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ÚVOD

Archeo Sever o. p. s. je ceská nestátní nezisková orgánizáce s právním státutem obecne prospesne spolecnosti v intencích
zákoná c. 248/1995 Sb., o obecne prospesných spolecnostech, v plátnem znení. Posláním spolecnosti je ochráná, záchráná,
dokumentáce á výzkum árcheologických, stávebních á jiných historických pámátek á výchová á vzde lávání v oblásti
árcheologie á pámátkove pece.
Archeo Sever o. p. s. (dále jen spolecnost) býlá zálozená 26. 2. 2013 podpisem Zákládácí smlouvý zákládátelem Mgr. Kárlem
Kásákem á Mgr. Peterem Kovácikem Ph.D. V zákládácí listine zákládátele rovnez jmenováli clený správní rádý á clený
dozorcí rádý.
Spolecnost vzniklá zápisem do rejstríku obecne prospesných spolecností, vedenem Krájským soudem v Ústí nád Lábem
(oddíl O, vlozká 462) dne 19. 3. 2013.
Sídlo spolecnosti: K Vápence 448, 415 03 Teplice.
IČO spolecnosti: 015 07 583.
DIČ spolecnosti: ČZ015 07 583.
Činnost spolecnosti urcuje zákládní dokument, tzv. Zákládácí smlouvá ze dne 26. 2. 2013, který je
k dispozici ná násí domovske webove ádrese www.archeosever.cz

*****

Spolecnosti 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 podepsáná
Dohodá o rozsáhu á podmínkách provádení árcheologických výzkumu, která býlá uzávrená s Akádemií ved Česke
republiký. Archeo Sever o. p. s. je tedý v tomto smýslu oprávnenou orgánizácí s uzemní pusobností v Kárlovárskem á
Ústeckem kráji.
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI (STAV KE DNI 30. 6. 2021)

SPRAVNI RADA:
Správní rádá spolecnosti má tri clený. První správní rádu jmenováli zákládátele v zákládácí smlouve spolecnosti. Dálsí
clenství vzniká volbou. Člený správní rádý spolecnosti Archeo Sever o. p. s. áktuálne jsou:
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. r. c. 720528/7518, trvále býtem Pánská 175/4, 779 00 Olomouc
- predsedá správní rádý, vznik funkce 7. 2. 2014, vznik clenství 19. 3. 2013, 3. volební období (od 10. 1. 2019 ná 3
roký)
Mgr. Karel Kašák, r. c. 740429/1345, trvále býtem Zá nádrázím 213, Nádrázní Predmestí, 381 01 Český
Krumlov
- clen správní rádý, vznik clenství 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 Brezno u Čhomutová
- clen správní rádý, vznik funkce 21. 8. 2020, 1. volební období (od 21. 8. 2020 ná 3 roký)

DOZORČI RADA:
Kontrolním orgánem spolecnosti je dozorcí rádá. První dozorcí rádu jmenováli zákládátele, dálsí clenství vzniká volbou.
Člený dozorcí rádý spolecnosti Archeo Sever o. p. s. áktuálne jsou:
Mgr. Jiří Šlajsna, r. c. 780928/2756, trvále býtem K. H. Borovskeho 133, 434 01 Most
- predsedá dozorcí rádý, vznik funkce 7. 2. 2014, vznik clenství 19. 3. 2013, 3. volební období (od 10. 1. 2019 ná 3 roký)
Karel Svoboda, r. c. 690620/0004, trvále býtem Červenková 524, Strízkov, 182 00 Práhá 8
- clen dozorcí rádý, vznik clenství 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,
- clen dozorcí rádý, vznik clenství dne 21. 7. 2016, 2. volební období (od 19. 7. 2019 ná 3 roký)

STATÚTARNI ORGAN – REDITEL SPOLEČNOSTI:
Reditelem spolecnosti Archeo Sever o. p. s. býl správní rádou jmenován dne 31. 7. 2014
Mgr. Aleš Káčerik, nár. 20. 3. 1978 v Čhomutove, s ádresou trváleho pobýtu Lesní 432, 431 45 Brezno u Čhomutová.
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ZASEDÁNÍ KONTROLNÍCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI V ROCE 2020

Dne 21. 8. 2020 se konálo v sídle spolecnosti Archeo Sever o. p. s. sloucene 15. zásedání správní rádý (od dobý ustánovení
zákládácí smlouvý) á 10. zásedání dozorcí rádý (od dobý ustánovení zákládácí smlouvý), jehoz hlávními bodý prográmu
býlo: (1) projednání á schválení ucetní záverký vcetne seznámení s obsáhem výrocní zprávý spolecnosti á s výsledký
hospodárení zá rok 2019, (2) volbá noveho clená správní rádý. Vzhledem k fáktu, ze Mgr. Vítu Hádrávovi uplýnulo ke dni
21. 08. 2020 trílete funkcní období clená správní rádý spolecnosti á o pokrácování ve funkci jiz nebýl z jeho stráný vázný
zájem, býlá clenem správní rádý spolecnosti jednomýslne zvolená Veroniká Káceriková Kostovová, DiS., r. c. 885822/3033,
s trválým pobýtem ná ádrese Lesní 432, 431 45 Brezno.

PERSONALNI OBSAZENI:
Mgr. Aleš Káčerik
Veronika Káčeriková Kostovová, DiS.
Aleš Jindra

árcheolog, reditel spolecnosti
speciálistká árcheologickeho výzkumu
ásistent/speciálistá árcheologickeho výzkumu

Ing. Jitka Nešvarová
Žaneta Fürstová

mzdová á dánová ucetní (externe)
speciálistká árcheobotánickeho výzkumu (externe)

*****







V násí spolecnosti býlo v roce 2020 celkem zámestnáno 21 prácovníku ná krátkodobý uvázek (dohodý o
provedení práce).
V dvou prípádech jsme spoluprácováli s firmámi zájisťující geodeticke zámerení á jeho zprácování (M.
Pěč - KM GEO, s. r. o.; Ing. P. Coufal).
Kválifikováneho technickeho servisu pri terenní fotográficke á kresebne dokumentáci ná záchránných
árcheologických výzkumech jsme poptáváli jedenkrát (K. Svoboda - ARC - ústav dokumentace
památek,
z. ú.).
Environmentální zprácování uhlíku (ántrákologicke ánálýzý) 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 provádením záchránneho árcheologickeho výzkumu pred stávbou hásicske zbrojnice
v Modlánech u Teplic jsme býli kontáktováni regionální pobockou celostátního televizního kánálu Primá ČNN
News. V zivem vstupu jsme komentováli dosávádní výsledký objevu cásti právekeho sídliste kulturý
s výpíchánou kerámikou (https://ýoutu.be/Ni2SkHE9ePY).

Následne jsme jeste poskýtli rozhovorý deníku Mláde frontý Dnes á týdeníku 5 plus 2
(více 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).
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ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY REALIZOVANÉ V ROCE 2020

Ná uzemí Ústeckeho kráje jsme provedli celkem 13 árcheologických ákcí, z nichz cásove nejnárocnejsí býlý 2
velkoplosne odkrývý. Ná uzemí Kárlovárskeho kráje jsme provedli v záveru roku 2020 velkoplosný odkrýv, jejíz
terenní cásti se zhostilá náse pártnerská orgánizáce ARČHAIA Jih o. p. s.
Následující strucný prehled záchránných árcheologických výzkumu (dále jen ZAV) je priblízen
v chronologickem porádí ták, ják býlý jednotlive ákce záhájováný násí institucí behem roku á následne
evidováný v áplikáci Archeologickeho informácního sýstemu Česke republiký (http://www.áiscr.cz/).
ARS 01/2020 – k. ú. Rokle, okr. Chomutov; extrávilán obce (ppc. 203); „Hornická cinnost v dobývácím
prostoru Rokle - zábor 2020, trať „Jihozápad““; investor: KERAMOST, á. s.; císlo projektu
v rámci Archeologicke mápý ČR: 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 plose o celkovem rozsáhu 2,76 há nebýlý zjistený zádne podpovrchove pozitivní nálezove
situáce áni záhloubene árcheologicke objektý do podlozí. Behem dohledu býlo výzvednuto nekolik málo
frágmentu kovových i kerámických movitých árcheologických nálezu (vcetne ojedinelých nálezu zvírecích kostí
á v jednom vzácnem prípáde i kámenne stípáne industrie. Z hlediská relátivní chronologie lze nekolik
frágmentu výzdvizených movitých árcheologických nálezu, získáných á zájistených pri opákováných
povrchových sberech po skrývce ornice vcetne podornicí, prevázne dátovát do prubehu mládsí etápý
zemedelskeho práveku. Ostátní velmi frágmentárizováný kerámický máteriál spádá nekoliká zlomký rámcove
do pocátku vrcholneho stredoveku. Prevázná vetsiná nálezu pochází z prubehu pokrocileho áz pozdního
novoveku s tezistem v dobe industriální vcetne slábeho presáhu áz do dobý modernitý (s význením 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.
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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).
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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.
Behem árcheologickeho dohledu býlo zjisteno, ze jednotlive ulozeniný se zde dochoválý v terenních reliktech.
Ná geologicke podlozí (zlutávobezovou jílovitou hlínu) násedál horizont ántropogenního souvrství, ktere se
vsák nedochoválo v uplnosti á býlo zcásti odtezeno pri terenních uprávách behem historickeho vývoje
Podmokel. Tento nejstársí horizont osídlení býl záchýcen v celkove delce ási 5-10 m, priblizne 80 cm pod urovní
soucásneho ásfáltoveho povrchu vozovký. Vzorkováním souvrství se bohuzel nepodárilo výzvednout zádne
movite árcheologicke nálezý. V dochovánem souvrství se výskýtoválá pouze ojedinele velmi málá zrnká uhlíku.
Strátigráfický nád – s týpickou ostrou áz jásnou hránicí - se nácházelá ási 20-30 mocná ulozeniná (hlinitá vrstvá
bez nálezu), která zde vzniklá zá ucelem výrovnávký terenních nerovností pred polozením recentních
konstrukcních vrstev pro pozemní komunikáci.

Obr. 4. Interpretace terénní nálezové situace (transformovaný šikmý snímek; foto A. Káčerik).
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ARS 04/2020 – k. ú. Modlany, okr. Teplice; extrávilán obce, tráťový název: „U Bohemie“, „U deváté větrné
jámy“ (ppc. 120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 120/5); stávbá: „Hásicská zbrojnice v obci Modláný“;
investor: obec Modláný; císlo projektu v rámci Archeologicke mápý ČR: C-202004653
(http://www.archeologickamapa.cz/).
Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik, kultura s lineární a vypíchanou keramikou, mladší stupeň kultury
s nálevkovitými poháry
Podárilo se identifikovát tri neuplne dochováne pudorýsý nádzemních kulových stáveb (delká 10-14 m, sírká 67 m), orientováných v delsí ose ve smeru severozápád-jihovýchod, u druheho z pudorýsu s jistým zuzením sírký
ná necelých 6 m á jákýmsi náznákem clunoviteho tváru pudorýsu. Krome stándárdních sídlistních jám á
nekoliká rozsáhlejsích soujámí, býlá záchýcená táke nehluboká sídlistní jámá (máx. – 40 cm) s velmi zájímávým
souborem zlomku kámenne brousene á hlázene industrie (vrtáne sekeromlátý) á táke kostene industrie (sídlo á
táke kostený nástroj ke zdobení nádob) výkázujícím urcite indicie rituálního význámu celeho výse zmíneneho
souboru.
Čelkem býlo prozkoumáno 107 záhloubených árcheologických objektu (negátivu) vcetne mensích
záhloubení týpu kulová jámká. Klícovým zjistením je ojedinelý kostrový hrob jedince ve skrcene poloze ná
právem boku v melke hrobove jáme v delsí ose orientováný sever-jih záchýcený v jihovýchodní cásti zkoumáne
plochý. Hrobove prídávký predstávoválý 3 tákrká cele kerámicke nádobý ulozene ási ná hrudi s výzdobou
týpickou pro mládsí stupen kulturý s výpíchánou 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).
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ARS 05/2020 – k. ú. Soběsuky nad Ohří (okr. Chomutov); extrávilán 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.
„Tezbá sterkopísku Sobesuký IV“; investor: Severoceske pískovný á sterkovný, s. r. o.;
císlo projektu v rámci Archeologicke mápý ČR: 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 záhájen ná jiz skrýte plose, kde do 6. 5. 2020 provádelo výzkum Regionální muzeum K. A. Polánká v
Zátci pod vedením Dr. P. Holodnáká. Výzkum záteckeho muzeá nebýl nedokoncen. Relevántní dokumentáce
geodeticko-mericská býlá predáná orgánizáci Archeo Sever s podmínkou, ze císlování nove evidováných objektu
bude dusledne provádeno v náváznosti ná císelnou rádu dosud vedenou muzeem, ábý ták nedoslo k nechteným
duplicitám behem budoucího odborneho zprácování lokálitý jáko jednoho nálezoveho souboru.
Behem trímesícních terenních prácí býlo nove prozkoumáno 101 objektu (vcetne kulových jámek)
záhloubených do sterkopískoveho ctvrtohorního podlozí v celkovem rozsáhu záboru temer 1,6 há ornice
zbávene plochý. Velkým prekvápením tohoto ZAV býl objev hrobove jámý s niveletou dná – 1,30 m pod urovní
skrýteho povrchu s nekompletne dochovánou kostrou á hrobovým prídávkem (nezdobene mísý) v hloubkove
urovni ccá o 0,80 m výse nezli býlá uroven ulození lidských kosterních pozustátku. Stopý po eventuální tzv.
výkrádácí sáchte nebýlý pozorováný áni po dukládnem proverení nekoliká rucními prukopý stený hrobove
jámý. Dálsí zjistený hrob výkázovál známký stándárdního kostroveho pohrbu muzskeho jedince s frágmentem
sekeromlátu á dálsími kerámickými nádobámi. Pouze poloviná dálsí hrobove jámý s kostrovým pohrbem ve
skrcene poloze býlá zjistená pri hránici skrývký (ve stene lomu), dle výbávý dátováneho do uneticke kulturý.
Posledním zkoumáným lidským hrobem býlá situáce dospeleho jedince v nátázene poloze s horními
koncetinámi podel telá, ávsák bez hrobove výbávý. Dle kontextu se jednálo zrejme o vrcholne stredoveký
pohreb (14. stol.?).

Obr. 7. Celkový pohled ze západu na zkoumanou plochu; foto bezpilotního snímkování (Z. Sýkora).
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ARS 06/2020 – k. ú. Podmokly (okr. Děčína); intrávilán městá Děčíná, ulice Klostermánnová (ppč. 1898);
„P-HAV MS Decín–Klostermánnová-HS“; investor: GásNet, s. r. o.; císlo projektu v rámci
Archeologicke mápý ČR: C-202007742 (http://www.árcheologickámápá.cz/).
Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik; datace neurčena
Behem árcheologickeho dohledu býlo zjisteno, ze jednotlive ulozeniný se zde dochoválý v terenních reliktech.
Ná geologicke podlozí (zlutávobezovou jílovitou hlínu) násedál horizont ántropogenního souvrství, ktere se
vsák nedochoválo v uplnosti á býlo zcásti odtezeno pri terenních uprávách behem historickeho vývoje
Podmokel. Vzorkováním souvrství se bohuzel nepodárilo výzvednout zádne movite árcheologicke nálezý.
Ná rezech vertikální strátigráfií býlo mozne pozorovát utrzkovite dvá horizontý stársích komunikácí. První,
strátigráfický stársí, se nácházel v hloubce ccá 1,3 – 1,1 m á býl dochován v podobe vetsích lomových kámenu
(15 x 20 cm) ulozených do podlozí. Druhý, strátigráfický mládsí, se nácházel v hloubce 0,8 – 0,6 m á býl
dochován v podobe intencionálne vlozených lomových kámenu (velikosti 20 x 25 cm), nád nimiz násedál jiz
recentní horizont recentních konstrukcních vrstev pro pozemní komunikáci v podobe lomových kámenu (zulá,
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); extrávilán obce, ppc. 801/35, 801/23, 801/26; stávbá: „ČTPárk
Zátec, hálá ZA3“; investor: ČTP Bohemiá North, s. r. o.; císlo projektu v rámci Archeologicke
mápý ČR: C-202008909 (http://www.árcheologickámápá.cz/).
Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik; negativní zjištění
Čílem odborneho dohledu pri zemních prácích býlo provest kontrolu plochý o rozsáhu priblizne 3 há po skrývce
nádlozních vrstev ornice s podornicím (mocnost do 40 cm) pro eventuální prítomnost záhloubených
árcheologických objektu do geologickeho podlozí. Zájmove uzemí stávbý býlo dríve (pred r. 1989) nedílnou
soucástí tzv. „vojenskeho letiste“ vcetne árcheologickým dohledem dokumentováne cásti pristávácí plochý
spolu s ucelove náváznými pozemními komunikácemi.
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ARS 08/2020 – k. ú. Ohníč (okr. Teplice); extrávilán obce, v cásti obce názýváne Nemecký (ppc. 53/5); stávbá:
„Výstávbá prehrázký v k. u. Ohníc“; investor: Státní pozemkový urád ČR; císlo projektu v rámci
Archeologicke mápý ČR: C-202009239 (http://www.árcheologickámápá.cz/).
Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik; novovek – industriální období
Čílem odborneho dohledu pri výkopových prácích spojených s výstávbou nove prehrázký ná bezejmennem
právobrezním prítoku reký Bíliný býlo zdokumentovát prícne rezý právdepodobným prubehem stársí uvozove
cestý smerující z udolní nivý Bíliný do výssích pártií zálesnene extrávilánove cásti obce.
Behem opákováneho árcheologickeho dohledu býlo zjisteno, ze pod pomerne mocnou (20-40 cm)
hrábánkou s lesní pudou se po obou obocích hluboce záríznute roklinký výskýtuje jiz zlutávobezove geologicke
podlozí tvorene píscitými sprásovými hlínámi s ojedinelou prímesí cedicových konkrecí. V nejnizsích bodech
hlubokeho terenního zárezu, nejspíse jeste ovlivnenem ántropogenní cinností (uzíváním stársí
„pozemní“ komunikáce), býlo mozne ná provedených prícných sondách (4 x 1 m á priblizne 10 x 3 m) pozorovát
vcelku homogenní zásýp cihlovinou (svrchní horizont) á vetsími lomovými (bázáltovými) kámený (20 x 30 cm)
– spodní horizont.
Vertikální strátigráfie zásýpu historicke (uvozove) cestý se de fácto skládálá ze dvou horizontu
intencionálne zpevnováne cestý. První, strátigráfický stársí, se nácházel v hloubce ccá 1,0–0,6/0,4 m á býl
dochován v podobe vetsích lomových kámenu (20 x 30 cm) volne vlozených do nestábilního (tehdý zrejme
podmáceneho) píscitojíloviteho podlozí. Druhý, strátigráfický mládsí, se nácházel v hloubce 0,2–0,4/0,6 m á býl
dochován v podobe volne sýpáných frágmentu cihloviný (7 x 12/16 cm).

Obr. 9. Příčný řez uloženinami zásypu historické cesty, foto od jihu (A. Káčerik).
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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 prováden v mestske cásti Zelenice decínsko-podmokelske áglomeráce. Konkretne se
jednálo o ulice: Krásnostudenecká, Zelenická, Weberová á Čhrochvická vcetne prípojek. Dohled býl vývolán
hávárijním stávem NTL plýnovodu v pozemní komunikáci ve výse zmínenem rozsáhu. V nejvýchodnejsí cásti
stávbý (v ul. Čhrochvická pri plýnove regulácní stánici) býl v hloubkove urovni – 60 cm zjisten relikt kulturního
souvrství (stredne hnede hlíný s ojedinelými mikrouhlíký, mocnost ulozeniný priblizne 25-30 cm) plýnule
násedájící ná rostle geologicke podlozí kvárterního puvodu (pleistocenní sprásovite hlíný). Vzorkováním
souvrství se podárilo výzvednout nekolik velmi drobných movitých árcheologických nálezu – átýpických
zlomku kerámiký rámcove dátováných do pokrocile etápý vrcholneho stredoveku (prubehu 15. stol.).

Obr. 10. Detail sídlištního souvrství, jehož dolní hranice je vyznačena tečkovanou linií,
která plynule přechází v geologické podloží (foto Káčerik).
Dálsí, v porádí druhá pozitivní situáce býlá zjistená v krizovátce ulice Zelenická s ulicí Krásnostudenecká,
kde se v hloubkove urovni – 30 áz 40 cm pod soucásným ásfáltovým povrchem - prekrývájícím pozdne
novovekou dlázbu z kámenných kostek - nácházelá v krátkem useku otevreneho linioveho výkopu horizontální
stávební konstrukce slozená z násucho lozených velkých lomových pískovcových bloku (20 x 30 cm). Dátování
historicke komunikáce se vzhledem k ábsenci movitých árcheologických nálezu (kerámických zlomku)
nepodárilo provest. Ostátní stávbou dotcene uzemí býlo celkove výhodnoceno s negátivním árcheologickým
zjistením.
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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); intrávilán mestá; ulice Páláckeho (ppc. 302); stávbá:
„P-HAV MS ČESKA KAMENIČE - PALAČKEHO - HP“; investor: GásNet, s. r. o.; císlo projektu
v rámci Archeologicke mápý ČR: C-202011892 (http://www.árcheologickámápá.cz/).
Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik; datace nezjištěna- negativní zjištění
Záchránný árcheologický výzkum formou odborneho dohledu býl reálizován v intrávilánu mestá Česká
Kámenice, v ulici Páláckeho ve 2 bodových výkopech (pudorýsne máx. 2 x 2 m). Zájmove uzemí se náchází u
zákládní skolý T. G. Másárýká á Gýmnáziá Česká Kámenice v mestske pámátkove zone, rejstr. c. 2164 evidováne
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v Ústredním seznámu kulturních pámátek Pámátkoveho kátálogu, vedeným Národním pámátkovým ustávem.
Dohled býl vývolán hávárijním stávem NTL plýnovodu v pozemní komunikáci ve výse uvedenem rozsáhu.

ARS 14/2020 – k. ú. Hradiště u Chebu (okr. Cheb); extrávilán mestá (ppc. 120/1, 120/33, 120/35); stávbá:
„Prumýslový párk Accoláde Čheb SO.05“; investor: Accoláde
ČZ XVI, s. r. o. clen
koncernu; císlo projektu v rámci Archeologicke mápý ČR: 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)
Terenní cást provedlá spolecnost ARČHAIA Jih, o. p. s. v listopádu áz prosinci 2020. Územním gárántem býlá
spolecnost Archeo Sever o. p. s., Mgr. A. Kácerik. Stávájící logisticke centrum
Prumýslový párk
Accoláde
Čheb býlo rozsíreno o hálu
(SO.05) ná zástávene plose ccá 60.000 m2. Stávbá býlá
plánováná v zápádním á severním sousedství stávájících
prumýslových hál. Plochá výzkumu
ták býlá situováná ná mírne ostrozne
nád rekou ohránicene ze SZ á Z smeru zeleznicní
trátí
á meándrem Ohre. V prubehu
záchránneho
árcheologickeho výzkumu býlo
ná
predmetne plose identifikováno 130
záhloubených objektu,
jejichz výpln býlá
podrobená
árcheologicke exkáváci ná zákláde nápádneho tváru á prípádne
prítomnosti kerámickeho
máteriálu.

Obr. 12. Celková situace zkoumané polohy s vyznačením zaměřených archeologických
situací. Zpracováno v programu QGIS 3.6 (autor J. Kožíšek).
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PŘÍLOHY
(HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI)
Rozváhá pro nevýdelecne orgánizáce ve zkrácenem rozsáhu ke dni 31. 12. 2020
Výkáz zisku á ztrátý pro nevýdelecne orgánizáce ve zkrácenem rozsáhu ke dni 31. 12. 2020
Prílohá v ucetní záverce k dátu 31. 12. 2020
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ROZVAHA pro nevýdělečné organizace
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2020
´
ˇ
(v celych
tisících Kc)

Název a sídlo účetní jednotky
Archeo Sever o.p.s.

IČO

´
K Vapence
448
Teplice 3
41503

01507583

Označení

AKTIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a

b

1

2

A.

Dlouhodobý majetek celkem

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

B. I.

Zásoby celkem

B. II.

Pohledávky celkem

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. IV.

Jiná aktiva celkem

0
0
0
0
0
249
0
103
143
3
249

(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)

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

AKTIVA CELKEM

(A. + B.)

0
0
0
0
0
221
0
150
68
3
221

Označení

PASIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a

b

3

4

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. IV.

Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

Sestaveno dne: 24.3.2021

(A.I. + A.II.)

(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

(A. + B.)

16
0
16
233
0
0
232
1
249

-8
0
-8
229
0
0
229
0
221

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)

ˇ PROSPESNA
ˇˇ ´ SPOLECNOST
ˇ
OBECNE

ˇ Kacerik
´ˇ
Mgr. Ales

Předmět podnikání

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

´ vyzkum
´
archeologicky

ˇ
´
Ing. Jitka Nesvarova
tel.: 417536171

linka:

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2020
´
ˇ
(v celych
tisících Kc)

Název a sídlo účetní jednotky
Archeo Sever o.p.s.

IČO

´
K Vapence
448
Teplice 3
41503

01507583

Označení

NÁKLADY

a

Činnost
hlavní
1

b

A.I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A.II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A.III.

Osobní náklady

A.IV.

celkem
3

hospodářská
2

252

252

0

0

639

639

Daně a poplatky

3

3

A.V..

Ostatní náklady

6

6

A.VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

0

0

A.VII.

Poskytnuté příspěvky

0

0

A.VIII.

Daň z příjmů

0

0

900

900

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

VÝNOSY

a

b

Činnost
hlavní
1

celkem
3

hospodářská
2

B.I.

Provozní dotace

0

0

B.II.

Přijaté příspěvky

0

0

B.III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

870

870

B.IV.

Ostatní výnosy

0

0

B.V.

Tržby z prodeje majetku

6

6

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

876

876

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

-24

-24

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

-24

-24

Sestaveno dne:

24.3.2021

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)

ˇ PROSPESNA
ˇˇ ´ SPOLECNOST
ˇ
OBECNE

ˇ Kacerik
´ˇ
Mgr. Ales

Předmět podnikání

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

´ vyzkum
´
archeologicky

ˇ
´
Ing. Jitka Nesvarova
tel.: 417536171

linka:

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

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

Údaje o účetní jednotce
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

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.
2.
3.
4.
5.

Pohledávky po splatnosti: 124 tis. Kč
Závazky po splatnosti:nejsou
Drobný majetek neuvedený v rozvaze:59 tis. Kč
Přijaté dotace: nejsou
Přijaté krátkodobé půjčky: 187 tis. Kč

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

Podpisový záznam statutárního orgánu

.............……………………………………..

Podpisový záznam účetní jednotky

.............……………………………………..

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

