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1 ROK V ČÍSLECH 

 

Rok od založení společnosti 11. 

Rok od prvního udělení archeologické licence  10. 

Počet krajů s územní působností dle licence 4 

Počet členů správní rady 3 

Počet členů dozorčí rady 3 

Počet provedených hlášení o záchranné arch. akci 418 

Počet negativních akcí  398 

Počet pozitivních akcí 20 

Výnosy z hlavní činnosti   4 347 504,95 

Náklady na hlavní činnosti 4 319 670,49 

 

 

2 SLOVO ŘEDITELE 

 

Rok 2020 byl pro fungování naší společnosti opravdu velkou zkouškou, a to především 

v kontextu covidové pandemie, která však zasáhla do všech oborů, a jejíž důsledky se odrážely 

a odrážejí v celé společnosti. Celková nestabilní situace nutila investory odsunout již 

dojednané projekty na neurčito, což v našem případě vyústilo v nutnost přestěhování 

laboratoře do sídla společnosti.  

Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, se na minulý rok již dívám s odstupem a vím, že jsme 

situaci jako společnost a tým zvládli, i když z jara roku 2020 se situace tak jednoznačně 

nejevila. Pro mě novou zkušeností byl i strach ve společnosti, respektive z kontaktu s cizím 

člověkem, což při zajištění archeologického dohledu na stavbách nebylo (hlavně z počátku 

pandemie) jednoduché.  

Co se týká naší terénní činnosti, přes odklady nových velkých stavebních projektů, jsme 

nezaznamenali pokles drobných stavebních aktivit a dlouhodobě probíhajících projektů 

napojených na financování z evropských dotací (např. vodovody a kanalizace v obcích). Tyto 

liniové stavby se staly páteří našich terénních aktivit a tak, i přes zmíněné nepříznivé okolnosti, 
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jsme dosáhli meziročního nárůstu počtu akcí o 24 %. Mezi nejzajímavější výzkumy bych zařadil 

výzkum v obci Tursko, kde byly zachyceny zahloubené objekty a kulturní vrstva z mladší doby 

bronzové, nebo výzkum s nálezy kolonizační keramiky z obce Vladislav na Vysočině či výzkum s 

nejstaršími doklady sídelních aktivit datovaných do doby středohradištní z města Sázavy. Další 

vybrané výzkumy jsou podrobněji popsány v následujících kapitolách. 

Naše síly a energii jsme upřeli též do zpracování nálezových celků z předešlých let, což 

se podařilo zakončit publikací o Městysu Bobrová nebo např. článkem (v tisku) popisujícím 

nálezovou situaci na náměstí ve Žďáře nad Sázavou. 

Závěrem bych chtěl poděkovat celému týmu pracovníků, kteří se podíleli na chodu 

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

zajištovány a realizovány, nedosáhli tak kvalitních výsledků.  

Výroční zpráva by měla obsahovat i vizi do budoucna: přál bych tedy naší společnosti 

vše dobé pro rok 2021, ať se daří zpracovávání získaných poznatků včetně publikací a 

především bych si přál udržení kvality práce a odpovědnosti, s jakou je k práci a 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 2020 

 

Dozorčí a správní rada se na společném zasedání sešla v roce 2020 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 14. prosince 2020. Jeho hlavním bodem bylo 

hospodaření společnosti, schválení výroční zprávy za rok 2019 a volba nových členů dozorčí a 

správní rady.  

Mgr. Tomáš Falc byl navržen do pozice člena SR a Mgr. David Daněček byl navržen do 

pozice člena DR. Návrh na přijetí nových členů DR a SR byl členy SR schválen, a to s účinností 

od 5. 10. 2020. Současně proběhlo hlasování do funkce předsedy správní rady, neboť 

dosavadnímu předsedovi mandát vypršel. Předsedou správní rady byl s účinností od 5. 10. 

2020 jednohlasně zvolen Mgr. Tomáš Falc. 

 

 

4.2 Správní rada a její složení v roce 2020 

 

Mgr. Tomáš Falc  předseda správní rady den vzniku členství 5. 10. 2020 
(funkční období tříleté) 
ve funkci předsedy od 5. 10. 2020 
(funkční období tříleté) 

 

PhDr. Adam Kretschmer člen správní rady  den vzniku členství 4. 10. 2016 
(funkční období tříleté) 
znovuzvolení od 5. 10. 2019 
(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) 
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Místoředitel pro vědu 
a výzkum 

Zástupce ředitele pro 
administrativu 

4.3 Dozorčí rada a její složení v roce 2020 

 

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

ve funkci předsedy od 4. 10. 2016 
znovuzvolení od 5. 10. 2019 
(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) 

 

Mgr. David Daněček    člen dozorčí rady  den vzniku členství 5. 10. 2020 
(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 Falc (Plzeňský a Středočeský kraj) 
           Mgr. Petr Mudra (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 2020 

 

V loňském roce bylo uskutečněno 20 

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 čtyřnásobném provedení (po jednom paré: 

instituce přejímající nálezový fond, investor 

stavby, autor a Pueblo, o. p. s.).  

 

 

5.2 Seznam nálezových zpráv 

 

V roce 2020 probíhalo zpracování výzkumů do podoby nálezové zprávy, a to nejen 

výzkumů z roku 2019, ale také již z roku 2020. Přehled nálezových zpráv přináší následující 

seznam: 

 

• Hušták, P. 2020: Administrativní budova Politických vězňů 183/8 Beroun- stavební 

úpravy, přístavba objektu a nástavba objektu, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická 

společnost, o. p. s. 
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• Mudra, P. 2020: Nové Veselí, Na Městečku: rekonstrukce NN, č. 1040014017, Nálezová 

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

• Štohandlová, J. 2020: Využití suterénu na radnici ve Velkém Meziříčí (zjišťovací 

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

• Štohandlová, J. 2020: Krhov u Hrotovic, oprava vodní nádrže Na návsi. Parc. č. 11/1, 

11/2, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 

• Štohandlová, J. 2020: Bystřice nad Pernštejnem, RVRK Pod Horou, Nálezová zpráva, 

Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 

• Švácha, H. 2020: Splašková kanalizace a ČOV pro obec Jizerní Vtelno, Nálezová zpráva, 

Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 

• Švácha, H. 2020: Nové Veselí- rekonstrukce vodovodu Na Městečku, parc. č. 344, 24, 

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

• Švácha, H. 2020: Předín, inženýrské sítě a komunikace pro RD, Nálezová zpráva, Pueblo 

- archeologická společnost, o. p. s. 

• Švácha, H. 2020: Bohdalov, náves: rekonstrukce NN, č. 1040012273, Nálezová zpráva, 

Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 

• Švácha, H. 2020: Jaroměřice nad Rokytnou, parc. č. 812, dílna, NN přípojka, Nálezová 

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

• Švácha, H. 2020: Obec Černá, stavební úpravy NN, 3. etapa, č. 1040012450, Nálezová 

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

• Švácha, H. 2020: Račice u Dlouhého, rekonstrukce vodovodu, Nálezová zpráva, Pueblo - 

archeologická společnost, o. p. s. 

• Švácha, H. 2020: Krnsko, Řehnice- výstavba splaškové kanalizace, Nálezová zpráva, 

Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 

• Švácha, H. 2020: Žďár nad Sázavou, RVRK ulice Nádražní (I. část, kruhák- pošta), 

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

• Švácha, H. 2020: Bezbariérové chodníky, Kostelní Hlavno, Sudovo Hlavno, Nálezová 

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

• Švácha, H. 2020: Starosedlský Hrádek, parc. č. 787, porodna krav, I. etapa, Nálezová 

zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 
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• Švácha, H. 2020: Opatov- Městys: přeložka VN, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická 

společnost, o. p. s. 

• Švácha, H. 2020: Poděšín: rekonstrukce NN, č. 1040012480, Nálezová zpráva, Pueblo - 

archeologická společnost, o. p. s. 

• Švácha, H. 2020: Kolín, ulice Malešovská, prodejna pro dům a zahradu, parc. č. 1969/1, 

1995/1, 2020, 2021/3, 2925/1, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. 

s. 

• Švácha, H. 2020: Úpravy ve dvoře č. p. 56, Český Brod, Nálezová zpráva, Pueblo - 

archeologická společnost, o. p. s. 

• Švácha, H. 2020: Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny 

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

• Švácha, H. 2020: Stanice ručního mytí + komunikace, Sadská, Nálezová zpráva, Pueblo - 

archeologická společnost, o. p. s. 

• Švácha, H. 2020: Reko hráze a objektů rybníka Černý na k. ú. Smrčná na Moravě, 

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

• Švácha, H. 2020: Radbuza- Dobřany, ř. km 22,525, oprava jezu, Nálezová zpráva, Pueblo 

- archeologická společnost, o. p. s. 

• Švácha, H. 2020: Hoštice, výstavba veškerých komunikací IS, nad ulicí K pískovně, parc. 

č. 102/4, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 
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5.3 Přehled vybraných provedených záchranných archeologických 
výzkumů 

 

Třebíč- Teplárna JIH rozšíření CZT Karlovo nám. (ul. Přerovského) 
NZ_2020_346 

k. ú. Třebíč, okres: Třebíč, kraj: Vysočina 

Kultura: vrcholný středověk, novověk 

Literatura: Švácha, Hynek, 2021: Třebíč- Teplárna JIH rozšíření CZT Karlovo nám. (ul. 
Přerovského), Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 

 

V červenci roku 2020 proběhl v historickém intravilánu města Třebíč záchranný 

archeologický výzkum, který prozkoumal trasu liniového výkopu pro teplovodní potrubí 

vedeného od ulice Soukopovy, ulicí Přerovského až zhruba do středu Karlova náměstí. 

V prostoru Karlova náměstí bylo zachyceno kulturní souvrství mocné až 1,3 m. Skladba 

kulturního souvrství je v některých případech lokálně obohacena o nálezy kusů dřeva a 

kožených odřezků. Z vrstev bylo získáno několik souborů tuhové keramiky datovatelných do 

12.–13. století. Mezi vrstvami byl také zachycen úsek historické sypané kamenné dlažby 

náměstí.  

 

Obr. 1. Profil zachycený na západní stěně střední části výkopu na Karlově náměstí. Foto: Petr Mudra. 

 

V ulici Přerovského se mocnost kulturního souvrství postupně zmenšuje. Dochovaly se 

zde spíše zahloubené objekty. Nejstarší nálezy v rámci souvrství pochází z mocné vrstvy  

v nejjižnější části ulice, kde byl získán početný soubor keramických zlomků datovatelných do 
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12.–13. stol. Obdobně datovatelné jsou také soubory ze 3 objektů. Ostatní soubory jsou již 

převážně pozdně středověké až novověké.  

 

Obr. 2. Výkop pro teplovodní rozvody vedený ulicí Přerovského. Pohled od severu (od Karlova náměstí). 
Foto: Petr Mudra 

 

Jak dokládá mapa stabilního katastru z roku 1835, je ulice Přerovského až výsledkem 

urbanismu 2. pol. 19. století. V době zhotovení mapy se zde nacházel dům č. 93. Základ štítové 

zdi (či vnitřní dělící zdi) a rovněž zasypaný sklep, zachycené na dokumentovaných profilech, 

pravděpodobně náleží již zbořenému domu č. p. 93. Událost zániku domu a vzniku dnešní ulice 

se odráží v horizontu hrubé kamenné dlažby. Se vznikem ulice v sledovaném prostoru také 

pravděpodobně souvisí historická zděná kanalizace překrytá cihlovou valenou klenbou.  

 

 
Obr. 3. Detail profilu zachycující konstrukci- relikt dřevěného kůlu. Foto: Petr Mudra 
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Vladislav, Centrum, kabelizace venkovní sítě NN 
NZ_2020_72 

k. ú. Vladislav, okres: Třebíč, kraj: Vysočina 

Kultura: mladohradištní období, vrcholný až pozdní středověk, novověk 

Literatura: Švácha, Hynek, 2021: Vladislav, Centrum, kabelizace venkovní sítě NN, 
Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 

 

Záchranný archeologický výzkum, provedený na území Vladislavi byl vyvolán záměrem 

investora provést ve středu obce kabelizaci venkovní sítě nízkého napětí. Výzkum probíhal od 

března do září roku 2020. 

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

obsahovaly zlomky keramiky datovatelné do 12.–13. století. Zajímavým zjištěním v rámci 

souboru movitých nálezů je poměrně častá přítomnost železářské strusky, a to i v kulturních 

vrstvách datovaných tuhovou keramikou do 12 až 13. století. Nálezy indikují, že v obci mohla 

být rozšířená železářská výroba.  

Archeologický výzkum zachytil nejstarší fázi osídlení, která nerespektuje současné 

urbanistické členění obce vzniklé ve vrcholném středověku. Písemné zmínky rovněž potvrzují 

existenci obce již na začátku 12. století (1104), což z ní činí jednu z nejstarších kontinuálně 

osídlených vsí na Vysočině.  

 

 

Obr. 1. Výkop vedený při severní straně návsi. Pohled od východu. Foto: Petr Mudra 
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Obr. 2.  Výkop vedený středem návsi. Pohled od západu. Foto: Petr Mudra 

 

 

 

Obr. 3. Detail dokumentovaného profilu. Foto: Petr Mudra 
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Třebíč, výměna kanalizace, ul. Přerovského (od šachty AG2 po AG6) 
NZ_2020_319 

k. ú. Třebíč, okres: Třebíč, kraj: Vysočina 

Kultura: vrcholný středověk, novověk 

Literatura: Švácha, Hynek, 2021: Třebíč, výměna kanalizace, ul. Přerovského (od šachty 
AG2 po AG6), Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 

 

V červnu 2020 proběhl záchranný archeologický výzkum v historickém centru města 

Třebíč. Byl vyvolán záměrem investora provést rekonstrukci kanalizace v ul. Přerovského. 

Prozkoumal trasu liniového výkopu pro vodovod a kanalizaci, vedeného od ulice Soukopovy, 

ulicí Přerovského až po okraj Karlova náměstí. 

Dokumentované situace poskytují souvislý, ucelený průřez kulturním souvrstvím 

nejužšího historického centra. Rovněž přinesly nezanedbatelné množství movitých nálezů.  

V prostoru Karlova náměstí bylo zachyceno kulturní souvrství mocné až 0,75 m. 

Relativně nejstarší vrstvy obsahují keramiku datovatelnou do 12. až 13. století. V ulici 

Přerovského se dochovalo kulturního souvrství v mocnosti do 0,5 m. Nejstarší nálezy keramiky 

pochází z přelomu 11. a 12. století.  

 

 

Obr. 1. Výkop pro rekonstrukci kanalizace vedený ulicí Přerovského. Pohled od severu (z Karlova 

náměstí). Foto Petr Mudra 

 

Enormní množství zlomků keramiky, 114 kusů, pochází z výplně zachyceného objektu. 

Tento soubor je chronologicky velmi rozmanitý, zlomky pochází přibližně od 12. do 17. století.  
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V dokumentovaných profilech byla zachycena zděná konstrukce zasypaného sklepa, 

kterou podle mapy stabilního katastru z roku 1835 můžeme pravděpodobně ztotožnit 

s domem č. 93. Událost zániku domu a vzniku dnešní ulice (podle výše zmíněné mapy 2. 

polovina 19. století) se odráží v horizontu hrubé kamenné dlažby překrývající veškeré starší 

situace. Se vznikem ulice v sledovaném prostoru také velmi pravděpodobně souvisí historická 

zděná kanalizace. 

 

 

Obr. 2: Momentka zachycující Mgr. Petra Mudru při dokumentaci profilů. Foto: Marie Černá 

 

Obr. 3: Vybrané nálezy keramiky z 12. -13. století 

 



18 

Tursko, inženýrské sítě a výstavba komunikace, ulice ke Statkům, parc. č. 75/5 
NZ_2020_58 

k. ú. Tursko, okres: Praha-západ, kraj: Středočeský 

Kultura: knovízská kultura 

Literatura: Švácha, Hynek, 2021: Tursko, inženýrské sítě a výstavba komunikace, ulice ke 
Statkům, parc. č. 75/5, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 

 

Záchranný archeologický výzkum provedený v severní části intravilánu obce Tursko byl 

vyvolán rekonstrukcí inženýrských sítí a výstavbou komunikace. Probíhal během března a 

dubna roku 2020. 

Ve výkopu vedeném ulicí Ke Statkům byly zachyceny 3 zahloubené objekty a kulturní 

vrstva. Z kulturní vrstvy i ze dvou objektů pochází množství keramiky, datované do knovízské 

kultury mladší doby bronzové, mazanice a zvířecí kosti. 

 

Obr. 1. Výkop pro inženýrské sítě vedený ulicí Ke statkům. Foto: Pavel Hušták 

 

Výzkum archeologické společnosti Pueblo, o. p. s. doplňuje široký sídelní areál z pozdní doby 

bronzové. Navazuje tak na starší výzkumy z intravilánu obce (zejména na výzkum M. Gojdy- 

zemědělské usedlosti č. p. 1). 
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Kanalizace Kněževes – II. a III. etapa 
NZ_2019_134 

k. ú. Kněževes, okres: Rakovník, kraj: Středočeský 

Kultura: doba bronzová, časný novověk 

Literatura: Švácha, Hynek, 2021: Kanalizace Kněževes – II. a III. etapa, Nálezová zpráva, 
Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 

 

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Kněževes byl vyvolán výstavbou 

kanalizace, probíhal od dubna 2019 do března 2020. Během výzkumu byly dokumentovány 

výkopy, z nichž bylo získáno četné množství zlomků keramiky a kachlů, které dovolují 

zkoumaný horizont označit za kulturní vrstvu, jež odráží osídlení obce v období novověku.  

 

   

Obr. 1,2. Výkop vedený podél vodní nádrže a detail dokumentovaného profilu. Foto: Ivan Púček 

 

Nálezy, které ukazují na spolupůsobení člověka, byly získány z relativně nejmladší 

z dokumentovaných vrstev. Kromě novověkých zlomků keramiky a kachlů obsahovala tato 

vrstva i dva zlomky pravěké, a to z konce doby bronzové až počátku doby železné. Vzhledem 

k tomu, že se pravěké zlomky nachází ve stejném kontextu jako novověké a na řezu není 

patrná přítomnost porušených starších situací, je pravděpodobné, že se jedná o zlomky 

druhotně přemístěné. 

Získané nálezy rozšiřují naše dosavadní poznatky o rozsahu pravěkých a středověkých 

aktivit. Nálezy z období doby bronzové až doby železné jsou na katastru Kněževsi známé již 

z minulosti, ovšem z lokalit poměrně vzdálených od intravilánu obce.  
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VD Hubálov, obnova jezu. Obnova jezu v ř. km 64,433 vodního toku Jizera do 
původního stavu před havárii, a to v původních parametrech. Ppč: st. 195, 787/1, 
787/4, st.197/1, st. 197/2, st.72/2, 314/3, 375/1, 375/8, 381/3, 328/1 
NZ_2020_431 

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

Kultura: časný novověk 

Literatura: Švácha, Hynek, 2021: VD Hubálov, obnova jezu. Obnova jezu v ř. km 64,433 
vodního toku Jizera do původního stavu před havárii, a to v původních parametrech. Ppč: 
st. 195, 787/1, 787/4, st.197/1, st. 197/2, st.72/2, 314/3, 375/1, 375/8, 381/3, 328/1, 
Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická společnost, o. p. s. 

 

Od září do listopadu roku 2020 probíhal záchranný archeologický výzkum uskutečněný 

v souvislosti s opravou jezu Hubálov na 64,4 říčním kilometru Jizery, jež přinesl cenné doklady, 

které umožňují vznik tohoto vodního díla poměrně přesně datovat. 

Dosud nejstarší dohledaná zmínka o vodním díle Hubálov pochází z roku 1703. Během 

archeologického výzkumu se podařilo získat doklady posunující historii jezu dále do minulosti. 

Velmi pravděpodobně posunují i dataci blízkého mlýna, protože je nanejvýš pravděpodobné, 

že byl jez zbudován právě kvůli zajištění dostatečného spádu vody v náhonu.  

Z hromady z tělesa jezu vyzvednutých dubových kůlů, jež lze s největší 

pravděpodobností považovat za piloty původní konstrukce, byly odebrány tři vzorky na 

dendrochronologickou analýzu. Na vzorcích bylo čitelných 45 až 111 letokruhů a podařilo se 

získat spolehlivé synchronní pozice vůči standardní chronologii pro Čechy.  

 

Obr. 1. Hromada na konci přiostřených dřevěných kůlů, vyzdvižených při zemních pracích. Foto: Tomáš Falc 



21 

Na žádném z datovaných prvků se bohužel nedochoval podkorní letokruh datujících 

rok kácení použitých stromů, všechny vzorky však měly dochovány přinejmenším zbytky 

bělové části kmene. V tomto případě bylo možné odhadnout dobu kácení, na základě 

předpokládaného počtu bělových letokruhů, a to do rozmezí let 1528–1553. Lze tedy vyslovit 

závěr, že jez byl zbudován během 2. čtvrtiny 16. století, a že lze do tohoto období 

pravděpodobně datovat i vznik vodního mlýnu.  

Jediný movitý nález, jímž je polotovar skleněné nádoby, velmi pravděpodobně souvisí 

 s existencí brusírny skla, která působila v areálu bývalého mlýna za první republiky. 

 

 

Obr. 2. Hloubení výkopu pro obnovu štěrkové propusti u vodní elektrárny. Z tohoto výkopu byly vyzdviženy 

pozůstatky dřevěné kůlové konstrukce. Pohled od severu. Foto: Tomáš Falc 
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Sázava, výstavba nových RD – část komunikace + VO, kanalizace, vodovod. ul. Pod 
Zastávkou 
NZ_2018_459 

k. ú. Sázava, okres: Benešov, kraj: Středočeský 

Kultura: středohradištní 

Literatura:  
Bubeník, Josef 1970: Příspěvek k poznání hradištního období Posázaví. Archeologické 
rozhledy XXII, s. 286–306. 
Hušták, Pavel – Švácha, Hynek 2021: Sázava, výstavba nových RD – část komunikace + 
VO, kanalizace, vodovod. ul. Pod Zastávkou, Nálezová zpráva, Pueblo - archeologická 
společnost, o. p. s. 
Hušták, Pavel – Švácha, Hynek 2021: Archeologické výzkumy v letech 2019 a 2020, In: 
Středočeský vlastivědný sborník 39 (s. 224-228). Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum 
v Roztokách u Prahy (v tisku). 
Lutovský, Michal 2001: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách a na Moravě. 
Praha: Libri. 
Šolle, Miloš 1966: Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách. 
Praha. 

 

Záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou komunikace a nových RD 

probíhal na jihozápadním okraji města Sázava (okr. Benešov) v prostoru bývalého rekreačního 

objektu RaJ, ležícího západně od ul. Pod Zastávkou. Výzkum se uskutečnil na archeologicky 

evidovaném území „V lázních“, kde při výstavě zmíněného rekreačního objektu RaJ, získal 

sázavský historik a amatérský archeolog J. Maštalíř soubor keramických zlomků, který později 

publikoval J. Bubeník (1970). Bubeník zlomky datoval do mladě až pozdně hradištního období.  

Při skrývce ornice v roce 2019 byly (přes množství novodobých zásahů) rozpoznány tři 

zahloubené sídlištní objekty. Celkem z nich bylo získáno 134 keramických zlomků.  

   

Obr. 1, 2. Plocha v průběhu exkavace objektů, pohled od SV. Půdorys objektu č. 503 po začištění. Foto: P. Hušták 
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Hrnčina získaných zlomků je typicky ostřena slídou a drceným svorem, pálena je do 

odstínů od šedé přes okrovou až červenohnědou. Horní partie nádob nesou znaky po obtáčení 

na kruhu. Zlomky jsou často bohatě zdobené hřebenovou vlnicí či protisměrným hřebenovým 

vpichem, a to v několika řadách, případně v kombinací obou výzdobných prvků. Rozložení 

výzdoby se na nádobách vyskytuje na horní i ve střední části těla. Okraje nádob jsou vně 

vyhnuté, setkáváme se i s plastickým oddělením podhrdlí od okraje nádoby. Pro chronologicky 

citlivější rozlišení nálezů se nabízí srovnání s nálezovým souborem z hradiště Stará Kouřim, 

jehož existence se kryje s téměř celým středohradištním obdobím a keramický materiál byl 

konfrontován s dalšími chronologicky citlivými nálezy, pocházející především z hrobových 

souborů. Na základě porovnání výše uvedených charakteristických znaků nádob klademe 

získaný soubor do horizontu A3, který M. Šolle datuje cca do třetí třetiny 9. století.   

Absolutní datace je zde důležitá pro bližší určení sídelních vztahů. J. Bubeník se 

v interpretaci přiklání k názoru, že zachycené osídlení představuje nejstarší jádro městečka 

Sázavy (Bubeník 1970, 297). Obecně se však předpokládá, že osada Sázava vznikla až po 

založení sázavského kláštera, k čemuž nedošlo dříve, než po roce 1000, (1032). Nadto nelze 

vyloučit, že ke vzniku osady došlo až po etablování kláštera, tedy s jistým zpožděním. 

Výzkumem doložené osídlení, jež dle datace přítomné keramiky existovalo již v době 

středohradištní, vznik kláštera jednoznačně předchází. Stabilní osídlení, jak lze soudit podle 

značného množství nalezených zlomků, nadto v sídlištních jamách muselo na lokalitě existovat 

již dříve (Hušták – Švácha 2021, NZ, 21). 

Na základě popsaných zjištění lze tedy pozornost obrátit (doslova) opačným směrem, 

než leží klášter, a to k hradišti Dojetřice. Toto ostrožné hradiště, ležící nad řekou v poloze „Na 

Šancích“, bylo doposud zkoumáno pouze nedestruktivními metodami. Podle nálezů získaných 

sběrem keramiky a nálezu avarsko-slovanského kování vrtulového tvaru je osídlení hradiště 

kladeno do konce 8. a 9. století (Lutovský 2001, 292). Průzkum pramenů budí dojem, že se 

jedná o lokalitu ležící spíše stranou zájmu. Je nicméně dostupný digitální model terénu, který 

jasně ukazuje vstupy (přerušení opevnění) směrem ke zjištěnému osídlení. Lze tedy vyslovit 

domněnku, že doložené osídlení tvořilo „podhradí“, či „předhradí“ hradiště Dojetřice. V nižší 

poloze se mohla soustředit činnost, pro kterou byla rovinatá niva v blízkosti vodního toku 

vhodnější (Hušták – Švácha 2021, NZ, 22). 

 
 
 



24 

 
 

 
 

 
Obr. 3, 4. Zeleně je označena plocha hradiště Dojetřice, oranžově jsou vyznačeny jeho valy. Červeně je vyznačena 
plocha archeologického výzkumu archeologické společnosti Pueblo, o. p. s., šipka ukazuje místo nálezů sídlištních 

objektů (nahoře katastrální mapa, dole lidarový snímek). Zdroj: https://www.stredovek.com/ Upravil: Hynek 
Švácha 

 

https://www.stredovek.com/
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Obr. 5. Nálezy keramiky z výzkumu společnosti Pueblo, o. p. s. 2019 – 2020 v ul. Pod Zastávkou (obj. č. 503), 

datace: závěr 9. století. Kresba a úprava: Hynek Švácha 
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5.4 Zprávy o archeologické akci za rok 2020 

 
Celkem bylo v AMČR za rok 2020 z území Středočeského, Plzeňského, Jihočeského kraje 

a kraje Vysočina dle Dohody o užívání AMČR uzavřené mezi Archeologickým ústavem AV ČR a 

společností Pueblo – archeologická společnost, o. p. s. vyplněno celkem 418 „Zpráv o 

archeologické akci“. 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 v podstatě stejný 

poměr. 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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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 – KOČÁR, Petr – KOČÁROVÁ, Romana – SMÍŠEK, Kamil: Vyhodnocení 

získaných poznatků z nálezového souboru studny na náměstí Republiky ve Žďáře nad 

Sázavou, in: Archeologické výzkumy na Vysočině. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava, p. 

o., 2020 (v tisku). 

• HUŠTÁK, Pavel: Nález růžence typu Arma Christi v Bobrové, in: Archeologické výzkumy 

na Vysočině. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., 2020 (v tisku). 

• SADÍLEK, Jaroslav – ŠTOHANDLOVÁ, Jitka: Bobrová pohledy do historie. Žďár nad 

Sázavou: Nakladatelství Tváře, s.r.o., 2020. 

 

• HUŠTÁK, Pavel: Archeologické výzkumy v letech 2018 a 2019, In: Středočeský 

vlastivědný sborník 38 (s. 148-152). Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum v Roztokách 

u Prahy, p. o., 2020. 
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6.2 Účast na konferencích a přednášková činnost 

 

 

• Dr. J. Nováčková: Využití genetických analýz při studiu archeologických kosterních 

nálezů, Praha, Knihovna Archeologického ústavu, 13. 2. 2020 (P. Hušták). 

 

• EAC Symposium, Archaeology and Public Benefit: moving the debate forward, Praha, 

Národní muzeum, 5. -7. 3. 2020 (P. Hoffmannová). 

 

• Otázky neolitu a eneolitu, 39. ročník, Brno, Ústav archeologie a muzeologie FF MU 

v Brně, Moravské zemské muzeum, Muzeum Brněnska, 9. – 11. 9. 2020 (P. Hušták). 
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7 HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 

7.1 Účetní uzávěrka 
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