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1.1. R estaurátoři z U ni verzity Par dubice zahájili záchranu 7 000 let  staré studny  

Restaurátoři z Univerzity Pardubice zahájili záchranu 7 000 let staré studny N1 URL 
WEB , Datum: 24.06.2019 , Zdroj: pardubice.cz 

Odborníci z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice dnes zahájili práce, které povedou k 
uchování studny staré více než 7 000 let.  
 
V Evropě unikátní pravěkou dřevěnou stavbu archeologové zajistili loni při stavbě silnice D35. 
Celý proces konzervace bude restaurátorům trvat více než 10 měsíců a spotřebují na něj asi 600 
kilogramů cukru.  
„Zkoumali jsme kamenný reliéf z už neexistujícího Juditina mostu v Praze nebo se podíleli na 
průzkumu staveb v jordánském skalním městě Petra, ale tato studna je vůbec nejstarším dílem, 
kterým jsme se u nás kdy zabývali,“ říká Ing. Karol Bayer, proděkan Fakulty restaurování 
Univerzity Pardubice.  
Studna odkrytá u Ostrova v Pardubickém kraji je podle expertů nejstarší dochovanou dřevěnou 
architektonickou stavbou v Evropě. Vědci z Ústavu nauky o dřevě Lesnické a dřevařské fakulty 
Mendelovy univerzity v Brně odhadují, že stromy na její stavbu byly pokáceny mezi lety 5256 – 
5255 před naším letopočtem. V kompletním stavu se zachovala zejména díky tomu, že byla celá 
tisíciletí pod vodou. I proto musí restaurátoři nyní s jednotlivými částmi pravěké stavby pracovat 
pouze v klimaticky stabilním prostředí, protože hrozí jejich vyschnutí. Právě dnes jednotlivé 
fragmenty postupně začínají napouštět roztokem cukru a vody, aby je stabilizovali a zpevnili.  
„Metoda s roztokem sacharózy, se používá na zachování dřevěných staveb ve světě často. 
Koncentrace se postupně zvyšuje, až cukr z velké části nahradí molekuly vody v buňkách dřeva a 
dřevěný prvek po vyschnutí zpevní. Náš postup od začátku konzultujeme také s experty na 
konzervaci dřeva z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze,“ popisuje Karol Bayer.  
Restaurátoři budou na konzervaci jediné studny potřebovat asi 600 kilogramů cukru. Do roztoku 
přidají také biocidní přípravek proti napadení dřeva mikroorganismy. Konzervační zásah potrvá 
12-15 měsíců. Po vyjmutí dřevěných prvků z konzervačního roztoku budou muset být restaurátoři 
také velmi opatrní a monitorovat proces sušení, aby zabránili případné deformaci jednotlivých 
dílů.  

 
1.4. Pravěkou studnu nal oží res taurátoři z  Litomyšl e do cukr ové l ázně  

Pravěkou studnu naloží restaurátoři z Litomyšle do cukrové lázně N1 URL  
WEB , Datum: 22.06.2019 , Zdroj: radio.cz , Autor: Zdeňka Kuchyňová 

Zdeňka Kuchyňová 22-06-2019 Poslat emailem Vytisknout Odebírat RSS  
 
Odborníci z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice zahájili konzervování studny staré více než 
7000 let. Pravěkou dřevěnou stavbu archeologové našli loni na Orlickoústecku při stavbě silnice 
D35. Je nejstarší v Evropě. Konzervace v cukrové lázni potrvá asi rok, uvedla škola v tiskové 
zprávě. "Metoda s roztokem sacharózy se používá na zachování dřevěných staveb ve světě 
často. Koncentrace se postupně zvyšuje, až cukr z velké části nahradí molekuly vody v buňkách 
dřeva a dřevěný prvek po vyschnutí zpevní," uvedl proděkan Fakulty restaurování Karol Bayer.  
Studna odkrytá u Ostrova na Orlickoústecku je podle expertů nejstarší dochovanou dřevěnou 
architektonickou stavbou v Evropě. Vědci odhadují, že stromy její stavitelé pokáceli mezi lety 
5256 až 5255 před naším letopočtem, což z ní činí nestarší dendrochronologicky datovanou 
dřevěnou architekturu v Evropě. V kompletním stavu se zachovala díky tomu, že byla tisíciletí 
pod vodou.  

 
1.7. Tis íciletou s tudnu ochrání cukr em  

Tisíciletou studnu ochrání cukrem N1  
TISK , Datum: 22.06.2019 , Zdroj: Právo , Strana: 12 , Autor: Zdeněk Seiner , Vytištěno: 120 817 , Prodáno: 69 166 , 
Rubrika: Region Čechy , Země: Česko 

Odborníci z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice tento pátek zahájili práce na uchování 
studny staré více než sedm tisíc let.  
 
V Evropě unikátní pravěkou dřevěnou stavbu archeologové objevili loni při přípravě stavby 



dálnice D35 Pardubickým krajem.  
Celý proces konzervace bude restaurátorům trvat více než deset měsíců a spotřebují na něj asi 
600 kilogramů cukru. „Zkoumali jsme kamenný reliéf z už neexistujícího Juditina mostu v Praze 
nebo se podíleli na průzkumu staveb v jordánském skalním městě Petra, ale tato studna je vůbec 
nejstarším dílem, kterým jsme se u nás kdy zabývali,“ řekl Karol Bayer, proděkan Fakulty 
restaurování Univerzity Pardubice. Unikátní studna odkrytá u Ostrova poblíž Vysokého Mýta je 
podle expertů nejstarší dochovanou dřevěnou architektonickou stavbou v Evropě. Vědci z Ústavu 
nauky o dřevě Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně spočítali s pomocí 
dřevní banky, že všechny stromy na její stavbu byly pokáceny mezi lety 5256–5255 před naším 
letopočtem. V kompletním stavu se zachovala zejména díky tomu, že byla celá tisíciletí pod 
vodou.  
 
Bude se sytit cukrem rok  
 
I proto musí restaurátoři nyní s jednotlivými částmi pravěké stavby pracovat pouze v klimaticky 
stabilním prostředí, protože hrozí jejich vyschnutí. Jednotlivé fragmenty postupně začínají 
napouštět roztokem cukru a vody, aby je stabilizovali a zpevnili.  
„Metoda s roztokem sacharózy se používá na zachování dřevěných staveb ve světě často. 
Koncentrace se postupně zvyšuje, až cukr z velké části nahradí molekuly vody v buňkách dřeva a 
dřevěný prvek po vyschnutí zpevní. Náš postup od začátku konzultujeme také s experty na 
konzervaci dřeva z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze,“ popisuje Karol Bayer.  
Restaurátoři budou na konzervaci jediné studny potřebovat asi 600 kilogramů cukru. Do roztoku 
přidají také biocidní přípravek proti napadení dřeva mikroorganismy. Konzervační zásah potrvá 
12–15 měsíců. Po vyjmutí dřevěných prvků z konzervačního roztoku budou muset být 
restaurátoři také velmi opatrní a monitorovat proces sušení, aby zabránili případné deformaci 
jednotlivých dílů.  
 
Studna je vůbec nejstarším dílem, kterým jsme se kdy zabývali Karol Bayer, proděkan  

Region vydání: Právo - region Čechy 

Foto autor:   Foto Archiv Univerzita Pardubice 
Foto popis:   Pohled na unikátní studnu z dronu. 
 
1.10. Pr avěkou studnu naloží r estaur átoři do cukr ové lázně  

Pravěkou studnu naloží restaurátoři do cukrové lázně N1 URL  
WEB , Datum: 21.06.2019 , Zdroj: tyden.cz 

Odborníci z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice zahájili konzervování studny staré více než 
7000 let.  
 
Pravěkou dřevěnou stavbu archeologové našli loni na Orlickoústecku při stavbě silnice D35. Je 
nejstarší v Evropě. Konzervace v cukrové lázni potrvá asi rok, uvedla škola v tiskové zprávě.  
"Metoda s roztokem sacharózy se používá na zachování dřevěných staveb ve světě často. 
Koncentrace se postupně zvyšuje, až cukr z velké části nahradí molekuly vody v buňkách dřeva a 
dřevěný prvek po vyschnutí zpevní," uvedl proděkan Fakulty restaurování Karol Bayer.  
Studna odkrytá u Ostrova na Orlickoústecku je podle expertů nejstarší dochovanou dřevěnou 
architektonickou stavbou v Evropě. Vědci odhadují, že stromy její stavitelé pokáceli mezi lety 
5256 až 5255 před naším letopočtem, což z ní činí nejstarší dendrochronologicky datovanou 
dřevěnou architekturu v Evropě.  
V kompletním stavu se zachovala díky tomu, že byla tisíciletí pod vodou. Části pravěké stavby 
potřebují klimaticky stabilní prostředí, aby nevyschly. Restaurátoři proto začali fragmenty 
postupně napouštět roztokem cukru a vody. Za rok práce spotřebují asi 600 kilogramů cukru. Do 
roztoku přidají také biocidní přípravek proti napadení dřeva mikroorganismy.  
Studna byla hluboká asi 140 centimetrů, půdorys měřil 80 krát 80 centimetrů. Neolitičtí tvůrci 
dřevěné prvky opracovali kamennými, kostěnými nebo dřevěnými nástroji. Dubová konstrukce se 
zachovala díky vysoké hladině podzemní vody.  

1.11. N ejstarš í s tudna ze dř eva v Evropě? Češ tí r estaur átoři jí na rok ponoří  do cukr ové lázně Seznam Doporučuje Seznam Doporučuje  



Nejstarší studna ze dřeva v Evropě? Čeští restaurátoři jí na rok ponoří do 

cukrové lázně Seznam Doporučuje Seznam Doporučuje N1 URL  
WEB , Datum: 21.06.2019 , Zdroj: ctidoma.cz 

Unikátní nález, který byl odkyt u Ostrova na Orlickoústecku má opravdu světovou hodnotu. 
Podle expertů se totiž může jednat o nejstarší dochovanou dřevěnou architekturu v Evropě. Co 
s ní teď mají restaurátoři v plánu?  
 
Odborníci z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice dnes zahájili konzervování studny staré 
více než 7000 let. Pravěkou dřevěnou stavbu archeologové našli loni na Orlickoústecku při 
stavbě silnice D35. Je nejstarší v Evropě. Konzervace v cukrové lázni potrvá asi rok, uvedla 
škola v tiskové zprávě.  
"Metoda s roztokem sacharózy se používá na zachování dřevěných staveb ve světě často. 
Koncentrace se postupně zvyšuje, až cukr z velké části nahradí molekuly vody v buňkách 
dřeva a dřevěný prvek po vyschnutí zpevní," uvedl proděkan Fakulty restaurování Karol Bayer. 
Život pod vodou  
Studna odkrytá u Ostrova na Orlickoústecku je podle expertů nejstarší dochovanou dřevěnou 
architektonickou stavbou v Evropě. Vědci odhadují, že stromy její stavitelé pokáceli mezi lety 
5256 až 5255 před naším letopočtem, což z ní činí nestarší dendrochronologicky datovanou 
dřevěnou architekturu v Evropě.  
V kompletním stavu se zachovala díky tomu, že byla tisíciletí pod vodou. Části pravěké stavby 
potřebují klimaticky stabilní prostředí, aby nevyschly. Restaurátoři proto dnes začali fragmenty 
postupně napouštět roztokem cukru a vody. Za rok práce spotřebují asi 600 kilogramů cukru. 
Do roztoku přidají také biocidní přípravek proti napadení dřeva mikroorganismy.  
Studna byla hluboká asi 140 centimetrů, půdorys měřil 80 krát 80 centimetrů. Neolitičtí tvůrci 
dřevěné prvky opracovali kamennými, kostěnými nebo dřevěnými nástroji. Dubová konstrukce 
se zachovala díky vysoké hladině podzemní vody.  
Středověk neskončil, středověk trvá: Unikátní archeologický nález v místech budoucího 
parkoviště  
Číst více  
 
Foto: Ceskatelevize Jedná se možná o úplně nejstarší dřevěnou architekturu v Evropě.  

 
1.12. R estaur átoři na záchranu tisícileté s tudny spotřebuj í šest set kilo cukru  

Restaurátoři na záchranu tisícileté studny spotřebují šest set kilo cukru N1 URL  
WEB , Datum: 21.06.2019 , Zdroj: regiony.impuls.cz  +1 , Autor: Radek Latislav 

Obsahové duplicity: 21.06.2019 - idnes.cz N1 URL 

Více než rok potrvá záchrana unikátní pravěké studny, kterou loni v trase budoucí dálnice D35 
objevili archeologové. Nejstarší datovanou studnu ve střední Evropě odborníci z Fakulty 
restaurování Univerzity Pardubice uchovají pohromadě pomocí cukru.  
 
Restaurátoři ho budou na konzervaci jediné studny potřebovat asi 600 kilogramů.  
„Metoda s roztokem sacharózy, se používá na zachování dřevěných staveb ve světě často. 
Koncentrace se postupně zvyšuje, až cukr z velké části nahradí molekuly vody v buňkách dřeva a 
dřevěný prvek po vyschnutí zpevní,“ přibližuje proděkan Fakulty restaurování Univerzity 
Pardubice Karol Bayer postup, který studnu stabilizuje a zpevní.  
Do roztoku kromě cukru přijde také biocidní přípravek proti napadení dřeva mikroorganismy. 
Konzervační zásah podle restaurátorů potrvá 12 až 15 měsíců. Ani poté nebudou mít vyhráno.  
Zobrazit fotogalerii  
Po vyjmutí dřevěných prvků z konzervačního roztoku budou muset být velmi opatrní a 
monitorovat proces sušení, aby se jim studna ze dřeva pokáceného mezi lety 5 256 až 5 255 
před naším letopočtem nerozsypala pod rukama.  
Studna nalezená nedaleko Ostrova na Chrudimsku se totiž v kompletním stavu zachovala 
zejména díky tomu, že byla celá tisíciletí pod vodou. I proto musejí restaurátoři s jednotlivými 



částmi pravěké stavby pracovat pouze v klimaticky stabilním prostředí tak, aby nedošlo k jejich 
vyschnutí.  
„Náš postup od začátku konzultujeme také s experty na konzervaci dřeva z Vysoké školy 
chemicko-technologické v Praze,“ dodal Karol Bayer, podle kterého nejde o první takovouto 
záchrannou akci.  
„Zkoumali jsme kamenný reliéf z už neexistujícího Juditina mostu v Praze nebo se podíleli na 
průzkumu staveb v jordánském skalním městě Petra, ale tato studna je vůbec nejstarším dílem, 
kterým jsme se u nás kdy zabývali,“ dodal proděkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.  

 
1.13. Z áchr ana tisíc l et  staré studny  

Záchrana tisíc let staré studny N1  
TV , Datum: 21.06.2019 , Zdroj: V1 TV , Strana: 5 , Země: Česko 

 
Helena PONDĚLÍČKOVÁ, moderátorka  
Restaurátoři začali pracovat na záchraně 7 tisíc let staré studny, která se v minulém roce našla 
při stavbě rychlostní silnice R35. Podrobnosti má pro nás proděkan fakulty restaurování Karol 
Bayer.  
 
Karol BAYER, proděkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice  
Ten proces konzervace spočíval v to, že /nesrozumitelné/ je momentálně v tom vodou 
nasyceném dřevu a nahradila de facto mikrobiálně zničené dřevo. Postupně vodu nahrazujeme 
cukrem. Probíhá to technicky tak, že ty jednotlivé díly jsou ponořené do roztoku cukrového, teď 
pětiprocentním. Budeme ty koncentrace navyšovat v průběhu 1 a půl roku na nějakých 50, 60 %. 
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