Černá byl vyvolán záměrem 

investora provést dostavbu nové kanalizace. Výzkum byl prováděn formou dohledu na 

stavbou dotčených výkopech a také byla provedena exkavace 4 archeologických sond  

v srpnu až listopadu roku 2012. 

Sondou S1 byl zachycen severozápadní okraj stavební jámy (500), která se nacházela 

v bezprostřední blízkosti Mlýnského rybníka. Ten bezpochyby sloužil jako zdroj vody pro 

hašení vápna doloženého vrstvou 104. Původně byla stavební jáma opatřena dřevěným 

krytem z prken. Po ukončení primárního využívání stavební jámy došlo k jejímu zavezení 

vrstvami s obsahem organického materiálu (113, 114). Vrstva 114 obsahovala keramiku 

datovanou do 17. – 18. století. Sondou S2 byl dokumentován prostor bývalého toku Křivého 

potoka. Bylo zachyceno původní dno vodoteče a říční sediment. Patrně v 18. století došlo  

k zavezení koryta řeky a jeho přemístění do dnešní polohy. Pouze v sondě S3 bylo zachyceno 

podloží tvořené písčitým jílem. 
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Sondou S3 byla dále dokumentována nejstarší intaktní vrstva s redukční keramikou 

charakteristickou pro 15. – 16. století. Do jejího povrchu byl zahlouben liniový výkop pro 

dřevěné vodovodní potrubí, které ústilo do zámeckého areálu. Zásyp výkopu obsahoval 

keramiku charakteristickou pro 16. století. Vzhledem ke stavu zachování dřevěného potrubí 

nebylo možné odebrat vzorky pro dendrochronologickou analýzu.  

V sondě S4 byly dokumentovány dvě lokální zpevňující úrovně dlažeb ze středních 

kamenů dokládající místní komunikaci ve zkoumaném 

prostoru. 

Černá, sonda S2, řez 7.      Černá, sonda S3, pohled od SZ. 

Nálezy keramiky byly obsaženy ve vrstvách všech sond, nejstarší byla kvalitní redukční 

a redukční leštěná keramika datována do 15. – 16. stol. obsažená ve vrstvě 126 (sonda S3). 

Nejvýrazněji je v keramických souborech zastoupena glazovaná keramika charakteristická 

pro 16. - 17. století a pokročilé novověké zboží z 18. – 19. století.  

 

Dolní Radslavice, III/03720, sesuv SO 213, rek. opěrné zdi, NZ_2012_51  

k. ú. Dolní Radslavice, okr. Žďár nad Sázavou 

Kultura: středověk, novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Dolní Radslavice byl vyvolán 

záměrem investora provést celkovou rekonstrukci opěrné zdi SO 213 na komunikaci 

III/03720, která byla v nevyhovujícím technickém stavu. Výzkum byl prováděn formou 

dohledu na stavbou dotčených výkopech v červnu až říjnu roku 2012. 
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Archeologickým výzkumem bylo dokumentováno jílové podloží, které se nacházelo  

v úrovni 489 m n. m. Říční sediment písčitého jílu obsahoval keramiku datovanou do 13. – 

15. století. Výrazné časové rozpětí nálezů keramiky je dáno charakterem ukládání 

sedimentu. Výzkumem byla doložena přítomnost starší komunikace, kterou bylo možné na 

základě nálezů keramiky rámcově datovat do 15. – 16. století. Navážka písčitého jílu 

obsahovala novověkou keramiku ze 17. – 18. století. 

 

 

Opatov, rekonstrukce silnice III/4036, dešťová kanalizace, NZ_2012_109 

k. ú. Opatov na  Moravě, okr.Třebíč 

Kultura: středověk, novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Opatov byl vyvolán záměrem 

investora provést rekonstrukci komunikace III/4036 včetně části dešťové kanalizace, která 

byla v nevyhovujícím technickém stavu. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou 

dotčených výkopech v červnu až říjnu roku 2012. 

Záchranný archeologický výzkum spočíval  

v dokumentaci výkopu pro dešťovou kanalizaci a 

dohledu nad skrývkou plochy rekonstruované 

komunikace. Profil P1 byl dokumentován v délce 2 

m. Na podložní písčitý jíl s valounky nasedala 

uloženina jílovité hlíny, která obsahovala kvalitní 

redukční keramiku. Jeden zlomek byl zdoben  

                   Opatov, profil P1 pohled od SZ                  radélkem. Nálezy odpovídají keramické produkci 

14. – 15. století, následovala navážka písku. Profil P2 byl dokumentován v délce 2 m. Jílová 

vrstva byla překryta navážkou jílovité hlíny, která obsahovala zlomek jednostranně glazované 

keramiky datovaný do 16. – 17. století. Profil P3 byl dokumentován v délce 3,8 m. Vrstva 

písčitého jílu obsahovala zlomek jednostranně glazované keramiky datované do 16. – 17. 

století. Následovala navážka jílovité hlíny s četnými velkými kameny, na jejím povrchu byla 

hlína zahradního horizontu. Na profilu P4 byla stratigraficky nejstarší vrstva jílu obsahovala 

zlomky hrubé redukční keramiky se slídou ve hmotě datované do 14. – 15. století (2 ks). Na 
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její povrch nasedala písčitá hlína překrytá plastickým jílem. Následovala uloženina písčitého 

jílu překrytá písčitou hlínou. Situaci všech profilů uzavírala vrstva travního drnu. 

Výzkumem bylo dokumentováno podloží tvořené písčitým jílem, dále byly zachyceny 

dvě původní historické uloženiny. Jedná se o jílovitou hlínu (102, profil P1) a uloženinu jílu 

(113, profil P4), které obsahovaly keramické zlomky datované do 14. – 15. století.  

V navážkových vrstvách 104 (profil P2) a 108 (profil P3) byla obsažena jednostranně 

glazovaná keramika z 16. – 17. století. Zahloubené objekty nebyly na místě skrývky doloženy. 

 

Lidmaň, novostavba vč. inženýrských sítí, NZ_2012_143  

k.ú. Lidmaň, okr. Pelhřimov 

Kultura: středověk, novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu Lidmaně byl vyvolán záměrem 

investora provést novostavbu budovy v areálu Ústavu sociální péče. Výzkum byl prováděn 

formou dohledu na stavbou dotčených výkopech v červenci až říjnu roku 2012. 

Záchranný archeologický 

výzkum spočíval v dokumentaci 

profilu P1 a provedení 

povrchového sběru  

v bezprostředním okolí skrývky 

ornice. Profil P1 byl dokumentován 

v délce 2 m. Povrchovým sběrem 

byl získán soubor 72 ks keramiky.  

Nejstarší byla tenkostěnná 

hrubá archaická redukční keramika 

se slídou ve hmotě (15 ks), kterou 

bylo možné datovat do 13. století. 

Z výzdobných prvků se v jednom 

případě uplatnila jednoduchá rytá 

linie. Nejvýrazněji byla v souboru 

zastoupena kvalitní redukční 
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keramika (46 ks) charakteristická pro 14. – 15. století. Dvě těla nádob měla povrch zdobený 

leštěním, které je typické pro raně novověkou keramickou produkci (16 – 17. století). Do 

shodného období bylo možné datovat výskyt oxidačního zboží (4 ks) a jednostranně 

glazované oxidační keramiky (5 ks). 

Záchranný archeologický výzkum při novostavbě budovy v severní části intravilánu 

obce Lidmaň přinesl na základě povrchového sběru doklady osídlení blízkého okolí lokality ve 

13. – 17. století. Původní historické uloženiny či zahloubené objekty nebyly na místě skrývky 

doloženy. 

 

Vladislav, Číměř, sanace silničního tělesa II/401, NZ_2012_108  

k.ú. Číměř nad Jihlavou, okr. Třebíč 

Kultura: středověk, novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Číměř nad Jihlavou byl vyvolán záměrem 

investora provést sanaci silničního tělesa II/401 spolu s výstavbou opěrné zdi (SO 201) o 

celkové délce 190 m. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech 

v červenci až říjnu roku 2012. 

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci profilu P1 a provedení 

povrchového sběru v bezprostředním okolí stavby. Povrchovým sběrem byl získán soubor 

158 ks keramiky. Nejstarší byla tuhová keramika s engobou na povrchu (15 ks), tenkostěnná 

hrubá archaická redukční keramika se slídou ve hmotě (11 ks) a sporadicky se vyskytující 

keramika se sendvičovým efektem výpalu (2 ks), které bylo možné datovat do 13. století.  

Z výzdobných prvků se v jednom případě uplatnila jednoduchá rytá linie. Nejvýrazněji byla  

v souboru zastoupena kvalitní redukční keramika (127 ks) charakteristická pro 14. – 15. 

století. Do uvedené keramické třídy patří okraje hrnců a mís. V souboru byla sporadicky 

zastoupena oxidační glazovaná keramika datovaná do 16. – 17. století (3 ks).  

Nejdůležitějším výstupem archeologického výzkumu v k. ú. Číměř nad Jihlavou je 

povrchovým sběrem získaný soubor 158 ks keramiky, který bylo možné datovat do 13. – 17. 

století. Nálezy keramiky se na lokalitu dostaly druhotně, vyvezené z intravilánu obce  

v souvislosti se zemědělsko – technickými pracemi v minulosti. Na profilu P1 byl a 

dokumentována původní historická komunikace.  

 



    

Pavlínov, polní cesta HC-1, NZ_2012_184  

k. ú. Pavlínov, okr. Žďár nad Sázavou 

Kultura: středověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v trati K Olšinám v k. ú. Pavlínov byl vyvolán 

záměrem investora provést stavbu polní cesty v extravilánu obce. Výzkum byl prováděn 

formou dohledu při skrývce ornice v prostoru stavby v říjnu a listopadu roku 2012. 

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci 2 profilů (P1,P2) a 

provedení povrchového sběru v bezprostředním okolí skrývky ornice. Povrchovým sběrem 

byl získán soubor 15 ks keramiky.  

Nejstarší byla tenkostěnná tuhová keramika (1 ks) 

datovaná do 13. století. Nejvýrazněji byla v souboru 

zastoupena kvalitní redukční keramika (12 ks) 

charakteristická pro 14. – 15. století. V této skupině 

nálezů byly obsaženy dva okraje hrnců a jeden zlomek 

trojnožky. Do 15. století bylo možné datovat zboží 

oxidačního výpalu (2 ks) s jedním zlomkem okraje 

pokličky. Nálezy keramiky se na lokalitu dostaly druhotně, 

vyvezené z intravilánu obce v souvislosti se zemědělsko – 

technickými pracemi v minulosti (např. hnojení polí).  

           Pavlínov, polní cesta, profil P2 od J.           Na profilu P2 bylo dokumentováno 0,2 – 0,25 m mocné 

souvrství ornice a podorničí, které bezprostředně nasedalo na písčitohlinité podloží. 

Výzkumem nebyly dokumentovány žádné zahloubené objekty na sledované ploše skrývky. 

 

Malá Losenice, polní cesta C1, NZ_2012_185  

k. ú. Malá Losenice, okr. Žďár nad Sázavou 

Kultura: středověk, novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v trati Na dílech v k.ú. Malá Losenice byl vyvolán 

záměrem investora provést stavbu polní cesty v extravilánu obce. Výzkum byl prováděn 

formou dohledu při skrývce ornice v prostoru stavby v říjnu a listopadu roku 2012. 
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Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci profilu P1 a provedení 

povrchového sběru v bezprostředním okolí skrývky ornice. Profil P1 byl dokumentován  

v délce 2 m. Na písčitojílové podloží nasedala podorniční vrstva jílovité hlíny. Na povrchu 

byla vrstva ornice. 

 Povrchovým sběrem byl získán soubor 60 ks keramiky. Nejstarší byla tenkostěnná 

tuhová keramika (3 ks) a hrubá 

archaická redukční keramika se 

slídou ve hmotě (8 ks), kterou 

bylo možné datovat do 13. 

století. Okrajově se vyskytla 

tenkostěnná keramika se 

sendvičovým efektem datovaná 

do 13. - 14. století (3 ks). 

Nejvýrazněji byla v souboru 

zastoupena kvalitní redukční 

keramika (32 ks) 

charakteristická pro 14. – 15. 

století. Dva redukční okraje 

hrnců a čtyři zlomky výdutí 

nádob měly povrch zdobený 

leštěním (6 ks), které je typické 

pro raně novověkou 

keramickou produkci (16 – 17. 

století). Do shodného období 

bylo možné datovat výskyt 

hrubého oxidačního zboží (3 ks) a jednostranně glazované oxidační keramiky (5 ks).  

Nejdůležitějším výstupem archeologického výzkumu je povrchovým sběrem získaný 

soubor 60 ks keramiky, který bylo možné datovat do 13. – 17. století. Nálezy keramiky se na 

lokalitu dostaly druhotně. Původní historické uloženiny či zahloubené objekty nebyly na 

místě skrývky doloženy. 

 



    

Žďár n. Sázavou, ul. Bezručova, úpravy DS NN, 1. etapa, NZ_2012_48 

k. ú. Zámek Žďár, okr. Žďár nad Sázavou 

Kultura: středověk (14. – 15. st.), novověk (16. - 17. st.) 

 

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán záměrem investora provést nový rozvod 

venkovního kabelového vedení NN. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou 

dotčených liniových výkopech v květnu roku 2012.  

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci 2 profilů (P1, P2). Profil P1 

byl dokumentován v délce 2 m. Nejstarší kulturní vrstva jílovité hlíny (103) obsahovala dva 

zlomky kvalitní redukční keramiky charakteristické pro 14. – 15. století. Jednalo se o jeden 

okraj hrnce a jeden zlomek těla nádoby. Na vrstvu 103 nasedala novověká navážka stavební 

suti tvořená písčitým jílem se zlomky cihel. Následovala uloženina písku překrytá travním 

drnem. Profil P2 byl dokumentován v délce 2 m. Nejstarší vrstva písčité hlíny s četnými 

středními kameny obsahovala redeponovaný zlomek širokého pásového ucha (šířka 5 cm)  

s částečnou glazurou, které je typické pro keramiku 16. – 17. století. Na vrstvu 106 nasedala 

novověká navážka písčité hlíny, kterou překrývala jílovitá hlína. Situaci uzavíral travní drn.  

Archeologický výzkum přinesl doklady osídlení bezprostředního okolí zkoumaných 

výkopů ve vrcholném středověku (14. – 15. st.) a novověku (16. – 17. st.). Na profilech 

výkopu byla dokumentována intaktní středověká kulturní vrstva (profil P1, 103) a novověké 

recentní navážky. 

 

Zvole nad Pernštejnem, rozšíření DS NN, NZ_2012_49  

k. ú. Zvole nad Pernštejnem, okr. Žďár nad Sázavou 

Kultura: středověk, novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Zvole nad Pernštejnem byl 

vyvolán záměrem investora provést nový rozvod venkovního kabelového vedení NN. Výzkum 

byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených liniových výkopech v březnu až květnu 

roku 2012. 

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci tří pozitivních profilů (P1, 

P2, P3). Profil P1 (před č.p. 3) byl dokumentován v délce 1,2 m. Na planýrkovou vrstvu 

jílovité hlíny nasedala uloženina písčité hlíny, která obsahovala dva zlomky kvalitní redukční 
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keramiky datované do 15. století. Následovala zpevňující vrstva písčité hlíny s četnými 

kameny, tvořící pochozí úroveň. Na její povrch nasedala navážka písčité hlíny s jedním 

redukčním okrajem hrnce datovaným do 15. století. Situaci uzavírala zpevňující vrstva písčité 

hlíny s kameny, kterou překrýval travní drn. Profil P2 (před č. p. 1, délka 1,6 m) byl tvořen 

vrstvou jílu, na kterou nasedala jílovitá hlína a plastická hlína, která obsahovala jeden okraj 

hrnce s glazurou datovaný do 17. – 18. století. Následovala uloženina jílu s redeponovanou 

redukční leštěnou keramikou charakteristickou pro 16. – 17. století. Na její povrch nasedala 

navážka písčitého jílu překrytá asfaltem. Na povrchu terénu byl travní drn. Profil P3 (před č. 

p. 2, délka 1,4 m) byl tvořen navážkou písčité hlíny, která obsahovala dva glazované okraje 

hrnců typické pro 17. – 18. století. Na její povrch nasedal asfalt překrytý navážkou štěrkovité 

hlíny. 

Nejdůležitějším výstupem archeologického výzkumu je získání dokumentačních bodů, 

které jsou situovány v intravilánu obce. Ve výkopu pro kabel NN byla na profilu P1 

dokumentována planýrková vrstva jílovité hlíny. Vrstvy písčité hlíny 104 a 102 obsahovaly 

redukční keramiku datovanou do 15. století. Dále byly na profilu P1 doloženy dvě lokální 

zpevňující pochozí úrovně terénu (vrstva 103 a 101). Na profilu P2 bylo dokumentováno 

kulturní souvrství s glazovanou keramikou datovanou do 17. – 18. století. Na profilu P3 byla 

zachycena navážka písčité hlíny s novověkou keramikou charakteristickou pro 17. – 18. 

století. 

 

Dolní Rozsíčka, rekonstrukce vodovodu, NZ_2012_57  

k. ú. Dolní Rozsíčka, okr. Žďár nad Sázavou 

Kultura: středověk, novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Dolní Rozsíčka byl vyvolán 

záměrem investora provést rekonstrukci vodovodu, který byl v nevyhovujícím technickém 

stavu. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech v červenci až 

září roku 2012. 

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci 3 profilů (P1, P2, P3). Profil 

P1 byl dokumentován v délce 1,5 m. Na uloženinu jílu nasedala jílovitá hlína, která 

obsahovala kvalitní redukční keramiku datovanou do 14. – 15. století. V souboru byl 

zastoupen jeden okraj hrnce a zlomky těl nádob (4 ks). Následovala uloženina písčitého jílu  
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s jedním zlomkem keramiky ze 14. až 15. století, kterou překrývala písčitá hlína s glazovanou 

keramikou datovanou do 17. až 18. století (1 ks). Situaci uzavírala vrstva travního drnu. 

Profil P2 byl dokumentován v délce 1,5 m. Na písčitý jíl nasedala kulturní vrstva jílu 

překrytá písčitou úpravou povrchu terénu. Následně se ukládala vrstva organogenního 

charakteru tvořená jílem s redukční keramikou ze 14. až 15. století (5 ks). Na její povrch 

navazovala uloženina jílu o mocnosti 40 - 50 cm s keramikou datovanou do 15. století. Její 

povrch byl upraven vrstvou středních valounků, která tvořila lokální pochozí úroveň terénu. 

Následovala uloženina písku s keramikou z 18. – 

19. století (1 ks), do které se zahluboval recentní 

výkop pro inženýrské sítě vyplněný písčitou 

hlínou. Na povrchu terénu byl travní drn. Profil 

P3 byl dokumentován v délce 2,5 m. Na jílové 

podloží nasedala navážka písčité hlíny  

s glazovanou keramikou datovanou do 17. – 18. 

Dolní Rozsíčka, profil P2 od JV, detail.      století. Následovaly podkladové konstrukční 

vrstvy pro vozovku. Výzkumem bylo zachyceno geologické podloží tvořené jílem (profil P3). 

Na profilech P1 a P2 byly dokumentovány vrstvy s keramikou datovanou do 14. – 15. století. 

Uloženiny 101 (P1) a 116 (P3) obsahovaly keramiku ze 17. – 18. století. Vrstva 106 (P2) 

obsahovala keramiku datovanou do 18. – 19. století. Nejdůležitějším dokumentačním bodem 

se jeví profil P2, na kterém bylo zachyceno středověké souvrství, kdy na kulturní vrstvu (111) 

navazuje hygienická úprava povrchu pískem (110). Následuje vrstvu nečistot organogenního 

charakteru překrytá výrazným nárůstem terénu cca o 50 cm. Posléze došlo k úpravě povrchu 

lokální dlažbou či komunikací z valounků. 

 

Žďár nad Sázavou, nám. Republiky, rek. vodovodu a kanalizace, NZ_2012_84  

k. ú. Město Žďár, okr. Žďár nad Sázavou 

Kultura: středověk, novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum na náměstí Republiky v k. ú. Město Žďár byl vyvolán 

záměrem investora provést rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Výzkum byl prováděn 

formou dohledu na stavbou dotčených liniových výkopech v květnu až červnu roku 2012. 
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Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci čtyř pozitivních profilů P1, P2, P3,  

Žďár nad Sázavou, profil P3, detail.     Žďár, nám. Republiky, profil P3 od JV. 

P4, všech v délce 2 metrů. Na profilech P2 (vrstva 104) a P3 (vrstva 106) byly dokumentovány 

historické vrstvy písčité hlíny s kameny, tvořící zpevnění povrchu terénu. Obsahovaly 

novověkou glazovanou keramiku charakteristickou pro 17. až 18. století. Shodné keramické 

zboží bylo obsaženo ve vrstvách 101 (profil P1) a 111 (profil P4). Nejdůležitějším výstupem 

archeologického výzkumu je získání dokumentačních bodů, které jsou situovány v centru 

města Žďár nad Sázavou. Výzkum přinesl cennou informaci o úrovni geologického podloží ve 

sledovaném prostoru. Nejzásadnějším poznatkem bylo zachycení lokální středověké dlažby 

(štětování) na profilu P3. Jednalo se o úpravu povrchu terénu drobnými kamínky a valounky, 

které nedosahovaly výraznější mocnosti a nasedaly přímo na skalní podloží. Na jejím povrchu 

bylo dokumentováno středověké souvrství s keramikou datovanou do 14. – 15. století. 

Archeologický výzkum doložil kontinuální funkci nejbližšího okolí profilu P3 jako veřejného 

prostoru minimálně od 14. století.  

 

Residence Kaskáda, Jihlava - Horní Kosov, NZ_2012_95  

k. ú. Horní Kosov, okr. Jihlava 

Kultura: středověk, novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán záměrem investora provést 1. etapu 

výstavby infrastruktury pro rodinné domy. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou 

dotčených výkopech v červnu až srpnu 2012. 
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Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci celkem 5 profilů (P1 – P5) a 

provedení systematického povrchového sběru. Profil P1 byl dokumentován v délce 1,5 m, 

profil P2 byl dokumentován v délce 1,2 m, profil P3 v délce 2,5 m a profil P4 byl 

dokumentován v délce 2 m a P5 dokumentovaném v délce 2,2 m. 

Povrchovým sběrem byl získán soubor 434 ks keramiky. Nejstarší byla tenkostěnná 

hrubá archaická redukční keramika se slídou ve hmotě (3 ks), kterou bylo možné datovat do 

13. století. Jedno ucho nádoby bylo zdobeno šikmými vseky. Do uvedené skupiny náležel 

okraj hrnce. Z archaické keramické 

produkce bylo v nálezovém souboru 

zastoupeno zboží s tzv. sendvičovým 

efektem (16 ks) a tuhová keramika 

(7 ks). Nejvýrazněji byla v souboru 

zastoupena kvalitní redukční 

keramika (229 ks) charakteristická 

pro 13. – 15. století. Z výzdobných 

prvků se sporadicky uplatnilo 

radélko. Pět zlomků keramiky mělo 

povrch zdobený leštěním, které je 

typické pro raně novověkou 

keramickou produkci (16 – 17. 

století). Do shodného období bylo 

možné datovat výskyt oxidačního 

zboží (67 ks) a jednostranně či 

oboustranně glazované keramiky 

(92 ks). Z novověké keramické 

produkce byla v souboru zastoupena 

polokamenina (2 ks), porcelán (1 ks) a tzv. keramika s burelovou glazurou (13 ks), které jsou 

charakteristické pro 18. – 19. století. 

Nejdůležitějším výstupem archeologického výzkumu je povrchovým sběrem získaný 

soubor 434 ks keramiky, který bylo možné datovat do 13. – 19. století. Na profilu P5 byla 

dokumentována intaktní požárová vrstva se středními kameny a jedním zlomkem redukční 

keramiky ze 13. – 14. století (108). Dokumentovaná situace je jediným dokladem osídlení 
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lokality v období vrcholného středověku. Poměrně početný soubor středověké keramiky 

získaný povrchovým sběrem bezpochyby souvisí s intenzivní hornickou a důlní činností  

v nejbližším okolí. Novověké nálezy keramiky se na lokalitu dostaly patrně druhotně, 

vyvezené z intravilánu obce v souvislosti se zemědělsko – technickými pracemi v minulosti 

(např. hnojení polí). 

 

Nová Ves, Pohledec, Maršovice - výstavba a rek. kanalizace, NZ_2011_99  

k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě, k. ú. Pohledec, k. ú., Nová Ves u Nového 
Města na Moravě, okr. Žďár nad Sázavou 

Kultura: novověk (17. – 18. st.) 

 

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obcí Maršovice u Nového Města na 

Moravě, Pohledec a Nová Ves u Nového Města na Moravě byl vyvolán záměrem investora 

provést rekonstrukci a výstavbu kanalizace. Výzkum byl prováděn formou dohledu na 

stavbou dotčených výkopech od května 2011 do listopadu 2012. 

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci celkem 12 pozitivních 

profilů. V k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě byly dokumentovány profily 3, v k. ú. 

Pohledec bylo dokumentováno profilů 5 a  

v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě 4. 

Výzkumem bylo zachyceno geologické 

podloží tvořené kompaktním skalním masivem. 

V Pohledci bylo skalní podloží dokumentováno 

na profilu P2 (109) a v Nové Vsi na profilech P2, 

P3 (107). Svrchní část podloží byla tvořena 

jílem – Maršovice (105), Pohledec (105) a Nová 

Ves (104). Dokumentované vrstvy navážek 

obsahovaly výhradně novověkou glazovanou 

keramiku datovanou do 17. – 18. století.  

V Maršovicích obsahovaly novověkou keramiku 

vrstvy 103, 109, 112. V Pohledci byla keramika 

zastoupena ve vrstvách 103, 107, 111, 115, 117 

Pohledec, profil P1, před č.p. 137.        a v Nové Vsi ve vrstvách 103, 106, 108, 112.  



45 

Nepřítomnost starších kulturních vrstev s keramikou z období 14. až 15. století (první 

písemná zmínka o Maršovicích roku 1483, Pohledci 1348 a Nové Vsi 1397) je patrně 

způsobena faktem, že většina liniových výkopů byla vedena v komunikaci. Při její výstavbě  

s největší pravděpodobností došlo k odstranění původních historických vrstev se 

středověkou keramikou. 

 

Odvodnění kostela sv. Václava ve Zvoli nad Pernštejnem, NZ_2012_176  

k. ú. Zvole nad Pernštejnem, okr. Žďár nad Sázavou 

Kultura: středověk, novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Zvole nad Pernštejnem byl 

vyvolán záměrem investora provést odvodnění kostela. Výzkum byl prováděn formou 

dohledu na stavbou dotčených výkopech a také byla provedena exkavace archeologických 

sond v říjnu 2012. 

Záchranný archeologický výzkum spočíval v exkavaci a dokumentaci čtyř sond (S1 – 

S4) a dokumentaci zdiva při jihovýchodním nároží kostela sv. Václava. V sondě S1 bylo 

dokumentováno kamenné zdivo pojené vápennou maltou o šířce 0,6 m, které bylo překryté 

vrstvou písčité hlínys redeponovanou keramikou datovanou do 14. – 15. století. Mezi zlomky 

byla zastoupena kvalitní redukční keramika a zboží se slídou ve hmotě. Na povrchu terénu 

byl travní drn. 

 

 

Zvole, kostel sv. Václava, sonda S1, zeď 901.                 Zvole, kostel sv. Václava, zdivo 900, pohled od JV. 
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V sondě S2 nasedala na vrstvu písčitého jílu jílovitá hlína s redeponovaným zlomkem 

hrubé redukční keramiky a zlomky glazované keramiky z 16. – 17. století. Následovala vrstva 

stavební suti překrytá navážkou písčité hlíny. Situaci, stejně jako v ostatních sondách, 

uzavírala vrstva travního drnu. V sondě S3 byla dokumentována lokální dlažba, kterou 

porušoval výkop vyplněný písčitou hlínou s kameny. Následně se ukládala vrstva písčitého 

jílu s redukční keramikou datovanou do 14. – 15. století, překrytá jílovitou hlínou. Na jejím 

povrchu byla dlažba převrstvená jílem a vrstva navážka jílovité.  

Stratigraficky nejstarší byla v sondě S4 dlažba ze středních valounů, kterou překrývala 

místy až 50 cm mocná vrstva písčitého jílu. Ta obsahovala jeden okraj pokličky, okraj hrnce a 

zlomky těl nádob redukčního výpalu datované do 14. – 15. století. Následovala navážka 

jílovité hlíny s glazovanou keramikou charakteristickou pro 17. – 18. století. Ve výkopu u 

jihovýchodního nároží kostela sv. Václava bylo dokumentováno zdivo (900) pojené vápennou 

maltou. Jižní část zdiva tvořila pravidelný líc. 

Nejdůležitějším výstupem archeologického výzkumu je získání dokumentačních bodů, 

které jsou situovány v intravilánu obce. Ve výkopu při jihovýchodním nároží kostela sv. 

Václava bylo dokumentováno kamenné základové zdivo 900. Zdivo mělo odlišnou orientaci 

než současná barokní stavba a je tedy možné ho interpretovat jako základové zdivo staršího 

kostela z počátku 14. století. Další kamenné zdivo pojené vápennou maltou bylo zachyceno 

sondou S1. Mělo pravidelný severovýchodní a jihozápadní líc. Jeho šířka byla 0,6 m. I toto 

zdivo bezpochyby souvisí s dřívější sakrální stavbou.  

V sondách S2 až S4 byly dokumentovány středověké a novověké kulturní vrstvy. Již při 

výstavbě prvního kostela na počátku 14. století bylo jeho okolí upraveno kvalitní valounovou 

dlažbou, což bylo doloženo v sondě S3 a S4. Další lokální úprava povrchu terénu byla 

dokumentována v sondě S3. 

 

Svratka, Na Náhoně, rozšíření DS NN, NZ_2012_183 

k. ú. Svratka, okr. Žďár nad Sázavou 

Kultura: novověk (17. - 19. stol.) 

 

 Záchranný archeologický výzkum v ul. Na Náhoně ve Svratce byl vyvolán záměrem 

investora provést nový rozvod venkovního kabelového vedení NN. Výzkum byl prováděn 

formou dohledu na stavbou dotčených liniových výkopech v říjnu roku 2012. 
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Záchranný archeologický výzkum 

spočíval v dokumentaci tří profilů. Profil P1 

byl dokumentován v délce 2 m. Na jílový 

nivní sediment organogenního charakteru  

nasedala navážka písčité hlíny překrytá 

stavební sutí. Následovala vrstva písčitého 

jílu se zlomky glazované keramiky (3 ks) 

převrstvená písčitou hlínou s okrajem 

hrnce. Na povrchu terénu byl travní drn. 

Profil P2 byl dokumentován v délce 2 m. 

Na jílový nivní sediment  nasedala 

uloženina jílu překrytá vrstvou písku. 

Následně se ukládala písčitá hlína  

s novověkou glazovanou keramikou (2 ks) 

převrstvená pískem. Ve stratigrafickém 

vývoji následovala místy až 0,5 m mocná 

navážka jílovité hlíny s glazovanou keramikou (3 ks) překrytá travním drnem. Na profilu P3 

(délka 2 m) nasedala na nivní sediment navážka jílovitého písku s glazovaným okrajem hrnce 

a zlomkem oxidačního kachle. Následovala vrstva jílovité hlíny překrytá travním drnem. 

Nejdůležitějším výstupem archeologického výzkumu je získání dokumentačních bodů, 

které jsou situovány v intravilánu města. Výkopem nebylo zachyceno geologické podloží. 

Stratigraficky nejstarší vrstva nivního sedimentu měla organogenní charakter. Na profilech 

výkopu byly dokumentovány novověké navážky s keramikou datovanou do 17. – 19. století. 

 

Žďár nad Sázavou, Moučkův dům, NZ_2011_151 

k. ú. Město Žďár, okr. Žďár nad Sázavou 

Kultura: středověk, novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v objektu č.p. 329 ve Žďáru nad Sázavou byl vyvolán 

záměrem investora provést rekonstrukci budovy za účelem rozšíření regionálního muzea. 

Výzkum byl prováděn formou dohledu a exkavace archeologických sond na stavbou 

dotčených plochách v únoru až květnu roku 2012. 
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Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci 3 profilů (P1, P2, P3) a 

exkavaci a dokumentaci tří sond (S1, S2, S3).  

Sonda S1 (drenážní výkop podél SV zdi objektu) - do jílového podloží se zahluboval 

sídlištní objekt 501 vyplněný jílovitou hlínou s kvalitní redukční keramikou ze 14. století. 

Následovala nejstarší úroveň pohřebního horizontu tvořená písčitou hlínou, která 

obsahovala keramiku ze 14. – 16. století. Výzkumem byly dokumentovány hroby H4 – H7. 

Mladší úroveň hrobů H1 – H3 (viz. antropologický rozbor) byla překryta písčitou hlínou  

s glazovanou keramikou datovanou do 17. století. Na jejím povrchu byla lokální zpevňující 

vrstva písku s valounky, do které se zahluboval recentní výkop pro inženýrské sítě. Výkop byl 

vyplněný podkladovým pískem překrytým jílovitou hlínou. Na povrchu terénu byl travní drn. 

 

Sonda S2 (místnost A, J zeď) - na skalní podloží nasedala písčitá hlína, do které se 

zahluboval výkop pro základové zdivo. Výplň výkopu byla tvořena písčitým jílem. Následně se 

ukládala vrstva písku a jílu tvořící pochozí úroveň s keramikou z 16. – 17. století. Na jejím 

povrchu se ukládal písčitý jíl překrytý hlinitým pískem. Následovala navážka písčité hlíny 

překrytá jílem. 

Sonda S3 (místnost B) - na skalním podloží se ukládala vrstva písčité hlíny o mocnosti 

0,4 m. Na její povrch nasedala navážka písčité hlíny s novověkou keramikou.  
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Profil P1 (drenážní výkop podél SV zdi objektu) byl dokumentován v délce 5 m. Na 

jílové podloží nasedala písčitá hlína tvořící pohřební horizont. Do jejího povrchu se 

zahlubovala jáma o dokumentované délce 4,6 m pro druhotnou deponii hrobů. Hrobová 

jáma byla vyplněna písčitou hlínou s glazovanou keramikou datovanou do 18. století. 

Následovalo navýšení terénu cca o 0,5 m vrstvou písčité hlíny. Situaci uzavírala vrstva 

travního drnu. Profil P2 (místnost A) byl dokumentován v délce 1,6 m. Na vrstvu písčité hlíny 

s valounky nasedala vrstva písku s novověkou keramikou z 16. – 17. století tvořící pochozí 

úroveň. Na jejím povrchu se ukládala vrstva nečistot. Následovalo navýšení terénu jílovitou 

hlínou. Profil P3 (místnost B) byl dokumentován v délce 1,2 m. Na skalní podloží nasedala 

písčitá hlína, kterou překrývala navážka z 1. poloviny 20. století. 

Záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci domu č.p. 329 ve Žďáru nad 

Sázavou přinesl doklady osídlení bezprostředního okolí stavby ve vrcholném středověku. 

Sondou S1 byl dokumentován sídlištní objekt 501 s keramikou z počátku 14. století. Následně 

došlo ve sledovaném prostoru k navýšení terénu za účelem rozšíření hřbitovního areálu. 

Výzkumem byly dokumentovány dvě úrovně pohřbů z 15. – 17. století. Starší úroveň byla 

tvořena hroby H4 – H7, mladší hroby H1 – H3. Na profilu P1 byla dokumentována hrobová 

jáma 503, do které byly v souvislosti se zrušením hřbitova v 18, století druhotně uložené 

pohřby. V interiéru domu č.p. 329 byly v místnosti A dokumentovány původní podlahové 

vrstvy 111, 123 a 122. Ve vrstvě nečistot byla obsažena keramika z 16. – 18. století. Při jižním 

zdivu byl dokumentován předzáklad. V místnosti B došlo v první polovině 20. stol.  

k odstranění původních historických vrstev a dorovnání terénu navážkou. 

 

ČOV  a kanalizace – Kadov, NZ_2012_12 

k. ú. Kadov, okr. Žďár nad Sázavou 

Kultura: novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Kadov byl vyvolán záměrem 

investora provést výstavbu nové kanalizace a ČOV. Výzkum byl prováděn formou dohledu na 

stavbou dotčených výkopech a také byla provedena exkavace archeologické sond v červnu až 

říjnu roku 2012. 

Záchranný archeologický výzkum spočíval exkavaci a dokumentaci sond S1 – S4. 

Sonda S1 měla rozměry 1 x 2,2 m a byla situována na parcele č. 514/1. Stratigraficky nejstarší 
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byla primární odpadní vrstva, která obsahovala zlomky strusky, cihel a uhlíků. Následovala 

písčitá hlína překrytá uloženinou písčité hlíny se zlomky strusky a zlomky glazované keramiky 

datované do 17. – 18. století. Na její povrch nasedala vrstva jílu překrytá travním drnem. 

Sonda S2 měla rozměry 1,5 x 1,5 m a byla situována na parcele č. 514/2. Stratigraficky 

nejstarší bylo nekompaktní základové zdivo původní hutní budovy. Následně se ukládala 

vrstva písku s uhlíky, na kterou nasedala odpadní vrstva s četnými uhlíky překrytá stavební 

sutí se zlomky cihel. Ve východní části sondy nasedala na vrstvu písku lokálně omezená 

vrstva uhlíků překrytá jílovitou hlínou. Dále se ukládala písčitá hlína se zlomky strusky. 

Následovalo souvrství navážek tvořené písčitou hlínou, vrstvou uhlíků se zlomky strusky a 

hlinitým jílem se zlomky keramiky datovanými do 17. – 18. století. Následovala vrstva 

plastické hlíny překrytá písčitou hlínou. Ve stratigrafickém vývoji se dále ukládala uhlíková 

vrstva s keramikou charakteristickou pro 18. století, na kterou nasedala vrstva písku překrytá 

písčitou hlínou. Na jejím povrchu se ukládala vrstva uhlíků převrstvená hlinitým pískem a 

vrstvou uhlíků s keramikou charakteristickou pro 18. století. Ve stratigrafickém vývoji se 

následně ukládala navážka písčitého jílu překrytá vrstvou uhlíků a plastickou hlínou. Na 

povrchu terénu byl travní drn. 

  
Kadov, sonda S2, vrstva 126 – 129, konstrukce 702, 703.  Kadov, sonda S2, řez 11. 

Sonda S3 měla rozměry 1,5 x 1,5 m a byla situována na parcele č. 511/1. Do podloží 

tvořeného písčitým jílem se zahluboval objekt 501 vyplněný písčitou hlínou s továrně 

vyráběnou keramikou typickou pro 19. stol. Následovala plošně omezená vrstva mazanice 

překrytá místy až 0,4 m mocnou uloženinou prachovité hlíny. Vrstvy 132 a 125 obsahovaly 

redeponovanou keramiku ze 17. – 19. století. Na povrch uloženiny nasedala lokální odpadní 

uhlíková vrstva překrytá recentní vrstvou písčité hlíny. Situaci uzavírala vrstva travního drnu  

s keramikou z 19. stol. 
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Sonda S4 měla rozměry 1,5 x 1,5 m a byla situována na parcele č. 513/1. Na 

prachovou hlínu nasedala vrstva prachové hlíny s kamínky, tvořící svrchní část půdního 

horizontu, následně se ukládala odpadní vrstva s četnými uhlíky překrytá plastickou hlínou  

s glazovanou keramikou typickou pro 18. století. Na její povrch nasedala vrstva hlinitého 

štěrku, tvořící zpevňující komunikační úroveň. Situaci uzavírala vrstva travního drnu. 

Nejdůležitějším výstupem archeologického výzkumu je získání dokumentačních bodů, 

které jsou situovány v intravilánu obce. Sondou S2 bylo zachyceno nekompaktní kamenné 

zdivo, které je s největší pravděpodobností možné interpretovat jako zdivo původní hutní 

budovy. Výzkumem bylo dokumentováno výrazné navýšení terénu v prostoru sond S1 a S2 

vrstvami navážek primárního odpadu z hutní výroby s obsahem strusky. Místy byl terén 

navýšen až o 1,2 m. V sondě S4 byl povrch terénu zpevněn vrstvou hlinitého štěrku (135). 

Nálezy keramiky byly obsaženy ve vrstvách 104 (sonda S1), 109, 116, 126 (sonda S2), 122, 

125, 130, 132, 133 (sonda S3) a 136 (sonda S4). Nejstarší glazovanou keramiku bylo možné 

datovat do 17. století. Nejvýrazněji je v keramických souborech zastoupena keramika 

charakteristická pro 18. a 19. století. 

 

ČOV a kanalizace  - Obyčtov, NZ_2011_159  

k. ú. Obyčtov, okr. Žďár nad Sázavou 

Kultura: středověk (15. století), novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Obyčtov byl vyvolán záměrem 

investora provést výstavbu nové kanalizace a ČOV. Výzkum byl prováděn formou dohledu na 

stavbou dotčených výkopech a také byla provedena exkavace archeologických sond  

v listopadu 2011 až říjnu roku 2012. 

Záchranný archeologický výzkum spočíval exkavaci a dokumentaci sond S1 – S5 o 

rozměrech 1,5 x 2 m, 1,5 x 1,5 m 1,8 x 1,8 m, 1,5 x 1,5 m a 1 x 1,5 m.  V sondách S3, S4 a S5 

bylo dokumentováno geologické skalní podloží, v sondách S3 a S5 byla zachycena jeho 

svrchní zvětralá část. V sondě S1 byla vrstva stavební suti, která s největší pravděpodobností 

souvisí se stavební činností na kostele Nanebevzetí Panny Marie mezi lety 1730 a 1735.  

V sondách S1, S2, S3 a S4 byly lokální zpevňující pochozí vrstvy dokládající úpravy povrchu 

terénu. Výzkumem byly doloženy převážně novověké navážkové vrstvy. 
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Obyčtov, sonda S3 po exkavaci.    Obyčtov, sonda S1, vrstva 126, 127, 129, konstrukce 700. 

 

Nálezy keramiky byly obsaženy ve vrstvách sond S3, S4, S5. Nejstarší keramika byla 

datována do 15. – 16. století a byla obsažena v novověkém souboru pocházejícím z vrstvy 

141. Nejvýrazněji je v keramických souborech zastoupena glazovaná keramika 

charakteristická pro 17. až 18. století. Ve výplni objektu 501 byla také obsažena keramika 

datovaná do 17. – 18. století. Ostatní dokumentované výkopy 500, 503, 504 a 505 souvisejí  

s recentními zásahy na lokalitě. 

 

Martínkov, kostel Nanebevzetí Panny Marie, oprava omítek, NZ_2012_110  

k.ú. Martínkov, okr. Třebíč 

Kultura: středověk, novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Martínkov byl vyvolán záměrem 

investora provést nové omítky na kostele Nanebevzetí P. Marie. Výzkum byl prováděn 

formou dohledu na stavbou dotčených výkopech a také byla provedena exkavace 

archeologické sondy S1 v červnu roku 2012.  Sonda S1 měla rozměry 1x1 m a byla situována 

v místě budoucí odvodňovací šachty nacházející se severovýchodně od presbytáře kostela 

Nanebevzetí P. Marie. Sběrem na haldách zeminy pocházející z výkopu podél obvodového 

zdiva kostela byla získána kvalitní redukční keramika datovaná do 14. – 15. století. 

V sondě S1 byly dokumentovány novověké kulturní vrstvy, které obsahovaly 

redeponovanou středověkou redukční keramiku. Stratigraficky nejstarší zde byla vrstva 

stavební suti zpevňující povrch terénu s keramikou datovanou do 16. století. Ve zkoumaném 

prostoru došlo patrně v souvislosti s přístavbou věže kostela ve 2. polovině 16. století  
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k výrazným zásahům do terénu, přičemž bylo starší historické souvrství odstraněno až na 

podloží a starší středověká keramika se objevuje jako intruze v novověkých keramických 

souborech. Do 16. století bylo možné také datovat nárůst terénu vrstvami písčitého jílu a 

jílovité hlíny. Následovala další vrstva stavební suti bez přítomnosti keramických nálezů, do 

které se zahlubovala hrobová jáma 500 (hrob dítěte H1). Ve výplni hrobu byla jako nejmladší 

obsažena glazovaná keramika charakteristická pro 16. století. Hrobovou jámu překrývala 

uloženina písčité hlíny, která již obsahovala pokročilejší novověkou keramiku datovanou do 

17. – 18. století. Následně bylo nejbližší okolí kostela upraveno dorovnávkou terénu (jílovitá  

hlína) s keramikou ze 17. – 19. století.  

Archeologickým výzkumem v prostoru 

sondy S1 byly dokumentovány výrazné terénní 

úpravy související s přístavbou věže kostela v 

2. polovině 16. století a opravou kostela 

realizovanou v roce 1671. 

 

Martínkov, kostel Nanebevzetí P. Marie, sonda S1, celkový pohled od JZ. Martínkov, kostel Nanebevzetí P. Marie, sonda S1, hrob H1. 

 

5.4 Subdodávky archeologických služeb v roce 2012 

 

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., 

v Královéhradeckém kraji pak od roku 2013 připravujeme spolupráci s Regionálním muzeem 

a galerií v Jičíně- Muzeem hry. 
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5.5 Zprávy o archeologické akci za rok 2012 

 

K předání „Zpráv o archeologické akci“ za rok 2012 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 28. 3. 2013. Předmětem předání 

bylo 48 zpráv o arch. akci, přejímajícím Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.,  

IČO 679 859 12. Z téhož titulu došlo 28. 3. 2013 k předání 85 „Zpráv o archeologické akci“ za 

rok 2012 i 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 nejen v roce 2012, ale i v průběhu činnosti společnosti v obou letech, na 

něž bylo uděleno oprávnění k provádění arch. výzkumů. Na území Středočeského kraje 

probíhaly akce v okresech Benešov, Praha – východ, Příbram a Praha – západ, na Vysočině 

zejména v okrese Žďár nad Sázavou. Porovnáme-li zastoupení akcí dle kraje, vidíme velmi 

výrazný nárůst činnosti na Vysočině a porovnáme-li počty provedených akcí ve vymezeném 

dvouletém období, můžeme konstatovat nárůst v počtu o cca 10%. 
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Procentuální zastoupení pozitivních archeologických akcí na všech uskutečněných 

dosahovalo v roce 2011 13%, v roce loňském 29%. 
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Vývoj podílu negativních a pozitivních akcí ve sledovaném období, tj. doby, na něž  bylo uděleno oprávnění k provádění archeologických 

výzkumů, ( 2011 a 2012). 

 

 

6 VĚDA A VÝZKUM 

6.1 Publikace odborných pracovníků 

 

 HUŠTÁK, Pavel. III. etapa výzkumu laténského sídliště 2012 (k. ú. Jinočany, okr. Praha 

– západ). In: Výzkumy v Čechách2. Praha: Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i. 

ISBN 978-80-86124-89-6. (V tisku) 

 HUŠTÁK, Pavel. HUŠTÁK, Pavel. 2012: Archeologický výzkum budoucího depa České 

Pošty s. p., 2012 (k. ú. Benešov, okr. Benešov).  In: Výzkumy v Čechách. Praha: 

Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i. ISBN 978-80-86124-89-6. (V tisku) 

                                                 
2
 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. 
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 HUŠTÁK, Pavel. Dostavba nákupního centra, Neveklov, 2012 (k. ú. Neveklov, okr: 

Benešov). In: Výzkumy v Čechách. Praha: Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i. 

ISBN 978-80-86124-89-6. (V tisku) 

 HUŠTÁK, Pavel. Zlepšení vodohospodářské infrastruktury, Domašín, Vlašim, 2012  

(k. ú. Domašín, 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.  

 HOLUB, Martin, KAISER Ladislav, KOČÁR, Petr, KOČÁROVÁ, Romana, VOKÁČ, Milan, 

VOKÁČOVÁ, Jitka. Nové sídliště lidu kultury s vypíchanou keramikou v Rouchovanech 

na Třebíčsku. In: Archeologie západních Čech 6. Plzeň: Západočeské muzeum, 2013. 

ISSN 1804-2953. (V tisku) 

 KAISER, Ladislav. Dolní Radslavice (k. ú. Dolní Radslavice, okr. Žďár nad Sázavou).  

In: Přehled výzkumů3. Brno: Archeologický ústav, Akademie věd ČR. ISSN 1211-7250. 

(V tisku) 

 KAISER, Ladislav. Vladislav, Číměř (k. ú. Číměř nad Jihlavou, okr. Třebíč). In: Přehled 

výzkumů. Brno: Archeologický ústav, Akademie věd ČR. ISSN 1211-7250. (V tisku) 

 KAISER, Ladislav. Opatov (k. ú. Opatov na Moravě, okr. Třebíč). In: Přehled výzkumů. 

Brno: Archeologický ústav, Akademie věd ČR. ISSN 1211-7250. (V tisku) 

 KAISER, Ladislav. Lidmaň (k. ú. Lidmaň, okr. Pelhřimov). In: Přehled výzkumů. Brno: 

Archeologický ústav, Akademie věd ČR. ISSN 1211-7250. (V tisku) 

 KAISER, Ladislav. Pavlínov (k. ú. Pavlínov, okr. Žďár nad Sázavou). In: Přehled 

výzkumů. Brno: Archeologický ústav, Akademie věd ČR. ISSN 1211-7250. (V tisku) 

 KAISER, Ladislav. Malá Losenice (k. ú. Malá Losenice, okr. Žďár nad Sázavou). In: 

Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav, Akademie věd ČR. ISSN 1211-7250.  

(V tisku) 

                                                 
3
 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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 KAISER, Ladislav. Žďár nad Sázavou (k. ú. Zámek Žďár, okr. Žďár nad Sázavou). In: 

Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav, Akademie věd ČR. ISSN 1211-7250.  

(V tisku) 

 KAISER, Ladislav. Zvole nad Pernštejnem (k. ú. Zvole nad Pernštejnem, okr. Žďár nad 

Sázavou). In: Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav, Akademie věd ČR. ISSN 

1211-7250. (V tisku) 

 KAISER, Ladislav. Dolní Rozsíčka (k. ú. Dolní Rozsíčka, 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. Jihlava (k. ú. Horní Kosov, okr. Jihlava). In: Přehled výzkumů. Brno: 

Archeologický ústav, Akademie věd ČR. ISSN 1211-7250. (V tisku) 

 KAISER, Ladislav. Maršovice, Pohledec, Nová Ves (k. ú. Maršovice u Nového Města na 

Moravě, Pohledec, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Nové Město na Moravě, 

okr. Žďár nad Sázavou). In: Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav, Akademie 

věd ČR. ISSN 1211-7250. (V tisku) 

 KAISER, Ladislav. Zvole nad Pernštejnem (k. ú. Zvole nad Pernštejnem, okr. Žďár nad 

Sázavou). In: Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav, Akademie věd ČR. ISSN 

1211-7250. (V tisku) 

 KAISER, Ladislav. Svratka (k. ú. Svratka, 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. Řečice, Radešínská Svratka (k. ú. Řečice, k. ú. Radešínská Svratka, 

okr. Žďár nad Sázavou). In: Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav, Akademie 

věd ČR. ISSN 1211-7250. (V tisku) 

 KAISER, Ladislav. Kadov (k. ú. Kadov, okr. Žďár nad Sázavou). In: Přehled výzkumů. 

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

Brno: Archeologický ústav, Akademie věd ČR. ISSN 1211-7250. (V tisku) 

 KAISER, Ladislav. Martínkov (k. ú. Martínkov, okr. Třebíč). In: Přehled výzkumů. Brno: 

Archeologický ústav, Akademie věd ČR. ISSN 1211-7250. (V tisku) 

 KAISER, Ladislav. Budišov (k. ú. Budišov, okr. Žďár nad Sázavou). In: Přehled výzkumů. 

Brno: Archeologický ústav, Akademie věd ČR. ISSN 1211-7250. (V tisku) 

 KAISER, Ladislav. Želetava (k. ú. Želetava, okr. Třebíč). In: Přehled výzkumů. Brno: 

Archeologický ústav, Akademie věd ČR. ISSN 1211-7250. (V tisku) 

 KAISER, Ladislav. Černá (k. ú. Černá, okr. Žďár nad Sázavou). In: Přehled výzkumů. 

Brno: Archeologický ústav, Akademie věd ČR. ISSN 1211-7250. (V tisku) 

 KAISER, Ladislav. Velká Bíteš (k. ú. Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou). In: Přehled 

výzkumů. Brno: Archeologický ústav, Akademie věd ČR. ISSN 1211-7250. (V tisku) 

 

6.2 Účast na konferencích 

 

 Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2011, Praha, 16. – 17. 4. 2012,  

zde přednesen příspěvek: P. Hušták - Ľ. Novák: Jinočany, I. a II. etapa výstavby 

bytových domů a P. Hušták - Ľ. Novák: Dobrovice - sedimentační nádrž K4. 

 Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2011, Brno,  

25. - 26. 4. 2012., zde přednesen příspěvek: L. Kaiser: Výzkumy společnosti Pueblo 

o.p.s. na Vysočině v roce 2011 (Rouchovany, Přibyslavice, Žďár nad Sázavou - 

Havlíčkovo náměstí, Jimramov - Náměstí Jana Karafiáta) 

 XXXI pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí”, Dobřany u Plzně,  

24. – 27. 9. 2012. (L. Kaiser) 

 Rekonstrukce a experiment v archeologii, Deštné v Orlických horách 16. - 18. 11. 

2012, zde přednesen příspěvek: P. Hušták – A. Majer. Využití potenciálu mazanic při 

experimentální rekonstrukci objektů. 
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6.3 Prezentace činnosti v médiích 

 

 P. Hušták. Unikátní archeologické nálezy středověkých kachlů s figurálními motivy 

v Domašíně. in: Zpravodaj: Nepolitický čtrnáctideník Městského úřadu ve Vlašimi. 

Vlašim: Městský úřad, č. 8/2012, s. 13. 

 P. Hušták. Unikátní archeologické nálezy středověkých kachlů s figurálními motivy 

v Domašíně. in: Pod Blaníkem: vlastivědný čtvrtletník Benešovska, Vlašimska, Voticka, 

Českého Meránu a Dolního Posázaví. Vlašim: Podblanické ekocentrum ČSOP a 

Muzeum Podblanicka, Ročník XVI, č. 4, s. 7-9. 

 Nálezy ve Výčapech potvrzují, že lidé tu žili už v pravěku. inTřebíčský deník: Vysočina: 

deník Třebíčska, Moravskobudějovicka, Náměšťska, Jemnicka, Hrotovicka, 

Jaroměřicka. České Budějovice: Vltava-Labe-Press. ISSN 1802-095X. 17. 8. 2012. 

Dostupné také z: http://trebicsky.denik.cz. 

 

7 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 

 

V budoucnosti bychom rádi rozšířili náš tým tak, abychom mohli realizovat výchovné 

a výukové programy pro základní i 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. 

Další plánovanou aktivitou jsou edukativní výlety jak pro výše uvedenou cílovou 

skupinu, tak pro širší veřejnost nebo exkurze pořádané na lokalitách během provádění 

záchranného archeologického výzkumu. 

V následujícím roce bychom také rádi spolupracovali s realizátory projektu Národního 

Muzea s názvem Archeologie na dosah, který byl spuštěn v létě 2012.  
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8 POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ A VÝSTAV 

 

Mezi projekty s aktivní účastí nebo spoluúčastí patří výstava představující výsledky 

archeologických výzkumů realizovaných v kraji Vysočina v letech 2010-2011, 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, proběhla od 23. 3. do 10. 6. 2012.  

 

Ukázka posteru z výstavy „Archeologie Vysočiny aneb co se skrývá pod povrchem“. 



62 

 

 Naše instituce se 28 září 2012 účastnila akce s názvem Noc vědců4, a to 

prostřednictvím pořádajícího Muzea Vysočiny Jihlava, konkrétně v programové sekci „Věda a 

výzkum v kraji Vysočina“. U příležitosti prezentace naší instituce, jsme připravili populárně  

Informační a prezentační stánek Pueblo- archeologická společnost, o. p. s. na Noci vědců konané dne 28. 9. 2012 

 

zaměřený stánek s propagačními, informačními i reklamními materiály a digitální prezentaci 

výsledků výzkumů v regionu. 

 

 
Ukázka prezentované činnosti.  

                                                 
4
 „Noc vědců“ je celoevropská akce, jejímž smyslem je popularizace vědy, vědeckého způsobu práce a jejích 

výsledků; v neposlední řadě pak i představení vědců – badatelů. 
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9 HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 

9.1 Účetní uzávěrka 

 

 


