
 

V Praze dne 12. 12. 2019     Naše značka  5406/2019 

Věc: Archeologická lokalita Haškov - území s archeologickými nálezy 

Vážení, 

na základě ústních i písemných informací (včetně sociálních sítí) byla v diskusi o změně využití 
rozvojové plochy Haškov při zasedání Zastupitelstva města Mnichovo Hradiště dne 9. 12. 2019 
použita argumentace pro i proti založená na informacích o archeologických nálezech z daného 
prostoru. Považuji proto za vhodné shrnout základní informace. 

Podklady poskytly dvě organizace mající oprávnění Ministerstva kultury ČR k provádění 

archeologických výzkumů (dle §21 odst. 2 zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči 

v platném znění) - Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace 

Libereckého kraje a Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková 

organizace Středočeského kraje. V obou organizacích pracují kvalifikovaní odborníci (§21 odst. 

3 a §21a zákona č. 20/87 Sb.). Kolega Jenč (VMG ČL) ve svém vyjádření podal vyčerpávající 

přehled dostupných informací, zahrnující i nejnovější poznatky z naší sondáže z konce roku 

2018 v tzv. západní zóně. Z uvedeného je jednoznačné, že dané území je nezpochybnitelně 

územím s archeologickými nálezy. Při jakékoliv činnosti je tedy nezbytné dodržení podmínek 

§22 odst. 2 zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči v platném znění, tj. „oznámit záměr 

stavební či jiné činnosti Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo jiné oprávněné 

organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu“. 

Archeologická lokalita Haškov je velmi významná pro lokální historii osídlení katastru města 

Mnichovo Hradiště, nemá však nadregionální vědecký význam. Zvýšení památkové ochrany, ke 

kterému jsme schopni poskytnout odbornou pomoc, by bylo možné pouze na základě 

společenské poptávky nebo požadavků vlastníků dotčených pozemků. 

V současném okamžiku, při splnění podmínek zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči 

v platném znění, archeologické nálezy nebrání výstavbě na dané lokalitě.  

Je mi osobně velmi líto, že ochrana archeologického dědictví je vždy řešena pouze v okamžiku 

konfliktu s jakýmkoliv stavebním záměrem, nikoliv samostatně a koncepčně. 

S pozdravem 

      Mgr. Irena Benková  
       ředitelka ÚAPPSČ 
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P. Pavel Mach 

Mgr. Miroslav Bobek 
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