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1 ROK V ČÍSLECH 

 

Rok od založení společnosti 7. 

Rok od prvního udělení archeologické licence  6. 

Počet krajů s územní působností dle licence 4 

Počet členů správní rady 3 

Počet členů dozorčí rady 3 

Počet oslovených investorů stavebních akcí 395 

Počet podaných hlášení o záchranné arch. akci 289 

Počet negativních akcí  275 

Počet pozitivních akcí 14 

Výnosy z hlavní činnosti   3 629 378,-Kč   

Náklady na hlavní činnosti 3 761 936,-Kč 

 

2 SLOVO ŘEDITELE 

 

Pro společnost Pueblo, o.p.s. i českou archeologii byl rok 2016 ve znamení očekávání 

nového Památkového zákona, jehož přijetím by došlo ke změně více než 30 let zaběhnutého 

modelu naplňování zákona z roku 1987. Na návrhu Památkového zákona pracovaly více než 

5 let kromě Ministerstva kultura a Akademie věd ČR také vybrané archeologické instituce. 

Jednou z největších změn v návrhu je ustanovení správní role NPÚ při evidenci ohlášených 

archeologických akcí. Z našeho pohledu je důležitou změnou to, že má dojít ke zrušení 

územního omezení výkonu činnosti oprávněných organizací, a to tak, že do budoucna by byla 

územní působností celá ČR.  

Další významnou změnou je plánované databázové sjednocení systému AVČR Praha 

(IDAV) a AVČR Brno (Megalit) v novou Archeologickou mapu ČR, ve které budou evidována 

veškerá oznámení o zahájení prací či stavebního záměru z celého území ČR a tato databáze 

také nahradí předávané formuláře ZAA (zpráva o archeologické akci). 
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Z hlediska vnitřní konsolidace společnosti bylo v roce 2016 podstatné připravit 

podklady k žádosti o udělení oprávnění k provádění archeologických výzkumů pro 

Ministerstvo kultury ČR v rozsahu nynějších 4 krajů. Kromě přípravy na změny 

administrativního systému a podání žádosti na MK ČR se společnost soustředila na upevnění 

spolupráce mezi archeologickými institucemi především v kraji Vysočina, proběhla příprava 

sborníku Archeologických výzkumů na Vysočině s výsledky archeologických výzkumů z let 

2014 – 2015 (sborník byl měl být vydán na jaře 2017), dále byly prezentovány nalezené 

artefakty ze záchranných archeologických výzkumů na výstavě v Muzeu Vysočiny v Jihlavě 

včetně přednášky s názvem „Města a vesnice na Žďársku z pohledu archeologie“. 

Další významnou činností bylo zpracování záchranných archeologických výzkumů  

z předešlých let (přehled NZ za rok 2016 je součástí výroční zprávy), kde mezi nejvýznačnější 

patřila - Polykulturní archeologická lokalita, Brandýs nad Labem, ul. Zápská. Kromě nálezu 

sídelních areálů z období neolitu, doby bronzové a laténské, bylo unikátním užití analýz pro 

ostatky pohřbeného jedince ze starší doby bronzové, kde vůbec poprvé na území ČR byla pro 

toto období uplatněna dohromady analýza stroncia a zubního kamene (odborné výsledky 

budou poprvé publikovány v Nálezové zprávě v roce 2017 a arch. konferenci 2017).   

Přes prožití poměrně nejistého roku jak z hlediska plánovaných změn legislativní 

památkové správy, tak zaběhnutých administrativních systémů, bych na závěr rád poděkoval 

všem spolupracovníkům z řad jednotlivců či institucí a také statutárním orgánům, které 

představují pomyslnou podporu naší lodi plující přes mnohdy rozbouřené moře. 

 

 

 

 

      
  
       
         Mgr. Pavel Hušták 
         ředitel společnosti 



6 

 

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 2016 

 

Dozorčí a správní rada se na společném zasedání sešla v roce 2016 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 4. října 2016. Jeho hlavním bodem bylo 

hospodaření společnosti, schválení výroční zprávy za rok 2015 a volba nových členů dozorčí a 

správní rady.  

PhDr. Adam Kretschmer byl navržen do pozice člena SR a současný člen SR, Ing. Petr 

Smrž, byl navržen do pozice člena DR. Návrh na přijetí nových členů DR a SR byl členy SR 

schválen, a to s účinností od 4. 10. 2016.  Současně proběhlo hlasování do funkce předsedy 

dozorčí rady, neboť dosavadnímu předsedovi mandát vypršel. Předsedou dozorčí rady byl  

s účinností od 4. 10. 2016 jednohlasně zvolen Ing. Petr Smrž. Funkční období je opět tříleté.  

 

 

4.2 Správní rada a její složení v roce 2016 

 

Mgr. Zoran Nerandžič  předseda správní rady den vzniku členství 3. 10. 2014 
(funkční období tříleté) 
ve funkci předsedy od 3. 10. 2014 
 

 

PhDr. Adam Kretschmer člen správní rady  den vzniku členství 4. 10. 2016 
(funkční období tříleté) 
 

 

Mgr. Petr Mudra  člen správní rady  den vzniku členství 3. 10. 2012 
(funkční období tříleté) 
znovuzvolení od 3. 10. 2015 
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Místoředitel pro vědu 
a výzkum 

Zástupce ředitele pro 
administrativu 

4.3 Dozorčí rada a její složení v roce 2016 

 

Ing. Petr Smrž   předseda dozorčí rady den vzniku členství 4. 10. 2016 
        (funkční období tříleté) 

ve funkci předsedy od 4. 10. 2016 
 

 

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 
 

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   
Archeol. a stavebně hist. výzkumy:       Mgr. Pavel Hušták    
           Mgr. Jitka Štohandlová (kraj Vysočina) 
           Mgr. Tomáš Fair (Plzeňský a Jihočeský kraj) 
           Mgr. Pavel Hušták (Středočeský kraj) 
Technické zpracování:        Bc. Hynek Švácha  
Laboratorní zpracování:        Hana Hrušková

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 2016  

 

V loňském roce bylo uskutečněno 14 pozitivních archeologických akcí (výzkumů), 

Stručný přehled vybraných třech pozitivních akcí přináší následující odstavce.  

 

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 

 

Záchranný archeologický výzkum na náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou 
NZ_2014_163 

k. ú. Žďár nad Sázavou, okres: Žďár nad Sázavou, kraj: Vysočina 

Kultura: středověk, novověk 

 

Druhá etapa záchranného archeologického výzkumu probíhala před revitalizací 

spodní části Náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou a odhalila pozůstatky historických 

dlažeb, základy stavby pekařského domu, dále množství sídlištních objektů vypovídající o 

různých (především stavebních) aktivitách v prostoru náměstí v minulosti. Nejstarší nálezy, 

pocházející z kulturních souvrství, datujeme na přelom 14. a 15. století. Mezi nejmladší 

nálezy řadíme nález pozůstatků benzínové pumpy, která v blízkosti dnešní ČSOB stála od 

čtyřicátých do šedesátých let 20. století. 

 

ZAV na náměstí Republiky ve Žďáru nad Sáz., pohled na pravidelnou čtvercovou síť dokumentující arch. terén.  
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Terénní část archeologického výzkumu trvala dvacet dní, kdy zjištěné archeologické 

situace byly dokumentovány v pravidelné čtvercové síti. Terénní situace byly ručně 

odebírány po přirozených kontextech (jednotlivé vrstvy, výkopy a konstrukce), vzniklé profily 

byly dokumentovány pomocí snímkové fotogrammetrie, jejímž výsledkem je i možná 

vizualizace v 3D modelu.  

 

ZAV na náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou, pohled na první úroveň odkryté dlažby 18. – 19. stol.  
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Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - I. etapa,NZ_2016_108 

k. ú. Dačice, okres: Jindřichův Hradec, kraj: Jihočeský 

Kultura: středověk, novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Dačice (k. ú. Dačice) byl vyvolán 

záměrem investora provést rekonstrukci místních komunikací v lokalitě Peráček. Záchranný 

archeologický výzkum započal v létě roku 2016, a to formou archeologického dohledu  

v místech, jež byly dotčeny stavbou.  

 

 

Záchranný archeologický výzkum - Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - I. etapa, 

vymezení plochy výzkumu (2016) v kontextu mapového podkladu z ½ 19. století. 

 

V odkrytých výkopech byly kromě kulturních vrstev zjištěny i zahloubené objekty, 

které nám dokládají osídlení již od 15. století. Sledovaná lokalita se nalézala v těsné blízkosti 

tzv. Nového zámku. První historické zmínky o dostavbě zámku se váží k roku 1591. Nejstarší  

z těchto nálezů bylo možné chronologicky zařadit do 15. století. Tento fakt by tedy 

poukazoval na to, že osidlování prostoru Nového města mohlo proběhnout o několik desítek 

let dříve, než uvádí historické prameny. 
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Rekonstrukce MK v lokalitě Peráček v Dačicích - I. etapa, R4, stratifikované archeologické situace.  

 

Velká Bíteš, II/379, ul. Na Valech, vč. okružní křižovatky NZ_2016_44 

k. ú. Velká Bíteš, okres: Žďár nad Sázavou, kraj: Vysočina 

Kultura: středověk, novověk 

 

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu města Velká Bíteš byl vyvolán záměrem 

investora provést rekonstrukci povrchů v ulici Na Valech včetně vybudování okružní 

křižovatky. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených plochách na jaře a  

v létě roku 2016, na základě dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu 

uzavřené mezi oprávněnou organizací Pueblo - archeologická společnost, o. p. s.  

a stavebníkem, Městem Velká Bíteš.  

Archeologický výzkum z roku 2016, který předcházel stavebním pracím spojených  

s rekonstrukcí povrchů v ulici Na Valech a výstavbou nové okružní křižovatky, jasně prokázal 

přítomnost archeologických artefaktů, které bylo možné datačně zařadit do období 13.–14. 

století a zároveň jimi  datovat přibližný zánik výrobního objektu, ve kterém byly objeveny. 

Nalezený objekt byl interpretován jako hrnčířská pec. Hrnčířskou výrobu ve Velké Bíteši 

dokládají i další nálezy učiněné ve stejném roce. Nedaleko od zmíněné pece se při pokládce 
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vedení NN nalezly mocné odpadní vrstvy střepového materiálu. Doposud učiněné 

archeologické nálezy, jež dokazují možnou hrnčířskou výrobu, se vyskytují v prostoru mimo 

městské hradby. Což poukazuje na bezpečnostní rizika, jež tato práce nesla (práce s ohněm). 

Ne nadarmo je tedy v těchto místech pojmenována jedna z ulic jako Hrnčířská.  

 

Velká Bíteš, II/379, ul. Na Valech, vč. okružní křižovatky, nález archeologického objektu.  

 

 

Velká Bíteš, II/379, ul. Na Valech, vč. okružní křižovatky, nález keramické nádoby 14. století. 
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5.3 Seznam nálezových zpráv 

 

V roce 2016 probíhalo zpracování výzkumů do podoby nálezové zprávy, a to nejen 

výzkumů z roku 2015, také již z roku 2016. Přehled nálezových zpráv přináší následující 

seznam: 

 

 Hušták, P. 2016: Záchranný archeologický výzkum „Třebíčsko - vodohospodářská 

infrastruktura - 03 Jemnice, kanalizace“ v k.ú. Jemnice 2015, Nálezová zpráva, Pueblo - 

archeologická společnost, o. p. s. 

 Štohandlová, J. 2016: Záchranný archeologický výzkum, Maršovice, rekonstrukce vedení 

NN Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 

 Štohandlová, J. 2016: Záchranný archeologický výzkum, Štěměchy, splašková kanalizace, 

Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 

 Štohandlová, J. 2016: Záchranný archeologický výzkum, Obec Sazomín, ZTV pro 8 RD, 

Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 

 Štohandlová, J. 2016: Záchranný archeologický výzkum, Vojkov, splašková kanalizace a 

ČOV, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 

 Štohandlová, J. 2016: Záchranný archeologický výzkum, Martínkov, vývody NN z TS 

Obec, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 

 Štohandlová, J. 2016: Záchranný archeologický výzkum, Mohelno, kNN části Hlinek, 

Nálezová zpráva 

 Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 

 Štohandlová, J. 2016: Záchranný archeologický výzkum, Moravské Budějovice, VN NN 

kabel ul. Urbánkova, Nálezová zpráva, Pueblo – archeologická společnost, o. p. s. 

 Štohandlová, J. 2016: Záchranný archeologický výzkum, Sýkorec, Neveklov - IS a 

komunikace na lokalitě I. etapa, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. 

p. s. 

 Švácha, H. –Holub, M. 2016: Záchranný archeologický výzkum „Hostín u Vojkovic, kNN“ 

Nálezová zpráva, Pueblo – archeologická společnost, o. p. s. 

 Štohandlová, J. 2016:  Záchranný archeologický výzkum, Revitalizace Tyršova náměstí  

v Hostomicích, I. etapa, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 
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 Štohandlová, J. 2016:  Záchranný archeologický výzkum, Rekonstrukce místní 

komunikace v Žiželicích - Hradišťko II, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická 

společnost, o. p. s. 

 Štohandlová, J. 2016:  Záchranný archeologický výzkum, Žďár nad Sázavou, 

Rekonstrukce hráze rybníka Konvent, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická 

společnost, o. p. s. 

 Štohandlová, J. 2016:  Záchranný archeologický výzkum, Odunec, revitalizace vodní 

plochy, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 

 

5.4 Zprávy o archeologické akci za rok 2016 

 
 
K předání „Zpráv o archeologické akci“ za rok 2016 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 13. 3. 

2017. Předmětem předání bylo 149 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: 

 

225/2015 Hostín u Vojkovic, kNN  

161/2014 PČOV Miškovice-modernizace 

337/2015 Revitalizace návsi Hradišťko II 

120/2015 Neveklov - IS a komunikace na lokalitě Sýkorec, I. Etapa 

 

21. 3. 2017 došlo k předání 140„Zpráv o archeologické akci“ za rok 2016 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: 

 

213/15   Třebíčsko - vodohospodářska infrastruktura, 03 Jemnice, kanalizace 

212/15  Třebíčsko - vodohospodářska infrastruktura, 02 Mor. Budějovice, kanalizace 

201/15  Třebíčsko - vodohospodářská infrastruktura, 06 Třebíč, kanalizace 

102/15  Martínkov, vývody NN z TS Obec 

44/16  Velká Bíteš, II/379, ul. Na Valech, vč. okružní křižovatky 

54/16  Velká Bíteš, obnova z NNv do NNk, ul. Na Valech 
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260/15  Odunec, revitalizace rybníka 

103/15  Mohelno, kNN části Hlinek 

3/15  Maršovice: rekonstrukce vedení NN, č. stavby: 1040004160 

299/15  Žďár nad Sázavou, rekonstrukce hráze rybníka Konvent 

 

Porovnáme-li zastoupení akcí dle kraje, vidíme v uplynulých 2 letech téměř stejný 

poměr, lehký pokles na Vysočině a nepatrný nárůst v kraji Plzeňském a Jihočeském. 

Porovnáme-li celkové počty provedených akcí v  letech 2015 a 2016, můžeme konstatovat 

jejich nárůst o cca 15%. 
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Procentuální zastoupení pozitivních archeologických akcí na všech uskutečněných 

zachycují následující grafy:  

 

 

   
 

 

 

 

 
Vývoj podílu negativních a pozitivních akcí ve sledovaném období (od uděleného oprávnění k provádění archeologických výzkumů) 
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6 VĚDA A VÝZKUM 

6.1 Publikace odborných pracovníků 

 

 HUŠTÁK, Pavel. Polykulturní archeologická lokalita, Brandýs nad Labem, ul. Zápská In: 

Sborník Muzea Roztoky u Prahy. Roztoky, 2016. 

 HUŠTÁK, Pavel, ANDERLE, Jan. Proměny Náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou 

zachycené záchranným archeologickým výzkumem při revitalizaci náměstí v roce 2014. 

In: Archeologické výzkumy na Vysočině 6 (v tisku). 

 HUŠTÁK, Pavel. Polykulturní archeologická lokalita, Brandýs nad Labem, ul. Zápská. In: 

Výzkumy v Čechách 2016. Praha: Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.  

 

6.2 Účast na konferencích a přednášková činnost 

 

 12. konference environmentální archeologie KEA) Před neolitem…, Praha, Akademie 

věd ČR, 7.- 9. 2. 2016.  (P. Hušták) 

 Archeologický přednáškový cyklus, Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava, 17. 5. 2019 -14. 

6. 2016, zde  24.5.2016 přednesen příspěvek: Hušták, P. Města a vesnice na Žďársku  

z pohledu archeologie. 

 

 Prezentace a rekonstrukce archeologických objektů, Villa Nova, Deštné v Orlických 

horách, 17. - 19. 11. 2016. (P. Hušták) 
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6.3 Prezentace činnosti v médiích 

 
 

 Archeologové prozkoumají žďárské náměstí in: Žďárský deník. Dostupné také  

z: http://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/archeologove-prozkoumaji-zdarske-namesti-

republiky-20160509.html  9. 5. 2016 

 Žďár se začal rozrůstat v 15. století. in: Žďárské noviny.  Žďárské noviny XXIII/2016, str. 

15-16. Dostupné také z: http://pueblo-ops.cz/wp-content/uploads/2016/09/Zdarske-

noviny-2016-XXIII-str-15.pdf 

 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/archeologove-prozkoumaji-zdarske-namesti-republiky-20160509.html
http://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/archeologove-prozkoumaji-zdarske-namesti-republiky-20160509.html
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/216411010100523
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7 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 

proběhla  od 17. 6. 2016 do 11. 9. 2016 v Muzeu Vysočiny Jihlava, p. o.  
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8 HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 

8.1 Účetní uzávěrka 

 

 


