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1 ROK V ČÍSLECH 

 

Rok od založení společnosti 9. 

Rok od prvního udělení archeologické licence  8. 

Počet krajů s územní působností dle licence 4 

Počet členů správní rady 3 

Počet členů dozorčí rady 3 

Počet oslovených investorů stavebních akcí 172 

Počet provedených hlášení o záchranné arch. akci 339 

Počet negativních akcí  310 

Počet pozitivních akcí 29 

Výnosy z hlavní činnosti   5 024 060,69 Kč 

Náklady na hlavní činnosti 5 259 964,50 Kč 

 

2 SLOVO ŘEDITELE 

 

Tak jako v předešlých letech, i letošní výroční zprávu otvírá slovo ředitele s bilancí 

chodu společnosti v minulém roce. Rok 2018 byl jednoznačně nejúspěšnějším rokem  

z pohledu provedení plošných záchranných výzkumů. Již v úvodních zimních měsících roku byl 

realizován výzkum v Hrnčířské ulici v Berouně, na jedné z posledních parcel nepříliš dotčených 

novodobou výstavbou, kde se nacházelo centrum produkce tzv. berounské keramiky. 

Berounská keramika představovala módní fenomén kvalitní a originální hrnčiny v 16. a na 

začátku 17. století. Úspěšnost tohoto zboží dokazuje i značný počet nálezů na tehdejším 

císařském dvoře Rudolfa II. (na Pražském hradě). Provedený výzkum odhalil celý půdorys 

domu, zřejmě domu hrnčíře, výrobní zařízení a veliké množství nálezů včetně figurálních 

forem opatřených v jednom případě i podpisem mistra (to je doposud známo pouze u několika 

nálezů).  
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Další významný výzkum roku 2018 se nacházel na katastru města Buštěhrad, kde bylo 

odhaleno polykulturní sídliště s těžištěm v mladším neolitu a časném eneolitu. Některé druhy 

nálezů, především z časného eneolitu, představují významný pramen pro poznání tohoto 

období. Získané nálezové situace řadíme do období jordanovské kultury (typu Jenštejn) a do 

kultury michelsberské. Obě skupiny představují nejméně poznané období našeho 

zemědělského pravěku. Kromě sídlištních objektů jsme odhalili ostatky několika jedinců, kteří 

byli pohřbeni nerituálním způsobem. Ve spolupráci s Archeologickým ústavem Praha, v. v. i. a 

Archeologickým ústavem Brno, v. v. i., Adam Mickiewicz Univesitou v Polsku a Univerzitou of 

Georgia v USA jsou vyhodnocovány odebrané vzorky kostí. Kromě datace předpokládáme také 

zjištění stravy daného jedince, rozpoznání živočišných a rostlinných bílkovin, ale také 

prostorovou lokalizaci pohybu člověka během jeho života. Bude tak předložen zatím 

nejkomplexněji popsaný „životopis“ člověka kultury michelsberské na našem území, což bude 

o to důležitější, že existence této kultury byla v Čechách zpochybňována ještě v 80. letech 

minulého století.  

Třetím významným nálezovým souborem je nález polykulturního areálu na k. ú. 

Sovínky u Mladé Boleslavi. Byly rozpoznány nálezy z období eneolitu, doby halštatské a 

laténské (reprezentované kolkovou keramikou, tzv. braubašským zbožím), nejstarší doby 

římské (spojeny s poháry tzv. plaňanského typu, které byly nalezeny i na této lokalitě). Výzkum 

ve sprašových půdách napomohl k odhalení rituálního chování během pohřbu ženy z období 

kultury se šňůrovou keramikou. Před samotným pohřbem byl v hrobové jámě zapálen oheň, 

který byl následně vymeten. Právě ve sprašové hlíně se dochovala červeně propálená vrstva 

hlíny. Toto chování, řekněme rituální vykouření prostoru před uložením zemřelého, nebylo na 

našem území doposud rozpoznáno a v literatuře zmíněno.  

Dovolil jsem si jen v krátkosti představit výše uvedené záchranné výzkumy, 

samozřejmě doposud jsou ve fázi zpracování a vyhodnocování analýz. Do budoucna budou 

uvedené výsledky patřičně prezentovány a publikovány.  

V roce 2018 pokračovalo zpracování a vyhodnocování dlouhodobě sledované lokality  

v Dobrovici (nálezy domů z období eneolitu, KNP), kde k novým poznatkům významně přispěl 

výzkum realizovaný v roce 2017. Zjištěné výsledky pomohly vyhodnotit celkovou genezi 

půdního nadloží na sledované lokalitě. Zpracování terénních poznatků z let 2011, 2013 a 2017 

bude zakončeno odbornou publikací, článkem, jehož vydání je plánováno na rok 2019.  
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Závěrem bych chtěl poděkovat celému týmu pracovníků, kteří se podíleli na chodu 

společnosti, bez jejichž obětavosti a osobnímu nasazení bychom v počtu, jakém byly výzkumy 

zajištovány a realizovány, nedosáhli tak kvalitních výsledků.  

Výroční zpráva by měla obsahovat i vizi do budoucna. Přál bych tedy naší společnosti 

do roku 2019 vše dobé, ať se daří zpracování získaných poznatků včetně publikací a především 

bych si přál udržení kvality práce a odpovědnosti, s jakou je, nejen k záchranným 

archeologickým výzkumům, přistupováno. Za výše uvedené Vám děkuji. 

 

 

 

 

      
  
       
         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 2018 

 

Dozorčí a správní rada se na společném zasedání sešla v roce 2018 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 6. listopadu 2018. Jeho hlavním bodem bylo 

hospodaření společnosti, schválení výroční zprávy za rok 2017 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. Petr Mudra byl navržen do pozice člena SR a Mgr. Michaela 

Černá byla navržena do pozice člena DR. Návrh na přijetí nových členů DR a SR byl členy SR 

schválen, a to s účinností od 4. 10. 2018.  

 

4.2 Správní rada a její složení v roce 2018 

 

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) 
znovuzvolení od 4. 10. 2018 
(funkční období tříleté) 

 

4.3 Dozorčí rada a její složení v roce 2018 

 

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

ve funkci předsedy od 4. 10. 2016 
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Místoředitel pro vědu 
a výzkum 

Zástupce ředitele pro 
administrativu 

 

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 
(funkční období tříleté) 
znovuzvolení od 4. 10. 2018 
(funkční období tříleté) 
 
 
 

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. Petr Mudra (Středočeský kraj) 
Technické zpracování:        Bc. Hynek Švácha  
Laboratorní zpracování:        Mgr. Jitka Štohandlová 

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 2018 

 

V loňském roce bylo uskutečněno 29 

pozitivních archeologických akcí (výzkumů), 

Stručný přehled vybraných 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.).  

 

5.2 Seznam nálezových zpráv 

 

V roce 2018 probíhalo zpracování výzkumů do podoby nálezové zprávy, a to nejen 

výzkumů z roku 2017, také již z roku 2018. Přehled nálezových zpráv přináší následující 

seznam: 

 

 Hušták, P. 2018: Záchranný archeologický výzkum Digitalizační centrum knihovny AV ČR, 

parc. č. 22/3, 358, Jenštejn, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 
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 Štohandlová, J. 2018: Záchranný archeologický výzkum Křižanov, stav. úpr. NN,  

č. 1040007139, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 

 Štohandlová, J. 2018: Záchranný archeologický Bobrová, obnova DS v obci (TS+VN), 

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

 Švácha, H. 2018: Záchranný archeologický výzkum Veřejný vodovod a kanalizace pro 

obce Opolany, Opolánky, Oškobrh a Kanín, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická 

společnost, o. p. s. 

 Švácha, H. 2018: Záchranný archeologický výzkum Interpretační centrum - stavební 

úpravy, povalová cesta, odkrytí koryta náhonu, propojení s hrází rybníka Konvent, 

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

 Švácha, H. 2018: Záchranný archeologický výzkum Výstavba vodovodu a kanalizace 

Nebovidy – Hluboký Důl, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 

 Švácha, H. 2018: Záchranný archeologický výzkum Výstavba nové požární zbrojnice - 

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

 Švácha, H. 2018: Záchranný archeologický výzkum Drahelčice, Na Návsi 3- kVN, TS a 

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

 Švácha, H. 2018: Záchranný archeologický výzkum Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu 

a kanalizace, ul. Lánice, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 

 Švácha, H. 2018: Záchranný archeologický výzkum Nové Město na Moravě, VN1204; TS 

T06-TS T05; obnova: 1040007234, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, 

o. p. s. 

 Švácha, H. 2018: Záchranný archeologický výzkum Velké Meziříčí, plynofikace objektu-

NTL přípojka, odběrové místo, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická spol., o. p. s. 

 Švácha, H. 2018: Záchranný archeologický výzkum Budišov, kNN , Nálezová zpráva, 

Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 

 Švácha, H. 2018: Záchranný archeologický výzkum Bukov na Moravě, obnova z NNv do 

NNk, č. 1040007281, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 

 Švácha, H. 2018: Záchranný archeologický výzkum Radostín nad Oslavou - rekonstrukce 

vodovodu a kanalizace na náměstí, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, 

o. p. s. 
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 Švácha, H. 2018: Záchranný archeologický výzkum Rekonstrukce místních komunikací  

v lokalitě Peráček v Dačicích – II. etapa, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická 

společnost, o. p. s. 

 Švácha, H. 2018: Záchranný archeologický výzkum V. Bíteš - RVRK III/3791 Lánice (úsek 

od st.s. I/37 po ul. Kost.), Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 

 Švácha, H. 2018: Záchranný archeologický výzkum Kněžice - Náves směr Brodce: NN 

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

 Švácha, H. 2018: Záchranný archeologický výzkum Obec Černá stavební úpravy NN  

1. etapa, č. 1040011120, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 

 

5.3 Přehled vybraných provedených záchranných archeologických 
výzkumů 

 

Buštěhrad, dopravní a technické infrastruktury pro 38 řadových rodinných domů             
NZ_2018_38 

k. ú. Buštěhrad, okres: Kladno, kraj: Středočeský 

Kultura: lineární, vypíchaná, jordanovská, michelsberská, štítarská, novověk (18. stol.) 

 

Před výstavbou komplexu 38 RD na k. ú. Buštěhrad, provedla spol. Pueblo, o. p. s. 

během léta 2018 záchranný archeologický výzkum. Komplex nových domů se nachází na 

mírném SZ svahu, což odráželo značně rozdílnou mocnost nadložních vrstev (0,3 m – 1,5 m).  

Na ploše téměř 0,5 ha byl odhalen polykulturní sídelní areál obsahující komponenty z období 

neolitu, eneolitu, doby bronzové a výrobní areál z období novověku.  

Nejstarší nálezy pocházející ze sídlištních jam č. 504, 503 a 519 datujeme do období 

středního stupně kultury s lineární keramikou. Charakteristické pro toto období je rytá 

výzdoba - široké pásky vyplněné vpichy. Z objektu č. 504 byl zaznamenán drobný zlomek 

pryskyřice s nalepenými semeny kamejky lékařské. Ze sousedních zemí pochází doklady užití 

těchto semen k dekorativním účelům. 

Do mladší fáze neolitu, konkrétně do období kultury s vypíchanou keramikou, 

datujeme sídlištní jámy č. 510, 509, 522 a žárový hrob č. 526. Žárový hrob byl lokalizován v  SZ 

části plochy a nacházel se v kulturním souvrství. Celkem nález obsahoval dvě nezdobené 
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nádoby hrncovitého tvaru s plastickými výčnělky, mísu zdobenou vpichy s vnitřním 

ornamentem šachového pole tvořeného pěti čtverci a pohárem zdobeným zdvojenou linií 

vpichů. Dále hrob obsahoval dva broušené nástroje, kamennou sekyru a teslu.  

 

Obr. č. 1:  Detail nálezu žárového hrobu.  Foto: Petr Mudra. 

 

Obr. č. 2: Hrobová výbava žárového hrobu.  Foto: Pavel Hušták. 
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Komponenta časného eneolitu je zastoupena nálezem hliníku č. 511 a zásobní jámou  

č. 507, do které bylo vhozeno několik neúplných lidských těl. Z obou zmíněných objektů 

pocházejí zlomky keramiky náležící do jordanovské kultury, skupiny Jenštejn.  

 

Obr. č. 3: Exkavace obj. č. 507 s lidskými ostatky a keramikou z období eneolitu.  Foto: Petr Mudra. 

Do pozdní doby bronzové, období štítarské kultury, datujeme nálezy ze sídelních jam  

č. 500, 518, 501 a 508. Jedná se především o nálezy leštěné, tuhované keramiky buď hladké, 

nebo zdobené pravidelnými žlábky.   

 

Obr. č. 4: Pohled od Z na Plochu A. Foto: Pavel Hušták. 
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Chronologicky nejmladším je nález cihelny, která se skládala z předpecní jámy a 

samotné pece. Výrobní objekty byly zahloubeny do sprašového podloží. Pec byla navíc 

vyskládána cihlou. Rozměry těchto objektů činí 5 m x 6 m a byly vzájemně propojeny 

bateriemi pěti ohnišť. Nález cihelny má zřejmě vztah s výstavbou (1699 - 1705) či přestavbou 

(1747 – 1754) buštěhradského zámku. 

 

Sovínky, rozvojová lokalita Z4 – technická infrastruktura  
NZ_2018_147 

k. ú. Sovínky, okres: Mladá Boleslav, kraj: Středočeský 

Kultura: šňůrová, laténská, halštatská, starší doba římská 

 

V letních měsících roku 2018 provedla spol. Pueblo, o. p. s. záchranný archeologický 

výzkum na k. ú. Sovínky. Výzkum byl vyvolán výstavbou komunikace pro dvanáct domů. 

Lokalita se nachází na vyvýšené terase, v nadmořské výšce 280 m. Plocha skrývky pro budoucí 

komunikaci činila cca 0,5 ha, celkem zde bylo zachyceno 116 objektů datovaných do období 

eneolitu, doby laténské a doby římské.  

 

Obr. č. 1: Pohled na plochu výzkumu od S.  Foto: Pavel Hušták. 

Komponenta eneolitická je zastoupena nálezem kostrového hrobu č. 589. Jedinec byl 

pohřben v ose V – Z, ležel na levém boku, obličej směřoval k jihu. Jedinou hrobovou výbavou 

bylo kostěné šídlo. Způsob pohřbu je charakteristický pro pohřeb ženy z období kultury se 

šňůrovou keramikou. Zajímavý nález byl učiněn po vyjmutí ostatků a začištění hrobové jámy.  
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Byly zde patrné zbytky propáleného podloží, spraše. Zbytky propálení se koncentrovalo ve 

středu hrobové jámy, zřejmě se jednalo o součást pohřebního rituálu. Komunikace s bohy 

pomocí ohně či kouře byla a je praktikována v mnoha kulturách.  

 

Obr. č. 2: Pohled na odkrytou hrobku č. 589 s kostrovým pohřbem. Foto: Petr Mudra. 

Nejčetněji zastoupená komponenta na lokalitě náleží do období LTA. Jedná se o nálezy 

zahloubených domů, zásobních jam a otisků kůlových jam pro nadzemní konstrukce. Ze 

zahloubených domů č. 532 a 534 pochází nálezy keramiky zdobené geometrickými kolky, tzv. 

braubašské zboží. V  zásobní jámě č. 524, která obsahovala zbytky velké keramické nádoby  

z doby laténské, byly nalezeny ostatky minimálně třinácti jedinců. Lebky byly vyskládány do 

úhledné pyramidy, kolem ní byly uloženy další, především dlouhé, kosti. Zatím pracujeme  

s hypotézou, že příchozí osadníci z doby laténské v průběhu výstavby vesnice narazili na starší 

kostrové pohřebiště z období eneolitu a ostatky přepohřbili. Lidské ostatky i výplň objektu, 

budou zkoumány mimo jiné i pomocí radiouhlíkové metody, což nám pomůže objasnit genezi 

pohřbených jedinců.  
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Obr. č. 3: Pohled na přepohřbené ostatky v zásobní jámě č. 524. Foto: Petr Mudra. 

Nejmladší zachycenou komponentou reprezentuje zahloubený dům č. 564 ze starší 

doby římské RA. Z domu pochází několik zlomků keramiky plaňanského horizontu.  

Archeologické nálezy získané ze záchranných výzkumů jsou ve fázi laboratorního 

zpracování. Výsledky přírodovědných analýz a následné interpretační shrnutí předpokládáme 

do konce příštího roku. 

 

Administrativní budova Politických vězňů 183/8  
NZ_2017_299 

k. ú. Beroun, okres: Beroun, kraj: Středočeský 

Kultura: vypíchaná, vrcholný středověk (14. – 15. stol.), novověk (16. -17. stol.) 

 

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán záměrem stavebníka, společností Golden 

Arc a.s. provést výstavbu administrativní budovy na parc. č.  314/3 a 566 na k. ú. Beroun. 

Plocha se nachází v intravilánu města mezi ulicemi Hrnčířská a Politických vězňů. Samotný 

výzkum byl prováděn od prosince roku 2017 do března 2018.  
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Před zahájením terénní části výzkumu byla provedena plošná skrývka pomocí strojové 

mechanizace, která odstranila podkladové vrstvy současných povrchů, vybudovaných ve  

20. století na úroveň archeologických situací, především kamenných konstrukcí zdí. Plocha 

byla rozdělena na šachovnicovou sít o rozměru 2 m x 2 m (případně 2 m x 1,5 m), bylo tak 

celkem dokumentováno 45 sond.   

 

Obr. č. 1: Žánrový pohled na plochu výzkumu.  Foto: Pavel Hušták. 

Nejstarší nálezy (keramika a štípaná industrie) pocházející především ze sekundárně 

uložených situací, které  datujeme do období kultury s vypíchanou keramikou.  

Nejstarší zachované konstrukce, byly zachyceny především kůlové a sloupové jámy 

zahloubené do sprašového podloží, byly stratigraficky propojeny s vrstvami, které obsahovaly 

nálezy ze 14 – 15. stol.  

Jako nejvýznamnější nález, lze označit odkryv celého půdorysu suterénu domu, který 

zanikl požárem a byl vyplněn mocnou vrstvou mazanice a popela. Popsané podmínky se jevily 

jako vhodné pro určení datace na základě magneticko – astronomického měření. Výsledek 

analýzy datoval zánik domu k roku 1632. Téměř na celé ploše výzkumu byla patrná požárová 

vrstva obsahující nálezy přelomu 16. a 17. století. Časově lze nález spojit s událostmi třicetileté 
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války. V roce 1632 nechal císařský plukovník hrabě Jiří Fridrich Šlik vypálit předměstí, aby se 

císařští mohli lépe bránit saskému vojsku.  

 

Obr. č. 2: Odběr vzorků pro magneticko – astronomického měření.  Foto: Pavel Hušták. 

Materiálně nejvíce nálezů pochází z období 16. století a začátku 17. století, kde máme 

doklady hrnčířské výroby keramických nádob a kachlů.  Následná aktivita byla archeologicky 

zachycena až v 18. a 19. století, ve kterém bylo předměstí opět osídleno.  

Archeologické nálezy získané ze záchranných výzkumů jsou ve fázi laboratorního 

zpracování. Výsledky přírodovědných analýz a následné interpretační shrnutí předpokládáme 

do konce příštího roku. 

 

Obr. č. 3: 3D dokumentace odkrytého suterénu domu.  Vypracoval: Petr Mudra. 
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Rekonstrukce mostu č. 597007 přes řeku Balinku ve Velkém Meziříčí 
NZ_2018_213 

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

Kultura: vrcholný středověk (14. – 15. stol.), novověk (16. -20. stol.) 

 

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu města Velké Meziříčí byl vyvolán 

záměrem rekonstruovat most přes řeku Balinku. Výzkum proběhl mezi květnem a říjnem roku 

2018. Zájmový prostor archeologického výzkumu se nalézal v intravilánu města Velké Meziříčí 

(kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou), v Třebíčské ulici, při mostu spojujícím centrum města 

s jeho jižní částí. Archeologicky pozitivní situace byly zjištěny zejména v okolí pilířů mostu, a to 

na obou březích řeky. Postup a způsob záchranného archeologického výzkumu byl volen podle 

situace na jednotlivých úsecích výkopů a časového harmonogramu stavby. Zásahy do 

archeologických terénů představovaly zemní práce na březích mostu, terény poškozoval také 

obecně pohyb těžké techniky na podmáčených březích. V případě archeologických nálezů byly 

pozitivní části výkopů rozděleny na jednotlivé řezy, které byly začištěny, fotograficky a 

fotogrammetricky zdokumentovány a ovzorkovány. 

 

Obr. č. 1: Pohled na plochu výzkumu, řez č. 1.  Foto: Ivan Púček. 

Řez č. 1 byl zdokumentován na jižním břehu, západně od základny mostu. Orientace 

řezu byla V–Z). Stratigraficky nejníže byl zachycen hrubý šedobéžový písek. Jedná se velmi 
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pravděpodobně o fluviální sediment, je však otázkou, lze-li jej považovat za podloží. Následuje 

souvrství mocné cca 2 m, které obsahuje keramický soubor, tvořený především redukčně 

pálené zlomky ostřené slídou, objevují se však i zlomky pálené do oranžova a glazované 

zlomky (JiA 18/2018/43–67). Vznik většiny souboru (redukčně pálená slídová keramika) lze 

zařadit do 14. -15. století, vznik oranžových a glazovaných zlomků do 15.– 16. století; ojediněle 

se však objevují i zlomky výrazně mladší (19. století). Kolekci keramiky doplňuje 8 zlomků 

kachlů. Do oranžova pálený materiál je poléván drcenou slídou, místy jsou patrné fragmenty 

rostlinných motivů (JiA 18/2018/68–75). Kachle lze datovat do 16. století. 

 

    

Obr. č. 2: Nálezy keramiky a kachlů. Foto: Jana Aubrechtová. 

Řez č. 2 byl zdokumentován na severním břehu řeky, na východní straně základny 

mostu. Orientace řezu byla přibližně S-J, byl rovnoběžný s mostovkou. Stratigraficky nejníže 

byl zachycen šedookrový hlinitý písek. Na něm ležela tmavá, šedočerná vrstva písčité hlíny, 

obsahující množství keramických zlomků a zvířecí kosti. Souvrství pokračuje hnědo-šedou 

písčitou hlínou do které byl zahluben výkop pro základ kamenného pilíře. 

Výzkum ve Velkém Meziříčí přinesl další pozitivní doklad přítomnosti archeologických 

situací v blízkosti historického jádra města. Kulturní souvrství zde zdokumentované je, jak 
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svým složením, tak i chronologickou podobou a movitými nálezy, velmi obdobné souvrství 

zkoumanému společností Pueblo, o.p.s. při výstavbě protipovodňové zdi v roce 2013. V rámci 

výzkumu z roku 2013 se však nejseverněji položený řez nacházel zhruba na úrovni domu  

č. p. 14 na náměstí. Tento výzkum tedy jasně naznačuje, že prozkoumané souvrství pokračuje 

výrazně dále proti proudu Balinky, přinejmenším k patě rekonstruovaného mostu na  

ul. Třebíčská. 

 

Obr. č. 3: Vyobrazení Velkého Meziříčí kolem roku 1700 od neznámého rytce. Pohled zachycuje situace, 

kde byl o 300 let později proveden záchranný archeologický výzkum. Za zmínku též stojí zachycené, dnes již 

neexistující, opevnění. Zdroj: Ročenka Krajského Muzea ve Velkém Meziříčí z r. 1928. 

 

5.4 Zprávy o archeologické akci za rok 2018 

 
 
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 
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a fáze průběhu akcí. Informační systém AMČR vstoupil do ostrého provozu na počátku června 

2017. 

Celkem bylo v AMČR za rok 2018 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 195 „Zpráv o 

archeologické akci“.  Pro území kraje Vysočina bylo za rok 2018 vyplněno takových zpráv 144. 

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. V Středočeském kraji jsme zaznamenali 10% nárůst vůči kraji Vysočina, a stále platí 

minimální počet provedených akcí v kraji Plzeňském a Jihočeském.  

 

 

  

 

Procentuální zastoupení pozitivních archeologických akcí na všech uskutečněných 

zachycují následující grafy:  
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Porovnáme-li celkové počty provedených akcí v letech 2017 a 2018, můžeme 

konstatovat jejich meziroční nárůst o cca 7%. 

 

 

 

 

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. Záchranný archeologický výzkum při výstavbě Digitalizačního centra 

Knihovny AV ČR v Jenštejně. In: Výzkumy v Čechách 2017. Praha: Archeologický ústav 

AVČR, Praha, v. v. i.  

 HUŠTÁK, Pavel. Třetí etapa záchranného archeologického výzkumu v areálu  

cukrovaru Dobrovice. In: Výzkumy v Čechách 2017. Praha: Archeologický ústav AVČR, 

Praha, v. v. i.  

 
 

6.2 Účast na konferencích a přednášková činnost 

 

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

horách, 15. - 17. 11. 2018. (P. Hušták) 

   

 

 XLVI. Seminář Seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče, Regionální 

muzeu v Jílovém u Prahy, 30. 5. – 1. 6. 2018. (P. Hušták a P. Hoffmannová)  
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 Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2017, Praha, 10. - 11. 4. 2018. (P. Hušták), 

zde přednesen příspěvek: Hušták, P. Presentace ZAV společnosti Pueblo, o.p.s. za rok 

2017. 

 Tavba skla ve středověké sklářské peci, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.,  

17. 5. 2018.  (P. Hušták, P. Hoffmannová, J. Štohandlová) 

 

   

 

7 POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ A VÝSTAV  
 

Mezi projekty se spoluúčastí Pueblo, o. p. s. patří výstava k výročí založení republiky, 

která proběhla od 29. října 2018 do 16. listopadu 2018 v sídle Městyse Bobrová. 
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8 HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 

8.1 Účetní uzávěrka 

 


