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ÚVOD 

 
 

Archeo Sever o. p. s. je c eská  nestá tní  nezisková  orgánizáce s prá vní m státutem obecne  prospe s ne  spolec nosti v intencí ch 

zá koná c . 248/1995 Sb., o obecne  prospe s ný ch spolec nostech, v plátne m zne ní . Poslá ní m spolec nosti je ochráná, zá chráná, 

dokumentáce á vý zkum árcheologický ch, stávební ch á jiný ch historický ch pámá tek á vý chová á vzde lá vá ní  v oblásti 

árcheologie á pámá tkove  pe c e.   

  

Archeo Sever o. p. s. (dá le jen spolec nost) býlá záloz ená 26. 2. 2013 podpisem Záklá dácí  smlouvý zákládátelem Mgr. Kárlem 

Kás á kem á Mgr. Peterem Ková c ikem Ph.D. V záklá dácí  listine  zákládátele  rovne z  jmenováli c lený sprá vní  rádý á c lený 

dozorc í  rádý.   

  

Spolec nost vzniklá zá pisem do rejstr í ku obecne  prospe s ný ch spolec ností , vedene m Krájský m soudem v Ú stí  nád Lábem 

(oddí l O, vloz ká 462) dne 19. 3. 2013.    

   

Sí dlo spolec nosti: K Vá pence 448, 415 03 Teplice.  

   

IČ O spolec nosti: 015 07 583. 

DIČ  spolec nosti: ČZ015 07 583. 

 

Č innost spolec nosti urc uje zá kládní  dokument, tzv. Záklá dácí  smlouvá ze dne 26. 2. 2013, který  je  

k dispozici ná nás í  domovske  webove  ádrese www.archeosever.cz 

  
 
 
 

* * * * * 
  
 
 
Spolec nosti Archeo Sever o. p. s. býlo rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky uděleno Povolení k 

provádění archeologických výzkumů na dobu tří let s platností od 24. 2. 2020. Dne 11. 5. 2020 býlá podepsá ná 

Dohodá o rozsáhu á podmí nká ch prová de ní  árcheologický ch vý zkumu , která  býlá uzávr ená s Akádemií  ve d Č eske  

republiký. Archeo Sever o. p. s. je tedý v tomto smýslu oprá vne nou orgánizácí  s u zemní  pu sobností  v Kárlovárske m á 

Ú stecke m kráji. 

 
 
  
 
 
 

http://www.archeosever.cz/
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI (STAV KE DNI 30. 6. 2021) 
 
 
 
SPRA VNI  RADA: 
  
Sprá vní  rádá spolec nosti má  tr i c lený. První  sprá vní  rádu jmenováli zákládátele  v záklá dácí  smlouve  spolec nosti. Dáls í  

c lenství  vzniká  volbou. Č lený sprá vní  rádý spolec nosti Archeo Sever o. p. s. áktuá lne  jsou: 

 

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. r. c . 720528/7518, trvále býtem Pánská  175/4, 779 00 Olomouc  

- pr edsedá sprá vní  rádý, vznik funkce 7. 2. 2014, vznik c lenství  19. 3. 2013, 3. volební  období  (od 10. 1. 2019 ná 3 

roký)  

 

Mgr. Karel Kašák, r. c . 740429/1345, trvále býtem Zá ná dráz í m 213, Ná dráz ní  Pr edme stí , 381 01 Č eský  

Krumlov 

- c len sprá vní  rádý, vznik c lenství  19. 3. 2013, 3. volební  období  (od 10. 1. 2019 ná 3 roký) 

 

Veronika Káčeriková Kostovová, DiS., r. c . 885822/3033, trvále býtem Lesní  432, 431 45 Br ezno u Čhomutová 

- c len sprá vní  rádý, vznik funkce 21. 8. 2020, 1. volební  období  (od 21. 8. 2020 ná 3 roký)   

  

 

 

DOZORČ I  RADA: 

 

Kontrolní m orgá nem spolec nosti je dozorc í  rádá. První  dozorc í  rádu jmenováli zákládátele , dáls í  c lenství  vzniká  volbou. 

Č lený dozorc í  rádý spolec nosti Archeo Sever o. p. s. áktuá lne  jsou: 

 

Mgr. Jiří Šlajsna, r. c . 780928/2756, trvále býtem K. H. Borovske ho 133, 434 01 Most 

- pr edsedá dozorc í  rádý, vznik funkce 7. 2. 2014, vznik c lenství  19. 3. 2013, 3. volební  období  (od 10. 1. 2019 ná 3 roký)   

 

Karel Svoboda, r. c . 690620/0004, trvále býtem Č ervenková 524, Str í z kov, 182 00 Práhá 8 

- c len dozorc í  rádý, vznik c lenství  19. 3. 2013, 3. volební  období  (od 10. 1. 2019 ná 3 roký)   

 

Mgr. Josef Märc, r. c . 640215/1888, trvále býtem Gerstnerová 4127, 430 03 Čhomutov,  

- c len dozorc í  rádý, vznik c lenství  dne 21. 7. 2016, 2. volební  období  (od 19. 7. 2019 ná 3 roký)   

 

 

 

 

STATÚTA RNI  ORGA N – R EDITEL SPOLEČ NOSTI: 

  

R editelem spolec nosti Archeo Sever o. p. s. býl sprá vní  rádou jmenová n dne 31. 7. 2014  

Mgr. Aleš Káčerik, nár. 20. 3. 1978 v Čhomutove , s ádresou trvále ho pobýtu Lesní  432, 431 45 Br ezno u Čhomutová.  
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ZASEDÁNÍ KONTROLNÍCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI V ROCE 2020 

 
 

Dne 21. 8. 2020 se konálo v sí dle spolec nosti Archeo Sever o. p. s. slouc ene  15. zásedá ní  sprá vní  rádý (od dobý ustánovení  

záklá dácí  smlouvý) á 10. zásedá ní  dozorc í  rádý (od dobý ustánovení  záklá dácí  smlouvý), jehoz  hlávní mi bodý prográmu 

býlo:  (1) projedná ní  á schvá lení  u c etní  zá ve rký vc etne  sezná mení  s obsáhem vý roc ní  zprá vý spolec nosti á s vý sledký 

hospodár ení  zá rok 2019, (2) volbá nove ho c lená sprá vní  rádý. Vzhledem k fáktu, z e Mgr. Ví tu Hádrávovi uplýnulo ke dni 

21. 08. 2020 tr í lete  funkc ní  období  c lená sprá vní  rádý spolec nosti á o pokrác ová ní  ve funkci jiz  nebýl z jeho stráný vá z ný  

zá jem, býlá c lenem sprá vní  rádý spolec nosti jednomýslne  zvolená Veroniká Ká c eriková  Kostovová , DiS., r. c . 885822/3033, 

s trválý m pobýtem ná ádrese Lesní  432, 431 45 Br ezno. 

 

 

PERSONA LNI  OBSAZENI : 

 

Mgr. Aleš Káčerik          árcheolog, r editel spolec nosti 

Veronika Káčeriková Kostovová, DiS.     speciálistká árcheologicke ho vý zkumu 

Aleš Jindra           ásistent/speciálistá árcheologicke ho vý zkumu 

 

Ing. Jitka Nešvarová         mzdová  á dán ová  u c etní  (externe ) 

Žaneta Fürstová          speciálistká árcheobotánicke ho vý zkumu (externe ) 

 

 

 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 V nás í  spolec nosti býlo v roce 2020 celkem záme stná no 21 prácovní ku  ná krá tkodobý  u vázek (dohodý o 

provedení  prá ce).  

 V dvou pr í pádech jsme spoluprácováli s firmámi zájis ťují cí  geodeticke  záme r ení  á jeho zprácová ní  (M. 

Pěč - KM GEO, s. r. o.; Ing. P. Coufal).  

 Kválifikováne ho technicke ho servisu pr i tere nní  fotográficke  á kresebne  dokumentáci ná zá chránný ch 

árcheologický ch vý zkumech jsme poptá váli jedenkrá t (K. Svoboda - ARC - ústav dokumentace 

památek,  

z. ú.).  

 Environmentá lní  zprácová ní  uhlí ku  (ántrákologicke  ánálý zý) jsme zádáli Mgr. P. Kočárovi a Mgr. R. 

Kočárové- ArÚ AV ČR, v. v. i., Práhá.  
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PUBLIC RELATIONS 
 

 

V souvislosti s prová de ní m zá chránne ho árcheologicke ho vý zkumu pr ed stávbou hásic ske  zbrojnice 

v Modlánech u Teplic jsme býli kontáktová ni regioná lní  poboc kou celostá tní ho televizní ho káná lu Primá ČNN 

News. V z ive m vstupu jsme komentováli dosávádní  vý sledký objevu c á sti práve ke ho sí dlis te  kulturý 

s výpí chánou kerámikou (https://ýoutu.be/Ni2SkHE9ePY). 

 
 
Ná sledne  jsme jes te  poskýtli rozhovorý dení ku Mláde  frontý Dnes á tý dení ku 5 plus 2  
 
(ví ce info ná odkázu: https://www.árcheosever.cz/clánký--reportáze). 
 
 

 

Obr. 1. Momentka před tzv. živým vstupem do televizních zpráv o objevu pravěkého lidského hrobu (foto A. Káčerik).  

https://youtu.be/Ni2SkHE9ePY
https://www.archeosever.cz/clanky--reportaze
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ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY REALIZOVANÉ V ROCE 2020 

 

 

Ná u zemí  Ú stecke ho kráje jsme provedli celkem 13 árcheologický ch ákcí , z nichz  c ásove  nejná roc ne js í  býlý 2 

velkoplos ne  odkrývý. Ná u zemí  Kárlovárske ho kráje jsme provedli v zá ve ru roku 2020 velkoplos ný  odkrýv, její z  

tere nní  c á sti se zhostilá nás e pártnerská  orgánizáce ARČHAIA Jih o. p. s. 

  Ná sledují cí  struc ný  pr ehled zá chránný ch árcheologický ch vý zkumu  (dá le jen ZAV) je pr iblí z en 

v chronologicke m por ádí  ták, ják býlý jednotlive  ákce záhájová ný nás í  institucí  be hem roku á ná sledne  

evidová ný v áplikáci Archeologicke ho informác ní ho sýste mu Č eske  republiký (http://www.áiscr.cz/). 

 

ARS 01/2020 – k. ú. Rokle, okr. Chomutov; extrávilá n obce (ppc . 203); „Hornická  c innost v dobý vácí m 

prostoru Rokle - zá bor 2020, trať „Jihozápad““; investor: KERAMOST, á. s.; c í slo projektu  

v rá mci Archeologicke  mápý Č R: C-202001278 (http://www.árcheologickámápá.cz/). 
 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik; mladší zemědělský pravěk, novověk, doba industriální 

 

Vzhledem k poměrně svážitému terénu (> 4°) býlo ná většině plochý záboru upuštěno před záhájením skrývek 

nádloží od nedestruktivní árcheologické metodý - průzkumu detektorem kovů. Detektorový průzkum býl 

proveden pouze doplňkově ná přirozeně geomorfologický ohráničeném spočinku sváhu při jižní hranici 

definováného záboru. Záměření výzdvižených ártefáktů býlo provedeno pomocí turistické GPS Gármin.  

Při sýstemátické kontrole průběhu skrývek ornice býlý pozorováný tzv. zátrhý východního sváhu 

(sváhové/denudáční pohýbý), během kterých býlý mimo jiné zjištěný ántropogenní zásáhý do reliéfu ve formě 

meliorácí. Tý se projevoválý v podobě výkopáných rýh (ve směru vrstevnice), které býlý výplněný záhozem 

suchých káménků lokálního původu (většinou čedičů). Melioráce jsou historického původu, převážně z doby 

industriální (od pol. 19. stol.) á býlý v této podobě opákováně pozorováný již během předchozích výzkumných 

sezón v poloze „Za Potokem“ (2014). Tehdý býlý identifikováný jáko zásáhý do geologického podloží, které 

podle spádové orientáce právděpodobně indikoválý odvodňovácí trátivodý (některé stárší - kámenné 

výbudováné z lokálního výskýtu čediče á některé mládší - cihlové trubkové drenáže, výbudováné od 2. pol. 20. 

stol. do součásnosti.  

Ná odkrýte  plos e o celkove m rozsáhu 2,76 há nebýlý zjis te ný z á dne  podpovrchove  pozitivní  ná lezove  

situáce áni záhloubene  árcheologicke  objektý do podloz í . Be hem dohledu býlo výzvednuto ne kolik má lo 

frágmentu  kovový ch i kerámický ch movitý ch árcheologický ch ná lezu  (vc etne  ojedine lý ch ná lezu  zví r ecí ch kostí  

á v jednom vzá cne m pr í páde  i kámenne  s tí páne  industrie. Z hlediská relátivní  chronologie lze ne kolik 

frágmentu  výzdviz ený ch movitý ch árcheologický ch ná lezu , zí skáný ch á zájis te ný ch pr i opákováný ch 

povrchový ch sbe rech po skrý vce ornice vc etne  podornic í , pr evá z ne  dátovát do pru be hu mláds í  etápý 

zeme de lske ho práve ku. Ostátní  velmi frágmentárizováný  kerámický  máteriá l spádá  ne koliká zlomký rá mcove  

do poc á tku vrcholne ho str edove ku. Pr evá z ná  ve ts iná ná lezu  pochá zí  z pru be hu pokroc ile ho áz  pozdní ho 

novove ku s te z is te m v dobe  industriá lní  vc etne  slábe ho pr esáhu áz  do dobý modernitý (s význe ní m áz  do 1. pol. 

20. století ).   
Výsledký výzkumu býlý komplexně shrnutý do závěrečné nálezové zprávý, jejíž výprácování býlo v závěru 

roku 2020 ukončeno a nálezová zprává býlá odevzdáná Archeologickému ústávu Akádemie věd ČR v Praze. 

 

http://www.aiscr.cz/
http://www.archeologickamapa.cz/
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 Obr. 2. Tzv. zátrh při východní hranici zájmového území. Na kolmém řezu terénem byly zachyceny 

        historické meliorace dokumentované na profilech (foto A. Káčerik). 

 

 

 
ARS 02/2020 – k. ú. Hudcov, okr. Teplice; intravilán obce; ppč. 1/2, 2/2, 3, 4, 37/1, 37/15; stavba: 

„Novostávbá rodinného domu ná p. p. č. 1/2, 2/2, 4, k. ú. Hudcov“; investor: fýzická osobá; 

číslo projektu v rámci Archeologické mápý ČR: C-202003535 

(http://www.archeologickamapa.cz/). 

 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik, negativní zjištění 

 

 
 

Obr. 3. Pohled na průběh zemních prací při hloubení základových pasů pro  RD (foto A. Káčerik). 

http://www.archeologickamapa.cz/
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ARS 03/2020 – k. ú. Podmokly, okr. Děčín; intrávilán městá Děčíná, ul. Prokopá Holého – úsek mezi ul. 

Plzeňská á Zbrojnická (ppč. 623); stavba: přeložká STL plýnovodu; stávebník: GasNet, s. r. o.; 

číslo projektu v rámci Archeologické mápý ČR: C-202004038 

(http://www.archeologickamapa.cz/) 

 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik; vrcholný středověk – novověk nesp. 

 

Be hem árcheologicke ho dohledu býlo zjis te no, z e jednotlive  uloz eniný se zde dochoválý v tere nní ch reliktech. 

Ná geologicke  podloz í  (z lutávobe z ovou jí lovitou hlí nu) násedál horizont ántropogenní ho souvrství , ktere  se 

vs ák nedochoválo v u plnosti á býlo zc á sti odte z eno pr i tere nní ch u prává ch be hem historicke ho vý voje 

Podmokel. Tento nejstárs í  horizont osí dlení  býl záchýcen v celkove  de lce ási 5-10 m, pr ibliz ne  80 cm pod u rovní  

souc ásne ho ásfáltove ho povrchu vozovký. Vzorková ní m souvrství  se bohuz el nepodár ilo výzvednout z á dne  

movite  árcheologicke  ná lezý. V dochováne m souvrství  se výskýtoválá pouze ojedine le velmi málá  zrnká uhlí ku . 

Strátigráfický nád – s týpickou ostrou áz  jásnou hránicí  - se náchá zelá ási 20-30 mocná  uloz eniná (hlinitá  vrstvá 

bez ná lezu ), která  zde vzniklá zá u c elem výrovná vký tere nní ch nerovností  pr ed poloz ení m recentní ch 

konstrukc ní ch vrstev pro pozemní  komunikáci. 

 

 
 

Obr. 4.  Interpretace terénní nálezové situace (transformovaný šikmý snímek; foto A. Káčerik). 
 

 

 
  

http://www.archeologickamapa.cz/
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ARS 04/2020 – k. ú. Modlany, okr. Teplice; extrávilá n obce, tráťový  ná zev: „U Bohemie“, „U deváté větrné 

jámy“ (ppc . 120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 120/5); stávbá: „Hásic ská  zbrojnice v obci Modláný“;  

investor: obec Modláný; c í slo projektu v rá mci Archeologicke  mápý Č R: C-202004653 

(http://www.archeologickamapa.cz/). 

 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik, kultura s lineární a vypíchanou keramikou, mladší stupeň kultury 

s nálevkovitými poháry 

 

Podár ilo se identifikovát tr i neu plne  dochováne  pu dorýsý nádzemní ch ku lový ch stáveb (de lká 10-14 m, s í r ká 6-

7 m), orientováný ch v dels í  ose ve sme ru severozá pád-jihový chod, u druhe ho z pu dorýsu  s jistý m zu z ení m s í r ký 

ná necelý ch 6 m á jáký msi ná znákem c lunovite ho tváru pu dorýsu. Krome  stándárdní ch sí dlis tní ch jám á 

ne koliká rozsá hlejs í ch soujá mí , býlá záchýcená táke  nehluboká  sí dlis tní  já má (máx. – 40 cm) s velmi zájí mávý m 

souborem zlomku  kámenne  brous ene  á hlázene  industrie (vrtáne  sekeromlátý) á táke  koste ne  industrie (s í dlo á 

táke  koste ný  ná stroj ke zdobení  ná dob) výkázují cí m urc ite  indicie rituá lní ho vý známu cele ho vý s e zmí ne ne ho 

souboru.  

Čelkem býlo prozkoumá no 107 záhloubený ch árcheologický ch objektu  (negátivu ) vc etne  mens í ch 

záhloubení  týpu ku lová  jámká. Klí c ový m zjis te ní m je ojedine lý  kostrový  hrob jedince ve skrc ene  poloze ná 

práve m boku v me lke  hrobove  já me  v dels í  ose orientováný  sever-jih záchýcený  v jihový chodní  c á sti zkoumáne  

plochý. Hrobove  pr í dávký pr edstávoválý 3 tákr ká cele  kerámicke  ná dobý uloz ene  ási ná hrudi s vý zdobou 

týpickou pro mláds í  stupen  kulturý s výpí chánou kerámikou.   

 

 
 

Obr. 5. Celkový kolmý snímek plochy pořízený dronem; foto D. Zaur. 

 

 
Obr. 6. Jedna ze tří keramických nádob z kostrového hrobu kultury s vypíchanou keramikou (foto A. Káčerik). 

http://www.archeologickamapa.cz/
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ARS 05/2020 – k. ú. Soběsuky nad Ohří (okr. Chomutov); extrávilá n obce; trať "U hřbitova", ppc . 157/1, 

157/5, 157/7,157/10, 157/11, 157/12, 157/13, 157/15, 157/17, 157/18, 158/4 á 158/6. 

 „Te z bá s te rkopí sku Sobe suký IV“; investor: Severoc eske  pí skovný á s te rkovný, s. r. o.;  

c í slo projektu v rá mci Archeologicke  mápý Č R: C-202007739 

(http://www.árcheologickámápá.cz/). 

 

 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik; kultura s lineární a vypíchanou keramikou, kultura se šňůrovou keramikou, 

únětická kultura, doba římská (mladší?), vrcholný středověk (13.-14. stol.) 

 

 

ZAV býl záhá jen ná jiz  skrýte  plos e, kde do 6. 5. 2020 prová de lo vý zkum Regioná lní  muzeum K. A. Polá nká v 

Z átci pod vedení m Dr. P. Holodn á ká. Vý zkum z átecke ho muzeá nebýl nedokonc en. Relevántní  dokumentáce 

geodeticko-me r ic ská  býlá pr edá ná orgánizáci Archeo Sever s podmí nkou, z e c í slová ní  nove  evidováný ch objektu  

bude du sledne  prová de no v ná váznosti ná c í selnou r ádu dosud vedenou muzeem, ábý ták nedos lo k nechte ný m 

duplicitá m be hem budoucí ho odborne ho zprácová ní  lokálitý jáko jednoho ná lezove ho souboru.  

 Be hem tr í me sí c ní ch tere nní ch prácí  býlo nove  prozkoumá no 101 objektu  (vc etne  ku lový ch jámek) 

záhloubený ch do s te rkopí skove ho c tvrtohorní ho podloz í  v celkove m rozsáhu zá boru te me r  1,6 há ornice 

zbávene  plochý. Velký m pr ekvápení m tohoto ZAV býl objev hrobove  já mý s niveletou dná – 1,30 m pod u rovní  

skrýte ho povrchu s nekompletne  dochovánou kostrou á hrobový m pr í dávkem (nezdobene  mí sý) v hloubkove  

u rovni ccá o 0,80 m vý s e nez li býlá u roven  uloz ení  lidský ch kosterní ch pozu státku . Stopý po eventuá lní  tzv. 

výkrá dácí  s áchte  nebýlý pozorová ný áni po du kládne m prove r ení  ne koliká ruc ní mi pru kopý ste ný hrobove  

já mý. Dáls í  zjis te ný  hrob výkázovál zná mký stándárdní ho kostrove ho pohr bu muz ske ho jedince s frágmentem 

sekeromlátu á dáls í mi kerámický mi ná dobámi. Pouze poloviná dáls í  hrobove  já mý s kostrový m pohr bem ve 

skrc ene  poloze býlá zjis te ná pr i hránici skrý vký (ve ste ne  lomu), dle vý bávý dátováne ho do u ne ticke  kulturý. 

Poslední m zkoumáný m lidský m hrobem býlá situáce dospe le ho jedince v nátáz ene  poloze s horní mi 

konc etinámi pode l te lá, ávs ák bez hrobove  vý bávý. Dle kontextu se jednálo zr ejme  o vrcholne  str edove ký  

pohr eb (14. stol.?).  

 

 
 

Obr. 7. Celkový pohled ze západu na zkoumanou plochu; foto bezpilotního snímkování (Z. Sýkora).   

http://www.archeologickamapa.cz/
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ARS 06/2020 – k. ú. Podmokly (okr. Děčína); intrávilán městá Děčíná, ulice Klostermánnová (ppč. 1898);  

           „P-HAV MS De c í n–Klostermánnová-HS“; investor: GásNet, s. r. o.; c í slo projektu v rá mci 

Archeologicke  mápý Č R: C-202007742 (http://www.árcheologickámápá.cz/). 

 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik; datace neurčena 

 

Be hem árcheologicke ho dohledu býlo zjis te no, z e jednotlive  uloz eniný se zde dochoválý v tere nní ch reliktech. 

Ná geologicke  podloz í  (z lutávobe z ovou jí lovitou hlí nu) násedál horizont ántropogenní ho souvrství , ktere  se 

vs ák nedochoválo v u plnosti á býlo zc á sti odte z eno pr i tere nní ch u prává ch be hem historicke ho vý voje 

Podmokel. Vzorková ní m souvrství  se bohuz el nepodár ilo výzvednout z á dne  movite  árcheologicke  ná lezý.  

Ná r ezech vertiká lní  strátigráfií  býlo moz ne  pozorovát u trz kovite  dvá horizontý stárs í ch komunikácí . První , 

strátigráfický stárs í , se náchá zel v hloubce ccá 1,3 – 1,1 m á býl dochová n v podobe  ve ts í ch lomový ch kámenu  

(15 x 20 cm) uloz ený ch do podloz í . Druhý , strátigráfický mláds í , se náchá zel v hloubce 0,8 – 0,6 m á býl 

dochová n v podobe  intencioná lne  vloz ený ch lomový ch kámenu  (velikosti 20 x 25 cm), nád nimiz  násedál jiz  

recentní  horizont recentní ch konstrukc ní ch vrstev pro pozemní  komunikáci v podobe  lomový ch kámenu  (z ulá, 

10 x 10 cm). 

 
 

Obr. 8. Severní profil výkopu jedné ze tzv. vtahovacích jam. Skladba uloženin a  

      konstrukčních vrstev neurčené datace (foto A. Káčerik). 

 

 

ARS 07/2020 – k. ú. Nehasice (okr. Louny); extrávilá n obce, ppc . 801/35, 801/23, 801/26; stávbá: „ČTPárk 

Z átec, hálá ZA3“; investor: ČTP Bohemiá North, s. r. o.; c í slo projektu v rá mci Archeologicke  

mápý Č R: C-202008909 (http://www.árcheologickámápá.cz/). 

 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik; negativní zjištění 
 
Čí lem odborne ho dohledu pr i zemní ch prácí ch býlo prove st kontrolu plochý o rozsáhu pr ibliz ne  3 há po skrý vce 

nádloz ní ch vrstev ornice s podornic í m (mocnost do 40 cm) pro eventuá lní  pr í tomnost záhloubený ch 

árcheologický ch objektu  do geologicke ho podloz í . Zá jmove  u zemí  stávbý býlo dr í ve (pr ed r. 1989) nedí lnou 

souc á stí  tzv. „vojenske ho letis te “ vc etne  árcheologický m dohledem dokumentováne  c á sti pr istá vácí  plochý 

spolu s u c elove  ná vázný mi pozemní mi komunikácemi. 

http://www.archeologickamapa.cz/
http://www.archeologickamapa.cz/
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ARS 08/2020 – k. ú. Ohníč (okr. Teplice); extrávilá n obce, v c á sti obce názý váne  Ne mec ký (ppc . 53/5); stávbá: 

          „Vý stávbá pr ehrá z ký v k. u . Ohní c “; investor: Stá tní  pozemkový  u r ád Č R; c í slo projektu v rá mci 

Archeologicke  mápý Č R: C-202009239 (http://www.árcheologickámápá.cz/). 

 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik; novove k – industriá lní  období   

 

Čí lem odborne ho dohledu pr i vý kopový ch prácí ch spojený ch s vý stávbou nove  pr ehrá z ký ná bezejmenne m 

právobr ez ní m pr í toku r eký Bí liný býlo zdokumentovát pr í c ne  r ezý právde podobný m pru be hem stárs í  u vozove  

cestý sme r ují cí  z u dolní  nivý Bí liný do výs s í ch pártií  zálesne ne  extrávilá nove  c á sti obce. 

 Be hem opákováne ho árcheologicke ho dohledu býlo zjis te no, z e pod pome rne  mocnou (20-40 cm) 

hrábánkou s lesní  pu dou se po obou oboc í ch hluboce zár í znute  roklinký výskýtuje jiz  z lutávobe z ove  geologicke  

podloz í  tvor ene  pí sc itý mi sprás ový mi hlí námi s ojedine lou pr í me sí  c edic ový ch konkrecí . V nejniz s í ch bodech 

hluboke ho tere nní ho zá r ezu, nejspí s e jes te  ovlivne ne m ántropogenní  c inností  (uz í vá ní m stárs í  

„pozemní “ komunikáce), býlo moz ne  ná provedený ch pr í c ný ch sondá ch (4 x 1 m á pr ibliz ne  10 x 3 m) pozorovát 

vcelku homogenní  zá sýp cihlovinou (svrchní  horizont) á ve ts í mi lomový mi (bázáltový mi) kámený (20 x 30 cm) 

– spodní  horizont.  

Vertiká lní  strátigráfie zá sýpu historicke  (u vozove ) cestý se de fácto sklá dálá ze dvou horizontu  

intencioná lne  zpevn ováne  cestý. První , strátigráfický stárs í , se náchá zel v hloubce ccá 1,0–0,6/0,4 m á býl 

dochová n v podobe  ve ts í ch lomový ch kámenu  (20 x 30 cm) volne  vloz ený ch do nestábilní ho (tehdý zr ejme  

podmá c ene ho) pí sc itojí lovite ho podloz í . Druhý , strátigráfický mláds í , se náchá zel v hloubce 0,2–0,4/0,6 m á býl 

dochová n v podobe  volne  sýpáný ch frágmentu  cihloviný (7 x 12/16 cm). 

 

 
 

          Obr. 9. Příčný řez uloženinami zásypu historické cesty, foto od jihu (A. Káčerik). 

 
 

     

 
 

  

http://www.archeologickamapa.cz/
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ARS 09/2020 – k. ú. Peruc (okr. Louny); extrávilán městýse; ppč. 71/4, 71/10; stavba: „LN049032 Peruc, 

ČOV - intenzifikace“; investor: Severočeská vodárenská společnost, á. s.; číslo projektu v rámci 

Archeologické mápý ČR: C-202011095 (http://www.archeologickamapa.cz/). 

 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik; datace nezjištěna- negativní zjištění 

 

 

ARS 10/2020 – k. ú. Podmokly (okr. Děčín); extrávilán městá Děčíná; ppč. 3458, 2935/1, 3466/16, 3466/17, 

3420/1, 3453/61, 3453/77, 3448/3;  stavba: „REKO MS Děčín – Krásnostudenecká + 1“; 

investor: GasNet, s. r. o.; číslo projektu v rámci Archeologické mápý ČR: C-202011098 

(http://www.archeologickamapa.cz/). 

 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik; datace vrcholný středověk  
 

Archeologický  dohled býl prová de n v me stske  c á sti Z elenice de c í nsko-podmokelske  áglomeráce. Konkre tne  se 

jednálo o ulice: Krá snostudenecká , Z elenická , Weberová á Čhrochvická  vc etne  pr í pojek. Dohled býl vývolá n 

hávárijní m stávem NTL plýnovodu v pozemní  komunikáci ve vý s e zmí ne ne m rozsáhu. V nejvý chodne js í  c á sti 

stávbý (v ul. Čhrochvická  pr i plýnove  regulác ní  stánici) býl v hloubkove  u rovni – 60 cm zjis te n relikt kulturní ho 

souvrství  (str edne  hne de  hlí ný s ojedine lý mi mikrouhlí ký, mocnost uloz eniný pr ibliz ne  25-30 cm) plýnule 

násedájí cí  ná rostle  geologicke  podloz í  kvárte rní ho pu vodu (pleistoce nní  sprás ovite  hlí ný). Vzorková ní m 

souvrství  se podár ilo výzvednout ne kolik velmi drobný ch movitý ch árcheologický ch ná lezu  – átýpický ch 

zlomku  kerámiký rá mcove  dátováný ch do pokroc ile  etápý vrcholne ho str edove ku (pru be hu 15. stol.). 

 

 
 

  Obr. 10. Detail sídlištního souvrství, jehož dolní hranice je vyznačena tečkovanou linií,  
která plynule přechází v geologické podloží (foto Káčerik). 

 

 Dáls í , v por ádí  druhá  pozitivní  situáce býlá zjis te ná v kr iz ovátce ulice Z elenická  s ulicí  Krá snostudenecká , 

kde se v hloubkove  u rovni – 30 áz  40 cm pod souc ásný m ásfáltový m povrchem - pr ekrý vájí cí m pozdne  

novove kou dláz bu z kámenný ch kostek - náchá zelá v krá tke m u seku otevr ene ho liniove ho vý kopu horizontá lní  

stávební  konstrukce sloz ená  z násucho loz ený ch velký ch lomový ch pí skovcový ch bloku  (20 x 30 cm). Dátová ní  

historicke  komunikáce se vzhledem k ábsenci movitý ch árcheologický ch ná lezu  (kerámický ch zlomku ) 

nepodár ilo prove st. Ostátní  stávbou dotc ene  u zemí  býlo celkove  výhodnoceno s negátivní m árcheologický m 

zjis te ní m.   

http://www.archeologickamapa.cz/
http://www.archeologickamapa.cz/


 

15 

 
 

    Obr. 11. Otevřený liniový výkop v křižovatce ul. Krásnostudenecká a Želenická. 

      Na šikmém snímku východního profilu stěny výkopu patrný relikt historické 

      komunikace neznámého stáří (horizontální řada bělavých pískovců); foto Káčerik. 

 
 
 

ARS 11/2020 – k. ú. Podmokly (okr. Děčín); extrávilán městá Děčíná; ppč. 3183, 2935/1, 3303, 2894, 3358;  

stavba: „REKO MS Děčín – Osádní + 5“; investor: GasNet, s. r. o.; číslo projektu v rámci 

Archeologické mápý ČR: C-202011104 (http://www.archeologickamapa.cz/). 

 
Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik; datace nezjištěna- negativní zjištění  
 
 
 

ARS 12/2020 – k. ú. Podmokly (okr. Děčín); extrávilán městá Děčíná; ulice Želenická (ppč. 3420/1),  

přípojká pro dům čp. 581/21; stavba: „REKO NTL příp. Děčín-Želenická 581/21“; investor:  

GasNet, s. r. o.; číslo projektu v rámci Archeologické mápý ČR: C-202011892 

(http://www.archeologickamapa.cz/). 

 
Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik; datace nezjištěna- negativní zjištění  
 
 

ARS 13/2020 – k. ú. Česká Kamenice (okr. Děčín); intrávilá n me stá; ulice Pálácke ho (ppc . 302); stávbá:  

      „P-HAV MS Č ESKA  KAMENIČE - PALAČKE HO - HP“; investor: GásNet, s. r. o.; c í slo projektu 

       v rá mci Archeologicke  mápý Č R: C-202011892 (http://www.árcheologickámápá.cz/). 

 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik; datace nezjištěna- negativní zjištění  
 
Zá chránný  árcheologický  vý zkum formou odborne ho dohledu býl reálizová n v intrávilá nu me stá Č eská  

Kámenice, v ulici Pálácke ho ve 2 bodový ch vý kopech (pu dorýsne  máx. 2 x 2 m). Zá jmove  u zemí  se náchá zí  u 

zá kládní  s kolý T. G. Másárýká á Gýmná ziá Č eská  Kámenice v me stske  pámá tkove  zo ne , rejstr . c . 2164 evidováne  

http://www.archeologickamapa.cz/
http://www.archeologickamapa.cz/
http://www.archeologickamapa.cz/
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v Ú str ední m seznámu kulturní ch pámá tek Pámá tkove ho kátálogu, vedený m Ná rodní m pámá tkový m u stávem. 

Dohled býl vývolá n hávárijní m stávem NTL plýnovodu v pozemní  komunikáci ve vý s e uvedene m rozsáhu. 

 

 

ARS 14/2020 – k. ú. Hradiště u Chebu (okr. Cheb); extrávilá n me stá (ppc . 120/1, 120/33, 120/35); stávbá: 

       „Pru mýslový  párk Accoláde Čheb SO.05“; investor: Accoláde ČZ XVI,  s. r. o. c len

 koncernu; c í slo projektu v rá mci Archeologicke  mápý Č R: C-202012239 

(http://www.árcheologickámápá.cz/). 

 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik, Mgr. J. Kožíšek; datace mladší až pozdní doba bronzová (tzv. chebská skupina) 

(BD – HaB; 1250 -925) 

 

Tere nní  c á st provedlá spolec nost ARČHAIA Jih, o. p. s. v listopádu áz  prosinci 2020. Ú zemní m gárántem býlá 

spolec nost Archeo Sever o. p. s., Mgr. A. Ká c erik. Stá vájí cí  logisticke  centrum Pru mýslový  párk 

Accoláde Čheb býlo rozs í r eno o  hálu (SO.05) ná zástáve ne  plos e ccá 60.000 m2. Stávbá býlá 

plá nová ná v zá pádní m á severní m sousedství  stá vájí cí ch pru mýslový ch hál. Plochá vý zkumu 

ták býlá situová ná ná mí rne  ostroz ne  nád r ekou ohránic ene  ze SZ á Z sme ru z eleznic ní  

trátí  á meándrem Ohr e. V pru be hu zá chránne ho árcheologicke ho vý zkumu býlo ná  

pr edme tne  plos e identifiková no  130 záhloubený ch objektu ,  jejichz  vý pln  býlá podrobená 

árcheologicke  exkáváci ná zá kláde  ná pádne ho tváru á pr í pádne  pr í tomnosti kerámicke ho 

máteriá lu.  

 

 
 

  Obr. 12. Celková situace zkoumané polohy s vyznačením zaměřených archeologických  

situací. Zpracováno v programu QGIS 3.6 (autor J. Kožíšek).  

 
 
  

http://www.archeologickamapa.cz/
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PŘÍLOHY  

 
(HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI) 
 
Rozváhá pro nevý de lec ne  orgánizáce ve zkrá cene m rozsáhu ke dni 31. 12. 2020  

Vý káz zisku á ztrá tý pro nevý de lec ne  orgánizáce ve zkrá cene m rozsáhu ke dni 31. 12. 2020 

Pr í lohá v u c etní  zá ve rce k dátu 31. 12. 2020 
 



 
 
 
 

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                          (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem   

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem   

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem   

B. Krátkodobý majetek                           celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem   

B. II. Pohledávky celkem   

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem   

B. IV. Jiná aktiva celkem   

 AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   
 

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                              (A.I. + A.II.)   

A. I. Jmění celkem   

A. II. Výsledek hospodaření celkem   

B. Cizí zdroje celkem                                           (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem   

B. III. Krátkodobé závazky celkem   

B. IV. Jiná pasiva celkem   

 PASIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   
 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace 
ve zkráceném rozsahu 
ke dni 
 Název a sídlo účetní jednotky  

IČO 

 

 
 

31.12.2020
(v celych tisících Kc)´ ˇ

Archeo Sever o.p.s.

K Vapence 448´
Teplice 3

0 1 5 0 7 5 8 3 41503

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

249 221

0 0

103 150

143 68

3 3

249 221

16 -8

0 0

16 -8

233 229

0 0

0 0

232 229

1 0

249 221

24.3.2021

OBECNE PROSPESNA SPOLECNOSTˇ ˇ ˇ ´ ˇ Mgr. Ales Kacerikˇ ´ ˇ

archeologicky vyzkum´ ´ Ing. Jitka Nesvarovaˇ ´

417536171

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby    

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace    

A.III. Osobní náklady    

A.IV. Daně a poplatky    

A.V.. Ostatní náklady    

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek    

A.VII. Poskytnuté příspěvky    

A.VIII. Daň z příjmů    

 NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + 
A.VII. + A.VIII.)    

 

Označení VÝNOSY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

B.I. Provozní dotace    

B.II. Přijaté příspěvky    

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží    

B.IV. Ostatní výnosy    

B.V. Tržby z prodeje majetku    

 VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)    

C. Výsledek hospodaření před zdaněním    

D. Výsledek hospodaření po zdanění    

 
 
 
 
 
 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 

ve zkráceném rozsahu 
ke dni 

 
 

IČO 

 

 

Název a sídlo účetní jednotky 

31.12.2020

(v celych tisících Kc)´ ˇ
Archeo Sever o.p.s.

K Vapence 448´
0 1 5 0 7 5 8 3 Teplice 3

41503

252 252

0 0

639 639

3 3

6 6

0 0

0 0

0 0

900 900

0 0

0 0

870 870

0 0

6 6

876 876

-24 -24

-24 -24

24.3.2021

OBECNE PROSPESNA SPOLECNOSTˇ ˇ ˇ ´ ˇ Mgr. Ales Kacerikˇ ´ ˇ

archeologicky vyzkum´ ´ Ing. Jitka Nesvarovaˇ ´

417536171
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Příloha v účetní závěrce § 29 vyhl. č. 504/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Archeo Sever o.p.s.

K Vápence 448, 41503 Teplice 3

IČ: 01507583

Zapsána u: Krajského soudu v Ústí nad Labem 

Zapsána do OR dne: 19.3.2013

Právní forma: OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

V likvidaci: Ne

Předmět podnikání: Výzkum a vývoj v oblasti jiných přírodních věd

Rozvahový den: 31.12.2020

Okamžik sestavení účetní závěrky: 24.3.2021

Spisová značka: O 462

Údaje o účetní jednotce

Použité obecné účetní zásady a metody

Účetní zásady

Účetní jednotka účtuje podle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb.,vyhl. 504/2002 Sb. pro
účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a Českých
účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není
podnikání.
Účetnictví je vedeno v plném rozsahu, účetní závěrka je sestavována ve zkráceném
rozsahu. 

Účetní metody

1.Účetní jednotka neprovádí odpisy majetku, nevlastní žádný dlouhodobý majetek.
2.Přepočet z cizích měn se provádí aktuálním denním kurzem ČNB.

Použité oceňovací modely

1. hmotný majetek kromě zásob s výyimkou majetku vytvořeného  vlastní činností se
oceňuje pořizovacími cenami,
2. hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními  náklady (přímé
náklady+režie)
3. nakoupené zásoby se oceňují pořizovacími cenami, tj.zásoby  na skladě se účtují v
pořizovacích cenách
4. zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady  (přímé
náklady+režie)
5. peněžní prostředky a ceniny se oceňují jmenovitou hodnotou
6. pohledávky se oceňují jejich jmenovitou hodnotou, postoupené  pohledávky jsou
oceňovány pořizovací cenou.

Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazech

1. Pohledávky po splatnosti: 124 tis. Kč
2. Závazky po splatnosti:nejsou
3. Drobný majetek neuvedený v rozvaze:59 tis. Kč
4. Přijaté dotace: nejsou
5. Přijaté krátkodobé půjčky: 187 tis. Kč
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.............……………………………………..

Podpisový záznam statutárního orgánu

.............……………………………………..

Podpisový záznam účetní jednotky
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