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1 ROK V ČÍSLECH
Rok od založení společnosti

8.

Rok od prvního udělení archeologické licence

7.

Počet krajů s územní působností dle licence

4

Počet členů správní rady

3

Počet členů dozorčí rady

3

Počet oslovených investorů stavebních akcí

385

Počet provedených hlášení o záchranné arch. akci

317

Počet negativních akcí

294

Počet pozitivních akcí

23

Výnosy z hlavní činnosti

5 915 633,- Kč

Náklady na hlavní činnosti

5 619 321,- Kč

2 SLOVO ŘEDITELE
Jak je již dobrou tradicí, výroční zpráva společnosti Pueblo, o. p. s. začíná slovem
ředitele. Zde si dovolím podtrhnout slovo tradice, protože je tomu již 8 let od založení
společnosti a v letošním roce ji byla již potřetí uděleno oprávnění k provádění záchranných
archeologických výzkumů v rozsahu čtyř krajů – Středočeský, Vysočina, Jihočeský a Plzeňský.
Tak jako v předešlých letech, i v letošním roce, společnost naplňovala svoje poslání, což
je především ochrana, záchrana, dokumentace a výzkum archeologických, stavebních a jiných
historických památek a výchova a vzdělávání v oblasti archeologie a památkové péče.
Zde si dovolím být konkrétnější; jak vyplývá z následujícího textu výroční zprávy,
v roce 2017 opět narostl počet zajištěných archeologických akcí a přesáhnul hranici 300.
Naprostá většina zajištěných akcí pochází z kraje Vysočina a Středočeského kraje. V části kraje
Vysočina v okr. Žďár nad Sázavou, zajištujeme svoji činností jak investorské, tak neinvestorské
akce. V roce 2017 byl proveden ve Velkém Meziříčí na náklady naší společnosti záchranný
archeologický výzkum pro budoucí rozvody IS, kde byl dokumentován vývoj urbárního
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prostoru náměstí v samém centru města. Rád bych zde zmínil i první záchranný archeologický
výzkum provedený v Plzeňském kraji, a to při rekonstrukci prodejny Lidl v Klatovech, kde byly
odkryty pozůstatky předměstí z vrcholného středověku.
Rozsahem nejobsáhlejší záchranné archeologické výzkumy byly v roce 2017 provedeny
ve Středočeském kraji. Jedná se o výzkum na katastru města Dobrovice, kde byla provedena již
třetí etapa záchranného archeologického výzkumu, zapříčiněná rozšiřováním kapacit místního
cukrovaru. Během poslední etapy bylo zjištěno eneolitické osídlení, datované do období
kultury kulovitých amfor. V roce 2017 byly prezentovány výsledky z uvedených etap
záchranných výzkumů na konferenci „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2017“, pořádané
FF UP v Olomouci a také při semináři experimentální archeologie, Chata Jedlová v Deštném
v Orlických horách.
Druhý plošný záchranný výzkum, předcházel výstavbu digitalizačního centra Akademie
věd ČR v obci Jenštejn. Bylo zde prozkoumáno osídlení z 16. století, v té době sloužící jako
hospodářské zázemí hradu. Za zmínku stojí botanický nález z této lokality, jedná se zřejmě o
nejstarší nález durmanu na našem území (původně pochází z Ameriky).
Za důležité považuji zmínit i dvě události v roce 2017, které se dotýkají problematiky
památkové péče. První je, tedy měla být, změna památkového zákona, která se intenzivně
připravovala posledních 5 let. Navržený nový zákon nebyl poslaneckou sněmovnou schválen,
zůstává tedy nadále v platnosti zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Druhou
událostí je vytvoření jednotné internetové databáze AMČR (Archeologická mapa ČR), která
sjednocuje rozdílné systémy pražského a brněnského archeologického ústavu (IDAV a
Megalit), nahrazuje formuláře o Zpráva o archeologické akci a eviduje veškerá oznámení o
zahájení stavby, která přichází na archeologické ústavy v Praze a Brně.
Závěrem si dovolím poděkovat všem spolupracovníkům za dobře odvedenou práci,
členům statuárních orgánů za projevenou důvěru a v neposlední řadě externím
spolupracovníkům a institucím zajištující specializované analýzy, které tvoří nedílnou součást
našich výsledků.

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 a 19. 4. 2017 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 2017
Dozorčí a správní rada se na společném zasedání sešla v roce 2017 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 18. září 2017. Jeho hlavním bodem bylo
hospodaření společnosti, schválení výroční zprávy za rok 2016 a volba nových členů dozorčí a
správní rady.
Ředitel společnosti potvrdil zájem současných členů DR a SR pokračovat ve funkcích
i v dalším volebním období. Mgr. Zoran Nerandžič byl navržen do pozice člena SR a Mgr.
Tomáš Falc 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. 2017.
Současně proběhlo hlasování do funkce předsedy správní rady, neboť dosavadnímu
předsedovi mandát vypršel. Předsedou dozorčí rady byl s účinností od 4. 10. 2017 jednohlasně
zvolen Mgr. Zoran Nerandžič.

4.2 Správní rada a její složení v roce 2017
Mgr. Zoran Nerandžič

předseda správní rady

den vzniku členství 3. 10. 2014
(funkční období tříleté)
ve funkci předsedy od 3. 10. 2014
znovuzvolení od 4. 10. 2017
(funkční období tříleté)

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
(funkční období tříleté)
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4.3 Dozorčí rada a její složení v roce 2017

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)
znovuzvolení od 4. 10. 2017
(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:

Místoředitel pro vědu
a výzkum

Archeologické a
stavebně historické výzkumy

Statutární orgány

Ředitel společnosti

Technické zpracování

Zástupce ředitele pro
administrativu

Laboratorní zpracování

Personální zajištění:
Ředitel společnosti:
Místoředitel pro vědu a výzkum:
Zástupce ředitele pro administrativu:
Archeol. a stavebně hist. výzkumy:

Technické zpracování:
Laboratorní zpracování:

Mgr. Pavel Hušták
PhDr. Miloslav Slabina
Mgr. Přibyslava Hoffmannová
Mgr. Pavel Hušták
Mgr. Jitka Štohandlová (kraj Vysočina)
Mgr. Tomáš Fair (Plzeňský a Jihočeský kraj)
Mgr. Pavel Hušták (Středočeský kraj)
Bc. Hynek Švácha
Mgr. Jitka Štohandlová
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5 ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY
5.1 Archeologické výzkumy v roce 2017

V loňském roce bylo uskutečněno 23 pozitivních archeologických akcí (výzkumů),
Stručný přehled vybraných pozitivních akcí přináší následující odstavce.

Všechny soubory archeologických
nálezů

byly

konzervovány)

zpracovány
laboratoří,

(event.
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
Digitalizační centrum Knihovny AV ČR, parc. č. 22/3, 358, Jenštejn
NZ_2017_298
k. ú. Jenštejn, okres: Praha - východ, kraj: Středočeský
Kultura: středověk

Během letních měsíců roku 2017 proběhl záchranný archeologický výzkum před
stavbou Digitalizačního centra Knihovny AV ČR na k. ú. Jenštejn. Areál Knihovny se nalézá
v historickém intravilánu obce, v bývalém Strachově statku č. p. 25.
Na ploše budoucí stavby (cca 300 m2) se nacházel sklad, původní terén byl tedy
v minulosti již z části odtěžen. Po mechanické skrývce bylo identifikováno 22 zahloubených
objektů, z nichž 2 nápadné koncentrace interpretujeme jako pozůstatky dřevěných konstrukcí
– domů.

Situace ZAV – začištění plochy po skrývce, patrné jsou půdorysy objektů a historických terénů.
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Domy byly orientovány ve směru sever – jih, rozměr činil cca 6,5 m x 3,5 m.

Půdorysy dokumentovaných objektů po exkavaci.

Na severní straně byl u obou domů umístěn loch (zásobní jáma) o průměru 1,5 m.

Exkavace domu č. 506, v popředí je patrná zásobní jáma č. 516.
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Jeden z uvedených lochů obsahoval množství skořápek a zbytky větší nádoby.
V půdorysu domů se nenacházely žádné sloupové jámy, ani zbytky kamenné podezdívky.
Zachované kolmé hrany objektů a podélné žlaby zahloubené do sprašového podloží naznačují,
že se mohlo jednat o domy srubové konstrukce.

Situace terénu po ukončení ZAV, celkem identifikováno 22 zahloubených objektů (identifikovány 2 domy a 3
zásobní jámy).

Z identifikovaných objektů pochází množství archeologických nálezů předběžně
datovaných na přelom 15. – 16. století. Nejčetnější nálezy tvoří kuchyňská keramika, dále
zvířecí kosti, mazanice a zlomky skla. Z kovových nálezů převažují železné hřebíky a skoby,
dále několik kusů bronzových špendlíků. Minimálně jsou zastoupeny nálezy kachlů.
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Nález keramické láhve 16. stol.

Nález oxidačně pálené, uvnitř glazované kuchyňské keramiky, 16. stol.
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Zlomek skleněného ucha s cínovým uchycením na víko, 16. stol.

Zjištěné archeologické situace se nacházejí necelých 100 m od hradu Jenštejn. Hrad byl
založen v polovině 14. století. Během 16. století byl hrad již v úpadku a často měnil majitele.
Od 30. let 16. století dochází k založení 14 gruntů, jejichž půdorysy jsou dodnes patrné a tvoří
jádro obce soustředěné kolem půlkruhové návsi. Jedním ze 14 gruntů je i již zmíněný Strachův
statek.

Letecký snímek obce Jenštejn stav 1921. V pravé části patrný hrad, nalevo půlkruhová náves s grunty. Červeně je
vyznačena plocha ZAV z roku 2017. zdroj: archiv p. Kovandy.
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Na základě archeologických nálezů datujeme situace do období před vznikem těchto
gruntů, s největší pravděpodobností můžeme pozůstatky funkčně spojit s hospodářským
zázemím hradu.

Zefektivnění systému těžení hlíny a zlepšení kvality pracích vod v cukrovaru Dobrovice
NZ_2017_312
k. ú. Dobrovice, okres: Mladá Boleslav, kraj: Středočeský
Kultura: eneolit, kultura kulovitých amfor

Od roku 2011 provádí společnost Pueblo, o. p. s. záchranné archeologické výzkumy
v areálu cukrovaru Dobrovice. V roce 2017 byl výzkum vyvolán plánovanou výstavbou nového
technologického provozu cukrovaru. Na skryté ploše o rozměru cca 2000 m 2, bylo
identifikováno 38 kůlových a sloupových jam a dva sídlištní objekty. Archeologický výzkum
zachytil nejspodnější partie kůlových jam zahloubených často pouze několik centimetrů.
Částečná

zachovalost

archeologických

terénů

neumožnila

významnější

identifikaci

jednotlivých nadzemních konstrukcí. Výjimku tvoří dvě čtveřice kůlových jam orientovaných ve
směru SV – JZ, které tvoří zřejmě pozůstatek dlouhého domu. Zachycené osy byly rozpoznány
v délce cca 15 m.

Vyznačení plochy výzkumu na katastrálním plánu města Dobrovice.
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Plán jižní části výzkumu, kde jsou patrné 2 rady kůlových jam, detail kůlové jámy č. 537 po skrývce.

Nejvýraznější objekt představuje sídlištní jáma kruhového půdorysu o průměru 1,2 m.
Ve spodní části objektu se nacházela dvě torza nádob.

Sídlištní jáma č. 530 s nálezem torza 2 keramických nádob.
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Ze všech zjištěných objektů byly odebrány vzorky na proplavení, ze čtyř objektů se
podařilo získat dostatečné vzorky pro radiokarbonovou metodu datování.
Výzkum z roku 2017 navazuje na II. etapu archeologického výzkumu z roku 2014, kdy
byl cca 200 m SZ od zkoumané plochy identifikován polokulturní sídelní areál únětické kultury
a kultury nálevkových pohárů.

Velké Meziříčí, plynofikace objektu - NTL přípojka, odběrové místo
NZ_2017_396
k. ú. Velké Meziříčí, okres: Žďár nad Sázavou, kraj: Vysočina
Kultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu města Velké Meziříčí byl vyvolán
záměrem investora připojit objekt k rozvodům zemního plynu. Výzkum proběhl během
listopadu roku 2017 a v tomto případě šlo o tzv. neinvestorskou aktivitu (stavebník byl fyzická
osoba), veškeré náklady tedy spojené se záchranný archeologickým výzkumem hradila
společnost

Pueblo,

o.p.s.

Zájmový

prostor

archeologického

výzkumu

se

nalézal

v intravilánu města Velké Meziříčí v průchodu domu č. p. 85/9 na meziříčském náměstí.
Výzkum ve Velkém Meziříčí z roku 2017 přinesl další pozitivní doklad přítomnosti
archeologických situací na daném území. Pod současným povrchem byla při výkopových
pracích odkryta část starší valounové dlažby. Pod touto dlažbou byla zachycena kulturní
vrstva. Tato vrstva obsahovala větší množství artefaktů včetně zlomků keramiky datovatelných
od 15. / 16. do 17. / 18. století. Širší rozpětí vzniku souboru není u tohoto typu depozitu
neobvyklé a ukazuje k delšímu trvání depozičních procesů. Na základě souboru lze rámcově
datovat i horizont vzniku dlažby – jelikož překrývá vrstvu s nálezy ze 17. / 18. století, mohlo
k jejímu zhotovení dojít nejdříve v tomto období.
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Nálezy z vzkumu Velké Meziříčí, plynofikace objektu - NTL přípojka.

Klatovy, nový koncept prodejny Lidl, ul. Domažlická
NZ_2017_35
k. ú. Klatovy, okres: Klatovy, kraj: Plzeňský
Kultura: středověk, novověk

Zájmový prostor archeologického výzkumu se nalézal v intravilánu města Klatovy
(Plzeňský kraj), v areálu parkoviště prodejny Lidl situovaného mezi ulicemi V Řekách a
Domažlická.
Záchranný archeologický výzkum v roce 2017 byl vyvolán záměrem investora provést
rekonstrukci zmíněné prodejny. Při hloubení výkopu pro kanalizaci byly zjištěny požárové
vrstvy, proto se přistoupilo k provedení archeologického výzkumu. Vzhledem k tomu, že
převážnou část mocnosti terénu tvořily navážky pocházející z demolice Škodových závodů, byl
výzkum prováděn formou mechanizací hloubených sond situovaných v prostoru plánovaných
zásahů do terénu. Sond bylo vyhloubeno celkem 8. V rámci těchto sond bylo
fotogrammetricky zdokumentováno 15 řezů.

18

Plocha ZAV, Jeden z dokumentovaných řezů, patrný je požárový horizont.

Nalezená keramika v požárových vrstvách, 15. století.
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Výzkumem bylo získáno množství nemovitých nálezů ze 14 .– 18. století. Nejstarší
nálezy, ze 14. a zejména 15. století pochází ze sondy 1. Za pozůstatek kulturní vrstvy snad
můžeme označit vrstvu zaznamenanou ve všech sondách kromě sondy č. 2, z níž byly získány
keramické zlomky z 15. – 17. století.
Naprostou většinu reliktů zdiva, ať už se jedná o cihlové šachty / kolektory či betonové
konstrukce je třeba zařadit až do 20. století – kromě sondy 2 a 3 byly všechny sondy
vyhloubeny na prostoru budov bývalé Škody Klatov. Ačkoli lze konstatovat rozsáhlé poškození
terénů objekty Škodových závodů, i přesto se podařilo výzkumem nalézt a zdokumentovat
části středověkého a novověkého souvrství. V jiných částech areálu, které nebyly až tak
poznamenány zástavbou, můžou být archeologické terény ještě zachovalejší.

Interpretační centrum - stavební úpravy, povalová cesta, odkrytí koryta náhonu,
propojení s hrází rybníka Konvent
NZ_2017_42
k. ú. Žďár nad Sázavou, okres: Žďár nad Sázavou, kraj: Vysočina
Kultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán záměrem investora provést stavební
úpravy zahrnující zemní práce na prostranství bezprostředně sousedícího se zámkem Žďár.
Výzkum byl proveden mezi dubnem a květnem roku 2017. Zájmový prostor se nacházel jižně
od areálu žďárského zámku, mezi plochami rybníků Konvent a Bránský. Z jižní strany byl areál
ohraničen korytem Strážského potoka.
V rámci výzkumu bylo ručně odkryto osm sond, dokumentovány byly navíc čtyři řezy ve
výkopech stavby. Byly zjištěny četné doklady přítomnosti kulturního souvrství.
Toto souvrství zřetelně narůstá směrem k areálu zámku. Zatímco profil, který je
nejbližší zámeckým budovám, má mocnost přinejmenším 1,5 m (podloží nebylo zachyceno),
v nejjižnější sondě nebylo přítomno vůbec (připustíme-li, že zjištěný půdní horizont ležel již na
podloží, což je velmi pravděpodobné).
Kulturní souvrství tvoří souslednost kulturních vrstev. Pojem „kulturní vrstva“ označuje
uloženiny kontaminované, či přímo tvořené odpadem vznikajícím dlouhodobějším osídlením
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lokality. Tyto vrstvy mají zpravidla zřetelně „horizontální“ a poměrně homogenní charakter
díky postupnému roznášení do širší plochy způsobeným erozními procesy. Část uloženin je
klasifikovaných jako „navážka“. V tomto případě se jedná o intencionálně, zpravidla
jednorázově, deponovanou zeminu. Typicky se jedná o stavební odpad (smísený se zeminou) a
mohou obsahovat více odlišných příměsí. Často bývá účel navážky vyrovnání terénu. Nárůst
mocnosti kulturního souvrství včetně navážek tedy koreluje s klesající vzdáleností k sídelnímu
areálu, jímž je v tomto případě zámek (dříve klášter) Žďár.

Řez č. 1, začištěný profil po výkopu kNN s patrným kulturním souvrstvím.

Na mapě stabilního katastru z roku 1835 je severní část lokality (přilehlá k zámeckému
areálu) označená jako zahrada; jižnější část jako „mokrá louka“. Nejsou přítomny žádné
budovy, což odpovídá výsledkům výzkumu, který nezachytil žádné pozůstatky konstrukcí
dřevěných ani zděných konstrukcí (vyjma recentních inženýrských sítí). Je však třeba
poznamenat, že se plošný archeologický průzkum týkal pouze malé části parcely.
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Mapa stabilního katastru z roku 1835 s vyznačenou plochou ZAV z roku 2017.

Zjištěná chronologie se potýká s omezeným množstvím datovatelných nálezů z určitých
částí souvrství. Nejstarší zlomky keramiky lze datovat již do 13. století, v jehož 2. polovině byl
žďárský klášter vystavěn, jsou však přítomny jen jako rezidua v uloženinách jasně datovaných
převažujícím, výrazně mladším, keramickým materiálem. Shodu relativního stáří uloženin a
z nich získaných artefaktů lze pozorovat na úseku mezi sondou 1 a 2. V relativně nejstarší
vrstvě 113 byl nalezen zlomek datovatelný do 16. stol.; v následující vrstvě 112 zlomky
datovatelné do 17.–18. stol.; překrývající vrstva 111 nálezy postrádá, ovšem další vrstva,
interpretovaná jako navážka, 110 jich naopak obsahuje značné množství, a to ze 13., 15. / 16.,
17. a 18. století. Uloženinu datují nejmladší nálezy, dá se tedy předpokládat, že pochází z doby
barokizující přestavby bývalého kláštera. Při přestavbě jistě došlo k narušení historických
terénů, z nichž zřejmě pochází starší zlomky, a promíchaná zemina byla posléze přemístěna do
současné polohy. Podobné složení materiálu lze pozorovat i na následující vrstvě 109, kde
ovšem naznačuje nález mince z r. 1970 recentní původ, nelze však vyloučit její infiltraci do
starších terénů např. působením bioturbace.
Nejvýraznějším konkrétním movitým nálezem z lokality je zlomek tzv. loštické
keramiky. Tato keramika se vyznačuje vysokou tvrdostí výpalu a povrchem pokrytým
puchýřky, způsobených uvolňováním pyritu z grafitové hlíny při pálení. Vyráběna byla
v moravských Lošticích od konce 14. zhruba do poloviny 16. století a rozšířila se široce po
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Evropě, jak dokládá i její vyobrazení na triptychu Zahrada pozemských rozkoší od Hieronyma
Bosche z roku 1503/1504.

Situace terénu během ZAV a dokumentační práce.
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5.3 Seznam nálezových zpráv
V roce 2017 probíhalo zpracování výzkumů do podoby nálezové zprávy, a to nejen
výzkumů z roku 2016, také již z roku 2017. Přehled nálezových zpráv přináší následující
seznam:


Hušták, P. 2017: Záchranný archeologický výzkum Obchodní centrum Brandýs nad
Labem, ul. Zápská, k. ú. Brandýs nad Labem, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická
společnost, o. p. s.



Štohandlová, J. 2017: Záchranný archeologický výzkum Svratka – lokalita Slunný vrch –
obytný soubor RD, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s.



Štohandlová, J. 2017: Záchranný archeologický výzkum Uhřice u Sedlce, kNN u č. p. 1,
Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s.



Štohandlová, J. 2017: Záchranný archeologický výzkum Třebíč, 9. května, obnova kNN,
Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s.



Štohandlová, J. 2017: Záchranný archeologický výzkum Vodovod pro obec Křoví,
Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s.



Štohandlová, J. 2017: Záchranný archeologický výzkum Rekonstrukce místních
komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - I. etapa, Nálezová zpráva, Pueblo archeologická společnost, o. p. s.



Štohandlová, J. 2017: Záchranný archeologický výzkum Revitalizace návsi Hradišťko II,
Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s.



Štohandlová, J. 2017: Záchranný archeologický výzkum Velká Bíteš, obnova z NNv do
NNk, ul. Na Valech, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s.



Štohandlová, J. 2017: Záchranný archeologický výzkum Velká Bíteš, II/379, ul. Na Valech,
vč. okružní křižovatky, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s.



Švácha, H. 2017: Záchranný archeologický výzkum Rouchovany, u řeky, kNN, Nálezová
zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s.



Švácha, H. 2017: Záchranný archeologický výzkum Tomice – výstavba vodovodního řadu,
Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s.
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Švácha, H. 2017: Záchranný archeologický výzkum Dolní Vilímeč, kNN, Nálezová zpráva,
Pueblo - archeologická společnost, o. p. s.



Švácha, H. 2017: Záchranný archeologický výzkum Hřivno – Městys Chotětov – splašková
tlaková kanalizace, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s.



Švácha, H. 2017: Záchranný archeologický výzkum Domov Kamélie Křižanov –
trafostanice, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s.



Švácha, H. 2017: Záchranný archeologický výzkum Rekonstrukce povrchů navazujícího
prostoru Nám. Republiky ve Žďáře nad Sázavou, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická
společnost, o. p. s.



Švácha, H. 2017: Záchranný archeologický výzkum Klatovy, nový koncept prodejny Lidl,
ul. Domažlická, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s.
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5.4 Zprávy o archeologické akci za rok 2017
Významnou změnou v rámci odevzdávání Zpráv o archeologické akci příslušným Arch.
ústavům je databázové sjednocení systému AVČR Praha (IDAV) a AVČR Brno (Megalit) v novou
Archeologickou mapu ČR. V rámci ní jsou evidována veškeré archeologické akce, a to od
zapsání, přihlášení, přes zahájení výzkumu a jeho ukončení, až po vyplnění Zprávy o
archeologické akci. Tato databáze tak nahrazuje nejen předávání formulářů ZAA, ale i
nálezových zpráv, které se rovněž do databáze AMČR nahrávají, a to vše průběžně, dle stavu a
fáze průběhu akcí. Informační systém AMČR vstoupil do ostrého provozu na počátku června
2017.
Celkem tedy bylo v AMČR za rok 2017 z území Středočeského, Plzeňského a
Jihočeského kraje dle Dohody o užívání AMČR uzavřené mezi Archeologický ústav AV ČR,
Praha, v. v. i., a společností Pueblo – archeologická společnost, o. p. s. vyplněno celkem 153
„Zpráv o archeologické akci“. Pro území kraje Vysočina bylo za rok 2017 vyplněno takových
zpráv 164. Do informačního systému AMČR byly rovněž nahrány aktuálně zpracované
nálezové zprávy ze všech krajů.
Porovnáme-li zastoupení akcí dle kraje, vidíme v uplynulých 2 letech téměř stejný
poměr, velmi lehký nárůst na Vysočině a stále minimální počet akcí v kraji Plzeňském a
Jihočeském. Porovnáme-li celkové počty provedených akcí v letech 2016 a 2017, můžeme
konstatovat jejich meziroční nárůst o cca 10%.
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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 Účast na konferencích a přednášková činnost


Prezentace a rekonstrukce archeologických objektů, Villa Nova, Deštné v Orlických
horách, 16. - 18. 11. 2017. (P. Hušták), zde přednesen příspěvek: Hušták, P.
Problematika datace dlouhých domů.



Prezentace a rekonstrukce archeologických objektů, Villa Nova, Deštné v Orlických
horách, 16. - 18. 11. 2017. (P. Hušták), zde přednesen příspěvek: Hušták, P. Výsledky
přírodovědných analýz kostrového hrobu, k.ú. Brandýs nad Labem.



Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2017, FF UP v Olomouci, Bělecký Mlýn u
Prostějova, Zdětín 25. -27. 9. 2017 (P. Hušták), zde přednesen příspěvek: Hušták, P.
ZAV polykulturního areálu na k.ú. Dobrovice, problematika sídelní struktury.



Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu, Muzeum T.G.M. v Lánech, 26.27. 4. 2017. (P. Hušták)



Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2016, Praha, 4. - 5. 4. 2017. (P. Hušták)
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7 HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
7.1 Účetní uzávěrka
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