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1 ROK V ČÍSLECH
Rok od založení společnosti

6.

Rok od prvního udělení archeologické licence

5.

Počet krajů s územní působností dle licence

4

Počet členů správní rady

3

Počet členů dozorčí rady

3

Počet oslovených investorů stavebních akcí

360

Počet podaných hlášení o záchranné arch. akci

252

Počet negativních akcí

233

Počet pozitivních akcí

19

Výnosy z hlavní činnosti

5 244 178,-Kč

Náklady na hlavní činnosti

5 127 720,-Kč

2 SLOVO ŘEDITELE
Rok 2015 byl šestým rokem od vzniku společnosti1, a současně pátým, 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. Z hlediska výzkumů
prováděných v roce 2015 byl tím nejzajímavějším a současně také nejrozsáhlejším,
polykulturní výzkum, který proběhl před výstavbou nákupního centra v Brandýse nad Labem,
a jehož letecký snímek tvoří přední stranu výroční zprávy. Z ekonomického i profesního
hlediska pro nás byla významná také spolupráce formou subdodávky s ARCHAIA JIH, o.p.s.
při výzkumu prováděném na počátku roku 2015 výše uvedenou institucí v Ostrově u Stříbra.
Pracovní rok 2015 přinesl i personální obměnu; v kraji Vysočina Mgr. O. Baiera
vystřídala Mgr. J. Štohandlová, která do března 2015 zastávala pozici archeoložky

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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v Národním památkovém ústavu Opava a nově začal náš kolega T. Fair, kromě kraje
Plzeňského, zajišťovat navíc dohledy v západní části Jihočeského kraje.
V rámci působení ve čtyřech krajích republiky, jsme pokračovali v intenzivním
oslovování investorů stavebních akcí, přičemž jsme takto v minulém roce na území čtyřech
krajů oslovili celkem 360 investorů. Nárůst jsme také zaznamenali z hlediska počtu celkově
zajištěných stavebních akcí - v loňském roce jich bylo 252, což představuje meziroční nárůst
o 21%. Současně jsme začali také zajišťovat archeologické dohledy na území Třebíčska a
Dačicka. Naše keramická laboratoř na adrese Zdislavická 720/2, Praha 12 v loňském roce
zpracovávala nálezy z celkem 19 výzkumů z kraje Vysočina a ze Středočeského kraje, v kraji
Plzeňském a Jihočeském jsme pozitivní akci nezaznamenali. Zpracované nálezové celky byly
předány do několika muzeí, nejčetněji však do Muzea Vysočina Jihlava, p. o.
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 mohu také konstatovat, že většina provedených
výzkumů je zpracována do podoby nálezové zprávy do uplynutí jednoho roku.
Časová platnost uděleného povolení k provádění archeologických výzkumů
představuje perspektivu působení na 48% území ČR na dobu 1,5 roku, tj. do května 2017.
Osobně toto blížící se období vnímám jako velmi důležité pro upevnění a stabilizaci pozice
společnosti Pueblo – archeologická společnost, o. p. s. jak v rámci české archeologie, tak
v síti našich stálých investorů a současně pro nás rok 2016 bude ve znamení příprav podání
žádosti o další udělení oprávnění k provádění archeologických výzkumů na MK ČR.
Na závěr bych 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

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
a na základě povolení ze dne 5. 5. 2014 také na území Plzeňského a Jihočeského kraje.
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. Služby
společnosti jsou oceněny ceníkem schváleným statutárními orgány.
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4 ORGÁNY SPOLEČNOSTI
4.1 Činnost statutárních orgánů v roce 2015
Dozorčí a správní rada se na společném zasedání sešla v roce 2015 jednou. Schválený
zápis ze společného zasedání DR a SR je uložen v sídle společnosti. Společné zasedání členů
dozorčí a správní rady společnosti se konalo dne 2. října 2015. Jeho hlavním bodem bylo
hospodaření společnosti za rok 2014, schválení výroční zprávy za rok 2014 a volba nových
členů dozorčí a správní rady. Mgr. Petr Mudra znovu byl navržen do pozice člena SR a Mgr.
Michaela Černá byla opět navržena do pozice člena DR. Návrh na přijetí nových členů DR a
SR byl členy SR schválen, a to s účinností od 3. 10. 2015, funkční období je opět tříleté.

4.2 Správní rada a její složení v roce 2015
Mgr. Zoran Nerandžič

předseda správní rady

den vzniku členství 3. 10. 2014
(funkční období tříleté)
ve funkci předsedy od 3. 10. 2014

Ing. Petr Smrž

člen správní rady

den vzniku členství 4. 10. 2013
(funkční období tříleté)

Mgr. Petr Mudra

člen správní rady

den vzniku členství 3. 10. 2012
(funkční období tříleté)
znovuzvolení od 3. 10. 2015

4.3 Dozorčí rada a její složení v roce 2015

Mgr. Ľubomír Novák

předseda dozorčí rady

den vzniku členství 2. 10. 2010
znovuzvolení od 4. 10. 2013
(funkční období tříleté)

Mgr. Tomáš Falc

člen dozorčí rady

den vzniku členství 2. 10. 2011
(funkční období tříleté)
znovuzvolení od 3. 10. 2014
(funkční období tříleté)

Mgr. Michaela Černá

člen dozorčí rady

den vzniku členství 3. 10. 2012
(funkční období tříleté)
znovuzvolení od 3. 10. 2015
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4.4 Personální zajištění společnosti

Organizační struktura:

Statutární orgány

Místoředitel pro vědu
a výzkum

Archeologické a
stavebně historické výzkumy

Zástupce ředitele pro
administrativu

Ředitel společnosti

Technické zpracování

Laboratorní zpracování

Personální zajištění:
Ředitel společnosti:

Mgr. Pavel Hušták

Místoředitel pro vědu a výzkum:

PhDr. Miloslav Slabina

Zástupce ředitele pro administrativu:

Mgr. Přibyslava Hoffmannová

Archeol. a stavebně hist. výzkumy:

Mgr. Pavel Hušták
Mgr. Jitka Štohandlová (kraj Vysočina)
Mgr. Petr Mudra (Plzeňský kraj)
Mgr. Jan Bařinka (Středočeský kraj)
Mgr. Tomáš Fair (Jihočeský kraj)

Technické zpracování:

Bc. Hynek Švácha

Laboratorní zpracování:

Hana Hrušková
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5 ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY
5.1 Archeologické výzkumy v roce 2015

V loňském roce bylo uskutečněno 19 pozitivních archeologických akcí (výzkumů),
Stručný přehled vybraných pěti pozitivních akcí přináší následující odstavce.
V roce 2015 byl z hlediska zkoumané
plochy nejrozsáhlejší terénní aktivitou výzkum
na Obchodní centrum Brandýs nad Labem, ul.
Zápská. Mezi další významné aktivity, jak
z hlediska

rozsahu,

v minulém

roce

tak

výzkumy

příjmů,

patřily

prováděné

při

stavbách kanalizací a ČOV v obcích kraje
Vysočina, dále ve Středočeském kraji výzkum
v rámci rekonstrukce komunikace v ŽiželicíchHradišťko II.
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. Všechny nálezové zprávy byly vyhotoveny v pětinásobném
provedení (po jednom paré: Arch. ústav, instituce přejímající nálezový fond, investor stavby,
autor a Pueblo, o. p. s.).
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5.2 Přehled vybraných provedených záchranných archeologických
výzkumů
Obchodní centrum Brandýs nad Labem, ul. Zápská, NZ_2014_280
k. ú. Brandýs nad Labem, okres: Praha - východ, kraj: Středočeský
Kultura: období neolitu, doba bronzová a doba laténská

Před výstavbou nákupního centra Kaufland na ploše bývalé zahradní kolonie
v Brandýse nad Labem provedla spol. Pueblo, o.p.s. na přelomu léta a podzimu roku 2015
záchranný archeologický výzkum. Na ploše téměř 1 ha, byl odhalen polykulturní sídelní areál
obsahující komponenty z období neolitu, doby bronzové a doby laténské.

Záchranný arch. výzkum Brandýs nad Labem, vyznačení koncentrace nalezených komponent.

Z nejstaršího období byl v jihovýchodní části plochy zachycen dlouhý dům (cca 40 m),
dále několik sídlištních objektů, obsahující keramické nálezy náležící do kultury s vypíchanou
keramikou.
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Z doby bronzové, starší fáze únětické kultury, pochází několik sídlištních objektů, především
kruhových jam. V jedné z jam byl nalezen kostrový pohřeb nedospělého muže, který měl ve
své

pohřební

výbavě

množství

keramických nádob. Díky velmi
dobře

zachovalému

zubnímu

chrupu bylo možné provést analýzu
DNA, díky které můžeme poodhalit
genetický původ obyvatel z doby
bronzové,

dále

odebrány

vzorky

byly
pro

z

chrupu
analýzu

obsahu isotopu stroncia, (jehož
koncentrace odráží oblast původu a
pobytu jedince) a analýzu zubního
kamene, (díky které se můžeme
dozvědět více o stravě pohřbeného
jednotlivce).

Nález kostrového hrobu z doby únětické kultury.

Významný nález představuje též smotek zlatého drátu, který se poměrně hojně
vyskytuje ve starší fázi únětické kultury. Z Brandýsa nad Labem pochází několik nálezů
zlatých smotků ze starších záchranných výzkumů (např. lokalita „Pod Vodojemem“).

Nález zlatého smotku z doby únětické kultury.
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Komponenta sídelního areálu z doby laténské (LTC2), byla na lokalitě zastoupena
nejčetněji. Bylo odhaleno kolem deseti kompletních zahloubených domů obdélného
půdorysu (cca 4 m x 3 m) a dále několik set sídlištních objektů. Kromě značného množství
keramických nálezů (cca 30 banánových beden) byly nalezeny železné spony či části
železného kotlíku.
Archeologické nálezy získané ze záchranného výzkumu jsou ve fázi laboratorního
zpracování,

výsledky

přírodovědných

analýz

a

následné

interpretačního

shrnutí

předpokládáme do konce příštího roku.

Rekonstrukce místní komunikace v Žiželicích- Hradišťko II, NZ_2014_264
k. ú. Žiželice, okres: Kolín, kraj: Středočeský
Kultura: eneolit, doba bronzová, doba halštatská, ml. doba římská, středověk, novověk

V měsíci březnu roku 2015 proběhl v obci Hradištko záchranný archeologický výzkum,
vyvolaný výstavbou zpevněných ploch na místní návsi. Zájmové území se nachází cca 150 m
jižně od zaniklého hradu, který byl poprvé zmíněn k roku 1299. Hrad na Hradišťku (původní
název neznáme) byl vybudován na mírném návrší, ze třech stran chráněném řekou Cidlinou.
Jádro hradu je lokalizováno v dnešní zástavbě do dvora č. p. 30. Hrad byl označen jako pustý
už k roku 1517 a dnes po něm již nejsou
v terénu viditelné pozůstatky.
O to větší překvapení přinesl
výzkum v letošním roce, kdy byl v šíři
komunikace objeven val, zahloubený
příkop chránící jižní část ostrožny.
Vzhledem k charakteru nálezů, které
datujeme do období 13. – 15. století, lze
výstavbu příkopu ztotožnit s hradem,
který

zde

stával

ve

vrcholném

středověku.

V řezu zachycený val během výzkumu v roce 2015.
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Tento příkop, vzhledem ke značné přírodní depresi označoval jeho nejjižnější část.
K dalším zajímavým nálezům rozhodně patří dva zahloubené objekty-domy či hospodářské
stavby, které rovněž tvořily zázemí hradu.
Kromě nalezených památek z období vrcholného středověku, archeologický výzkum
přinesl doklady o osídlení daleko starším, a to v době římské (3. stol. n. l.), dále
z halštatského období (cca 6. stol. před n. l.), dále osídlení z období tzv. Únětické kultury (cca
2 000 před n. l.) a nejstarší doložené osídlení z období eneolitu, který trval v rozmezí 4. – 2.
tis. před n. l.). Nálezy, především keramických zlomků, pocházejí především již
z přemístěných situací, což je dáno četnou stavební činností na lokalitě. Výše uvedené nálezy
svědčí o významné polykulturní lokalitě, která byla odedávna vyhledávána pro její vhodnou
polohu.

Částečně odkrytý půdorys chaty z období mladší doby římské.

Artefakty získané ze záchranného archeologického výzkumu byly laboratorně
zpracovány,

terénní

dokumentace

byla

zdigitalizována

a

osteologický

materiál

a malakofauna byly poslány na odbornou analýzu. Archeologické situace byly dále
interpretovány. Nálezy získané z výzkumu v Hradišťku II byly uloženy v Polabském muzeu
Poděbrady.
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Lhánice, kabelizace obce , NZ_2013_64
k. ú. Lhánice , okres: Třebíč, kraj: Vysočina
Kultura: neolit, eneolit, ml. doby bronzová, středověk

V roce 2015 jsme zpracovali záchranný archeologický výzkum, který proběhl v první
polovině roku 2013 v intravilánu obce Lhánice a byl vyvolaný záměrem investora, EON Česká
republika, s.r.o., provést nový rozvod
venkovního

kabelového

vedení

NN.

Výzkum byl prováděn formou průběžného
dohledu při hloubení liniových výkopů. Po
vyhloubení

výkopů

byla

provedena

rekognoskace řezů a zjištěné pozitivní
situace

byly

interpretovány

začištěny,
a

stratigraficky

popsány,

dále

byly

kresebně a fotograficky zdokumentovány

Celkový pohled na výkopové práce.

a nakonec byly odebrány vzorky. Po dohodě se stavebníkem byly v ose stavebních výkopů
vyhloubeny tři sondy, o rozměrech cca 1,5 x 1,5 m, s cílem získat reprezentativní vzorek
archeologických situací v ploše.
Nejstarší objevené artefakty byly pravěkého stáří. Pokud bylo možné je dále
chronologicky

zařadit,

tak

nejstarší nálezy pocházely z
období kultury s moravskou
malovanou keramikou (neolit)
a velatické kultury (mladší
doba bronzová). Mladší nálezy
pak bylo možné z hlediska
datace

zařadit

do

mladohradištního období a do
období vrcholného středověku
a novověku.
Pohled na odkrytý žárový hrob z období ml. doby bronzové, velatické kultury.
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Z období kultury s moravskou malovanou keramikou pochází několik sídlištních
objektů, kůlových jamek a kulturních vrstev, které obsahovaly keramické fragmenty nádob.
Za nejdůležitější nález lze však považovat žárový hrob z období velatické kultury, který
obsahoval keramickou výbavu v podobě amfory - okřínu, dvou zlomků jedné mísy a části
koflíku.
Archeologické nálezy získané ze záchranného výzkumu byly laboratorně zpracovány,
terénní dokumentace byla zdigitalizována. Archeologické situace byly dále interpretovány.
Vybrané nálezy, především keramické nádoby, budou vystaveny v Muzeu Vysočiny v Jihlavě
od 17. 6. 2016 do 11. 9. 2016 v rámci výstavy Archeologické výzkumy na Vysočině.

Třebíčsko - vodohospodářská infrastruktura - 03 Jemnice, kanalizace, NZ_2015_213
k. ú. Jemnice, okres: Třebíč, kraj: Vysočina
Kultura: středověk

Záchranný archeologický výzkum v Jemnici byl vyvolán záměrem investora vystavět
kanalizaci a čističku odpadních vod. Společnost Pueblo, o.p.s. provedla během léta až
podzimu roku 2015 záchranný archeologický výzkum v městské části Podolí, u kostela
sv. Jakuba Většího a v blízkosti historického centra města v prostoru ulice Dolní Valy, v ulici
28. října a v prostoru náměstí Svobody.
Záchranný archeologický výzkum odhalil v intravilánu obce Jemnice pozůstatky
vrcholně středověkého, pozdně středověkého a novověkého osídlení.
Nejstarší datovatelné nálezy pocházely z období 12. a počátku 13. století. Jednalo se
o nálezy tuhové stolní keramiky ze sond S1 - S4. Zjišťovací sondy se nalézaly v bezprostřední
blízkosti kostela sv. Jakuba Většího v městské části Podolí. Jelikož se místo ohrožené
stavebními výkopy nalézalo v blízkosti kostela, byla odkryta i část zaniklého hřbitova. Lidské
ostatky byly po antropologickém zpracování pietně pohřbeny na místním hřbitově.
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Pohled na románskou věž kostela sv. Jakuba a exkavace hrobů, porušených prováděnými výkopy pro kanalizaci.

Pozdně středověké a novověké osídlení v prostoru za hradbami města bylo doloženo
v ulici Dolní Valy před č. p. 492 a v ulici 28. října před č. p. 495-7.
V prostoru mezi dnešním Náměstím Svobody a ulice 28. října byla doložena existence
jedné z bran, jež byla součástí vrcholně středověkého opevnění města Jemnice.
Artefakty

získané

ze

záchranného archeologického
výzkumu

byly

zpracovány,

laboratorně

terénní

doku-

mentace byla zdigitalizována.
Archeologické situace byly dále
interpretovány. Nálezy získané
z výzkumu

v

Jemnici

byly

uloženy v Muzeu Vysočiny
v Jihlavě.

Celkový pohled na výkopové práce na Nám. Svobody v Jemnici.
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Třebíčsko - vodohospodářská infrastruktura 02- Moravské Budějovice, kanalizace,
NZ_2015_212
k. ú. Moravské Budějovice, okres: Třebíč, kraj: Vysočina
Kultura: středověk, novověk

Během léta a podzimu roku 2015 proběhl v Moravských Budějovicích na ulici
Kollárova v blízkosti Fügnerova náměstí záchranný archeologický výzkum. Akce byla vyvolána
záměrem investora vybudovat vodohospodářskou infrastrukturu a kanalizaci.
Po

vyhloubení

výkopů

byla

provedena rekognoskace řezů a zjištěné
pozitivní

situace

byly

začištěny,

stratigraficky interpretovány a popsány,
dále

byly

kresebně

zdokumentovány
odebrány

a

a

vzorky.

fotograficky

nakonec
Po

byly

dohodě

se

stavebníkem byly v blízkosti Fügnerova
náměstí

vyhloubeny

dvě

sondy,

o

rozměrech cca 1,5 x 1,5 m, s cílem získat
reprezentativní vzorek archeologických
situací v ploše.
Chronologicky

nejstarší

nález

objevený při výzkumu pocházel z přelomu
13. a 14. století. Jednalo se o zlomek
tuhové keramické nádoby.
Žánrové foto z výzkumu v Mor. Budějovicích.

Nejpočetnější nálezový celek z Kollárovy ulice tvořil střepový materiál, který bylo
možný datačně zařadit do období 15. - 17. století. Převážná část této keramiky byla zevnitř
zdobena hnědým glazováním. Kromě nálezů fragmentů kuchyňské keramiky byly při
výzkumu v Moravských Budějovicích objeveny i početné kovové předměty jako například
hřeby nebo brousek, ale také stříbrný krejcar s datem ražby 1698.
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Archeologický výzkum přinesl další doklad o novověké výrobě perleťových knoflíků
v prostoru intravilánu Moravských Budějovic. Výrobní materiál nalezený v Kollárově ulici byl
laboratorně zpracován a poslán k podrobnější analýze. Stejný postup byl volen i v případě
osteologického materiálu. Výsledky odborných analýz byly shrnuty v nálezové zprávě.

Časně novověké nálezy z Moravských Budějovic.

Archeologické nálezy získané ze záchranného výzkumu byly po ukončení terénní části
laboratorně zpracovány, proběhla digitalizace terénní dokumentace, vyhodnocení
archeologických situací a jejich interpretace. Nálezy získané z výzkumu na Kollárově ulici
v Moravských Budějovicích byly uloženy v Muzeu Vysočiny v Jihlavě.

Třebíčsko-vodohospodářská infrastruktura, 06 Třebíč kanalizace, NZ_2015_201
k. ú. Třebíč, okres: Třebíč, kraj: Vysočina
Kultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v historickém středu Třebíče byl vyvolán záměrem
investora vybudovat vodohospodářskou infrastrukturu a kanalizaci. Archeologická akce
započala v létě roku 2015. Jelikož se jednalo o relativně nedestruktivní metodu rekonstrukce
potrubí (výměna stávajících trubek za nové „podvrtem“), byly zkoumané řezy spíše menších
rozměrů.
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I přes tento fakt byly v prostoru Karlova náměstí objeveny četné nálezy keramických
fragmentů nádob, několik kusů mazanice, množství zlomků zvířecích kostí a novověká mince.
Kromě movitých nálezů byla v prostoru náměstí odkryta i část kanalizace z období 17. - 18.
století.

Dokumentace odkrytého profilu na Karlově náměstí v Třebíči.

Právě početný střepový materiál tvořil v celku chronologicky ucelený soubor, který
bylo možné datačně zařadit do 12. nebo nejpozději do počátku 13. století. Společným
znakem keramických fragmentů z tohoto období byla tuha obsažená v keramické hmotě.

Nálezy mincí (před konzervací) a tuhová keramika datovaná do 13. století.
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Další obsáhlý soubor představovaly zlomky kosterních ostatků zvířat. Tyto nálezy byly
po laboratorním zpracování dále poslány k odborné osteologické analýze a její výsledky byly
shrnuty v nálezové zprávě.
Po ukončení terénní části záchranného archeologického výzkumu proběhlo
laboratorní

zpracování

nálezů,

digitalizace

terénní

dokumentace,

vyhodnocení

archeologických situací a jejich interpretace. Nálezy získané z výzkumu na Karlově náměstí
v Třebíči byly uloženy v Muzeu Vysočiny v Jihlavě.

Splašková kanalizace a ČOV Vojkov, NZ_2015_80
k. ú. Vojkov, okres: Benešov, kraj: Středočeský
Kultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum byl započat na základě stavebního záměru
investora, Obce Vojkova, vybudování splaškové kanalizace a čističky odpadních vod.
Archeologická akce byla započata na jaře roku 2015. Výzkum byl prováděn formou sondáže
v trati výkopu pro kanalizaci a povrchovými sběry v okolí kontrolních šachet.
Celkem bylo vyčleněno devět sond o rozměrech 1,5 x 1,5 m, které byly začištěny,
vyfoceny, ovzorkovány a skresleny ke geodeticky zaměřené ose. Sondy byly koncentrovány
především v blízkosti zámku (dnešní domov pro seniory) a na návsi před kostelem sv. Jakuba.

Sonda č. 3, žánrové foto.
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Nejstarší nálezy pocházející s kulturních souvrství můžeme datačně zařadit do období
od 12. do 13. století. Jednalo se především o keramické fragmenty nádob s příměsí tuhy.
Artefakty z mladšího období byly reprezentovány především keramickými zlomky
nádob, často zdobenými glazováním (16. - 19. století), zlomky skla a kovových předmětů,
například nože nebo zlomek medailónku. Za nejmladší nález můžeme považovat mince
s letopočtem uvádějícím rok 1964 a 1969.
Artefakty získané ze záchranného archeologického výzkumu byly laboratorně
zpracovány, terénní dokumentace byla zdigitalizována. Archeologické situace byly dále
interpretovány. Nálezy získané z výzkumu ve Vojkově byly uloženy v Muzeu Podblanicka.

Připojení obcí Bolina a Bolinka na vodohospodářskou infrastrukturu Města Vlašim,
NZ_2014_120
k. ú. Vlašim, okres: Benešov, kraj: Středočeský
Kultura: středověk, novověk

Před

vybudováním

nového

vodovodu

a

kanalizace

s

připojením

na

vodohospodářskou infrastrukturu města Vlašimi proběhl v roce 2014 předstihový
archeologický výzkum v intravilánu městské části Bolinka a v obci Bolina, jež je také
katastrálně součástí Vlašimi a jeho zpracování bylo dokončeno v roce 2015.
Zájmový prostor, ve kterém byly sondy vyčleněny, se nalézal především v intravilánu
Boliny, v blízkosti dvou rybníků (v té době vypuštěných) a poblíž místa bývalé tvrze. Další
kontrolní sondy byly situovány jihovýchodně od městské části Bolinka v blízkosti vodního
toku v areálu firmy Sellier a Bellot. Jako doplňující forma archeologické prospekce byl zvolen
povrchový sběr. Ten byl realizován v obci Bolina v prostoru tvrze a na dně vypuštěného
rybníka a ve Vlašimi v areálu firmy Sellier a Bellot.
Záchranný archeologický výzkum spočíval především v dokumentaci deseti sond o
rozměrech 1,5 x 1,5 m. Výkopy byly prováděny po přirozených kontextech. Sondy byly dále
začištěny, fotograficky zdokumentovány, ovzorkovány a skresleny ke geodeticky zaměřené
ose.
Při povrchového sběru v prostoru bývalé tvrze byly nalezeny keramické fragmenty
nádob, které bylo možné chronologicky zařadit do období 15. století. Jedná se tedy o
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nejstarší nalezené artefakty při výzkumu. Další nálezový celek tvořily artefakty, jež bylo
možné datačně zařadit do 16., 19. a 20. století. Při výzkumu bylo také zjištěno, že naprosto
absentují nálezy ze 17. - 18. století.

Exkavace sondy č. 4, plocha A, Bolina.

Za zmínku ovšem stojí poměrně početné nálezy nábojů nebo jejich zlomků či zmetků.
Zkoumaná lokalita díky sondážím poskytla dohromady několik stovek nábojů. Nejvíce jich
bylo nalezeno v sondě č. 6 vzdálené pár desítek metrů od centra Boliny. Tyto nálezy byly
poslány na analýzu, ze které vyplynulo, že se nejspíše jedná o výrobky, které mohou souviset
s výrobou firmy Sellier a Bellot. Nábojnice nalezené v sondách bylo možné datovat do
počátků roku 1940, tedy do období kdy započala okupace našeho území.
Artefakty získané ze záchranného archeologického výzkumu byly laboratorně
zpracovány, terénní dokumentace byla zdigitalizována. Vybrané artefakty byly odeslány
k podrobnější analýze. Archeologické situace byly dále interpretovány formou nálezové
zprávy. Nálezy získané z výzkumu v Bolině a Bolince byly uloženy do Muzea Podblanicka,
Pobočka Benešov.
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Ostrov nad Oslavou, kanalizace a ČOV, NZ_2014_5
k. ú. Ostrov nad Oslavou, okres: Žďár nad Sázavou, kraj: Vysočina
Kultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum byl zahájen před výstavbou kanalizace a ČOV
v Městysu Ostrov nad Oslavou, na jaře v roce 2014 a jeho zpracování proběhlo v loňském
roce. Archeologická prospekce spočívala v dokumentaci deseti sond v intravilánu obce. Ty
byly rozmístěny v blízkosti kostela, na návsi a v blízkosti místa bývalé tvrze.
V sondách byly odkryty nálezy především movitého charakteru. Jednalo se převážně
o artefakty sloužící ke každodenní potřebě. Do takové skupiny můžeme řadit především
kuchyňskou keramiku nebo keramiku
stavební

(kachle,

mazanice).

Další

početnou skupinu nálezů tvořily kovové
předměty, zlomky skla a struska. Kromě
již zmíněných nálezů movitého charakteru
byly v sondách identifikovány i nálezy
nemovité. Ty byly zastoupeny především
kamennými konstrukcemi, jako například
dlažba z lomového kamene, štět nebo
zbytky odvodňovacího systému.

Žánrové foto z výzkumu, Ostrov n. Osl.

Pod

současným

povrchem

byly

v sondách odkryty kulturní vrstvy,
které obsahovaly keramické fragmenty
nádob z období od 14. do 18. století.
Nejstarší keramické nálezy byly získány
ze sondy, která byla vyhloubena
v blízkosti místa bývalé tvrze. Toto
zjištění by mohlo poukazovat na
možný dřívější vznik Ostrovské tvrze,
Štětová dlažba zachycená během záchranného výzkumu.

než je uváděno v písemných pramenech.

Ty se poprvé zmiňují o rytířském sídle postaveném za Jakuba Míty z Vostrova, tedy
někdy po druhé polovině 16. století.
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Po ukončení terénní části záchranného archeologického výzkumu proběhlo
laboratorní

zpracování

nálezů,

digitalizace

terénní

dokumentace,

vyhodnocení

archeologických situací a jejich interpretace. Nálezy získané z výzkumu v Ostrově nad
Oslavou byly uloženy v Muzeu Vysočiny v Jihlavě.

Revitalizace Tyršova nám. v Hostomicích, NZ_2014_231
k. ú. Hostomice, okres: Beroun, kraj: Středočeský
Kultura: středověk, novověk

V souvislosti s plánovanou výstavbou nové kanalizace ve městě Hostomice byl
společností Pueblo - archeologická společnost, o.p.s. proveden předstihový výzkum v ose
budoucí kanalizační stoky. Bylo položeno celkem 12 sond v jižní části Tyršova náměstí a u
kostela Nastolení sv. Petra v Antiochii z let 1743-1762, ke kterému byla v roce 1855
přistavěna kostelní věž.

Žánrové foto z výzkumu Revitalizace Tyršova nám. v Hostomicích

První písemná zmínka o městečku Hostomice pochází z roku 1343, kdy pražský
purkrabí Hynek Berka z Dubé obnovil měšťanům jejich práva a výsady, protože původní
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listiny měšťané ztratili. Vznik městečka lze tedy předpokládat někdy před uvedeným rokem.
V sondách zachytil archeologický výzkum dláždění komunikací a následné navážky související
pravděpodobně s parkovou úpravou prostoru náměstí někdy na konci 19. století. V sondě u
kostela byl ve vrstvě pod dlažbou nalezen Tříkrejcar Františka I. s rokem ražby 1812, který
datuje post quem dláždění v tomto prostoru.

Tříkrejcar Františka I. s rokem ražby 1812

Z navážek dále pochází soubor zlomků keramiky, kachlů, strusky a zvířecích kostí.
Keramika je předběžně datovaná do období od 15. do 19. století. Sondážemi jižně od
presbytáře kostela, na jehož místě se předpokládá středověký předchůdce, byla doložena
absence pohřebních aktivit. Z tohoto pozorování lze vyvodit v podstatě dvě možné
interpretace. Původní středověký filiální kostel, který je zmiňován k roku 1343, stál původně
na jiném místě v prostoru náměstí, než se doposud předpokládalo, nebo obyvatelé Hostomic
pohřbívali své mrtvé u kostela stojícího někde na okraji Hostomic, popř. v blízkém okolí. Jako
místo posledního spočinutí by přicházel v úvahu hřbitov u farního kostela v nedalekých
Bezdědicích, ke kterému měl filiální kostel v Hostomicích náležet. K zodpovězení této otázky
bude proto potřeba dalších výzkumů.
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5.3 Zprávy o archeologické akci za rok 2015
K předání „Zpráv o archeologické akci“ za rok 2015 z území Středočeského, Plzeňského
a Jihočeského kraje dle Dohody a rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů
uzavřené mezi AV ČR a společností Pueblo – archeologická společnost, o. p. s. došlo 29. 3.
2016. Předmětem předání bylo 116 zpráv o arch. akci, přejímajícím Archeologický ústav AV ČR,
Praha, v. v. i., IČO 679 859 12. Současně byly předány následující nálezové zprávy v podobě
DVD:

264/14
80/15
120/14
231/14

Rekonstrukce místní komunikace v Žiželicích- Hradišťko II
Splašková kanalizace a ČOV Vojkov
Připojení obcí Bolina a Bolinka na vodohospod. infrastrukturu Města Vlašim
Revitalizace Tyršova nám. v Hostomicích, I.etapa
31. 3. 2016 došlo k předání 136 „Zpráv o archeologické akci“ za rok 2015 i z území kraje

Vysočina, přejímajícím byl Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IČO 680 817 58 a součástí
předání byly také tyto nálezové zprávy v digitální i tištěné podobě:

21/14
151/14
51/14
96/15
236/14
205/14
172/14
61/14
5/2014
62/14
64/13
108/15
35/15
41/15
149/14
25/2013

Žďár n. Sáz., reko povrchů a osazení kašny na nám. Republiky ve Žďáru n. Sáz.
Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.: úprava kNN
Vybudování nové TS, rozvodů NN a napájení budov Náměstí Velké Meziříčí
Rezidence kaskády Jihlava - Horní Kosov, blok D a E
Čáslavice- kNN
Brtnice -Niva II, komunikace a inženýrské sítě pro 27 RD
Kanalizace obce Petráveč
Mirošov, kanalizace a ČOV
Ostrov nad Oslavou, kanalizace a ČOV
Výstavba vodovodní sítě Bory
Lhánice kNN
Moravské Budějovice, VN NN kabel ul. Urbánkova
Štěměchy, splašková kanalizace
Obec Sazomín, ZTV pro 8 RD
Úprava horní části Vratislavova nám. v Novém Městě na Moravě
Polní cesta C1 v k. ú. Mohelno
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Zde se nabízí porovnání četnosti akcí a jejich zastoupení v průběhu dvou uplynulých
let; porovnáme-li zastoupení akcí dle kraje, vidíme výrazný nárůst činnosti ve Středočeském
kraji a také, byť nepatrný, nárůst v kraji Jihočeském. Porovnáme-li celkové počty provedených
akcí v letech 2014 a 2015, můžeme konstatovat jejich nárůst o cca 21%.

Procentuální zastoupení pozitivních archeologických akcí na všech uskutečněných
zachycují následující grafy:

Vývoj podílu negativních a pozitivních akcí ve sledovaném období (od udělenéhoo oprávnění k provádění archeologických výzkumů)
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6 VĚDA A VÝZKUM
6.1 Publikace odborných pracovníků


HUŠTÁK, Pavel. Záchranný archeologický výzkum Veleň, okres Praha-východ.
In: Sborník Muzea Roztoky u Prahy. Roztoky, 2015



MUDRA, Petr. Záchranný archeologický výzkum Hostomice, okres Beroun. In: Sborník
Muzea Roztoky u Prahy. Roztoky, 2015



HUŠTÁK, Pavel, Majer, Antonín. Užití fyzikálních a geochemických metod při
interpretaci zánikových horizontů. In: Archaeologica Pragensia, Praha (v tisku).



HUŠTÁK, Pavel. Výpověď archeologického pramene ze záchranného výzkumu při
výstavbě protipovodňového opatření ve Velkém Meziříčí. In: Archeologické výzkumy na
Vysočině 5 (v tisku).



HUŠTÁK, Pavel, KOČÁR, Petr, ŠVÁCHA, Hynek. Dřevěná konstrukce z Velkého Meziříčí a
možnosti její interpretace. In: Archeologické výzkumy na Vysočině 5 (v tisku).

6.2 Účast na konferencích a přednášková činnost


Historický vývoj pivovarů, pivovarských provozů a technologií v Českých zemích,
Brno, 24.-25. 9. 2015, zde přednesen příspěvek: Hušták, P. - Anderle J. Archeologický a
stavebně historický výzkum pivovaru ve Žďáře na d Sázavou, Pueblo- archeologická
spol., o. p. s.



Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2014, Brno,
23. 4. 2015. (P. Hušták, J. Štohandlová) zde přednesen příspěvek: Hušták, P. Hoffmannová P., Mudra P., Bajer, O., Bařinka, J., Švácha, H., Anderle, J, Smíšek, K.,
Majer, A. Souhrnná zpráva o činnosti spol. Pueblo- archeologická spol., o. p. s. na
Vysočině v roce 2014.



Contacts,

Migrations

and

Climate

Change,

Praha

19.

-23.

5.

2015.

(P. Hoffmannová, P. Hušták)


Prezentace a rekonstrukce archeologických objektů, Villa Nova, Deštné v Orlických
horách 13. - 15. 11. 2015, zde přednesen příspěvek: Hušták, P. Rekonstrukce a
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prezentace archeologických objektů. Zakomponování archeologického nálezu studny
do revitalizovaného prostoru náměstí ve Žďáře, Pueblo- archeologická spol., o. p. s.


Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2014, Praha, 31. 3. - 1. 4. 2015,
zde přednesen příspěvek: Hušták, P. - Hoffmannová P., Mudra P. 2015: Záchranné
archeologické výzkumy spol. Pueblo- archeologická spol., o. p. s.

6.3 Prezentace činnosti v médiích


Žďárské náměstí obsadili archeologové in: Česká televize, Události v regionech.
Dostupné

také

z:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-

regionech-brno/314281381990505-udalosti-v-regionech/video/324378


Žďárští kdysi na náměstí pěstovali i broskve in: Žďárský deník. Dostupné také
z: http://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/zdarsti-kdysi-na-namesti-pestovali-i-broskve20151016.html 16. 10. 2015



Archeologické nálezy ve Žďáru nad Sázavou in: Česká televize, Studio 6. Dostupné
z

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/216411010100523

(začátek reportáže v čase 112:35).



HUŠTÁK, Pavel. Archeologické objevy během výstavby - místní komunikace v ŽiželicíchHradišťko II. in: Žiželské noviny, ročník 36, číslo 2, červenec 2015
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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.

8 POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ A VÝSTAV
Mezi projekty se spoluúčastí patří výstava představující výsledky archeologických
výzkumů realizovaných v kraji Vysočina s názvem Archeologické výzkumy na Vysočině, která
bude realizována v roce 2016, konkrétně od 17. 6. 2016 do 11. 9. 2016 v Muzeu Vysočiny
Jihlava, p. o.
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9 HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
9.1 Účetní uzávěrka
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