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Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl 
bezesporu  výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako předstihový 
na novostavbě muzea, drobnější akce následovaly jako součást programu PPZAV 

ve Vamberku a v Dobrušce. Do zcela nové roviny se dostává spolupráce s amatéry, 
které se dařilo během roku získávat pro spolupráci na archeologických sběrech. Po 
mnoha desítkách let  se tak muzeum může opírat o širší spolupracující základnu ze 

strany veřejnosti.



Největším výzkumem byl plošný záchranný výzkum 
v České Třebové. Na podlouhlé městské parcele bylo 

postupováno částečně v ploše, částečně v liniích pokládek, 
případně základových pasech. Hned na začátku odkryvu 
byla nalezena polozemnice s pozůstatky kamenné pece, 

Četné keramické zlomky, z kterých lze i rekonstruovat 
nádoby, hovoří o zániku tohoto objektu v polovině 13. stol.  

Směrem ke Klácelově ulici pak byl zkoumán kamenný 
základ renesančního domu, který minimálně dvakrát 

vyhořel, poslední požár někdy na přelomu 17. a 18. stol. 
byl domu osudný, v předchozím rozsahu už nikdy nebyl 

obnoven. Požáry se podařilo zadatovat podle destrukčních 
vrstev rozhrnutých po pozemku.



V Dobrušce (dvůr čp. 14) byla 
zkoumána podoba 

hospodářského zázemí 
renesančního, později barokního 

domu, nalezen byl bohatý a 
uzavřený keramický soubor 

z přelomu 17. a 18. stol.



Ve střední části parcely čp. 81 ve Vamberku byly nalezeny sídlištní 
vrstvy 5., 16. a 17. stol.



Na skrývce pro těžbu suroviny v bývalé cihelně v Pulicích u 
Dobrušky byly nalezeny tři objekty hrobového

charakteru. Největší obdélný obsahoval silně narušenou 
dospělou kostru, pohřbenou ve skrčené poloze na levém 

boku, menší jen kamenné sekerky. Všechny nálezy patří do 
sklonku eneolitu, kultury se šňůrovou keramikou, 

předpokládáme, že zde byla nalezena kostra ženy (vzhledem 
k poloze zemřelé) a hroby dvou dětí, jejichž kostřičky se již 

nezachovaly.



Nejcennějším nálezem předaným do muzea amatérským nálezcem je poklad 
stříbrných mincí uložený v keramické nádobě. Tento nález se stal podkladem pro 

myšlenku vystavit to „nej…“ co se podařilo ve spolupráci s amatérskými archeology 
získat.



V roce 2012 sezónu muzea otevřely spojené výstavy AA – amatéři a 

archeologové a Život a smrt starých Slovanů. Pro školy zde byly pořádány 
komentované prohlídky. Výstava AA byla poděkováním amatérským 

spolupracovníkům a defilé jejich nejlepších nálezů, jak samostatných, tak ze 
společných akcí. Život a smrt starých Slovanů byla lokálně aktualizovaná výstava 

ARÚ Praha a Muzea v Pardubicích.



Největším výzkumem byl plošný záchranný 
výzkum ve Slepoticích, v předpolí těžby 

pískovny. Plocha cca 1ha navazovala na výzkum 
z let 2002 – 3. Prozkoumáno bylo více než 150 

objektů. Kůlové půdorysy a především 
pyrotechnická zařízení, včetně unikátní pece 

vyložené říčními valouny. Většina nálezů patří 
laténskému období, nalezeny byly ale i 

pozůstatky předkolonizačního osídlení Slepotic. 
Celý výzkum byl veden v těsné součinnosti 

s hradeckou univerzitou, jako praxe pro 
absolventy prvního ročníku archeologie.



Plošně komornější, ale neméně 
významný byl výzkum za konírnou 

doudlebského zámku. Objeven byl okraj 
laténského sídliště (třetí v regionu !) 

a jedno z nejstarších 
předkolonizačních ostrožných sídlišť. Jeho 
počátek se datuje do sklonku 8. stol. n.l.



Vzhledem k zástavbě parcel na již dříve nalezeném tvrzišti v Pekle nad Zdobnicí 
bylo nutné provést záchranný výzkum i zde. Zastavováno bylo těsné sousedství 

vlastní tvrze, nalezeny byly kulturní vrstvy a okraj příkopu jednak z konce 15. 
století, a další horizont z 2. poloviny 17. století.



V druhé polovině roku byl otevřen výzkum 
v centru Kostelce nad Orlicí, u kostela sv. Jiří. 
Nutná rekonstrukce opěrné zdi zde odkryla 

barokní karner s kostrami z původního kostela 
a jeho ohradní zeď. Podařilo se nalézt i původní 

horizont městského založení s nálezy ze 13. 
stol.




