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ÚVOD 

 
 

Archeo Sever o. p. s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti v intencích 

zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění. Posláním společnosti je ochrana, záchrana, 

dokumentace a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek a výchova a vzdělávání v oblasti 

archeologie a památkové péče.   

  

Archeo Sever o. p. s. (dále jen společnost) byla založena 26. 2. 2013 podpisem Zakládací smlouvy zakladatelem Mgr. Karlem 

Kašákem a Mgr. Peterem Kováčikem Ph.D. V zakládací listině zakladatelé rovněž jmenovali členy správní rady a členy dozorčí 

rady.   

  

Společnost vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 

(oddíl O, vložka 462) dne 19. 3. 2013.    

   

Sídlo společnosti: K Vápence 448, 415 03 Teplice.  

   

IČO společnosti: 015 07 583. 

DIČ společnosti: CZ015 07 583. 

 

Činnost společnosti určuje základní dokument, tzv. Zakládací smlouva ze dne 26. 2. 2013, který je  

k dispozici na naší domovské webové adrese www.archeosever.cz 

  
 
 
 

* * * * * 
  
 
 
Společnosti Archeo Sever o. p. s. bylo 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 byla podepsána Dohoda o rozsahu a 

podmínkách provádění archeologických výzkumů, která byla uzavřena s Akademií věd České republiky. Archeo Sever o. p. s. 

je tedy v tomto smyslu oprávněnou organizací s územní působností v Karlovarském a Ústeckém kraji. 

 
 
  
 
 
 

http://www.archeosever.cz/
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI (STAV KE DNI 30. 6. 2020) 
 
 
 
SPRÁVNÍ RADA: 
  
Správní rada společnosti má tři členy. První správní radu jmenovali zakladatelé v zakládací smlouvě společnosti. Další členství 

vzniká volbou. Členy správní rady společnosti Archeo Sever o. p. s. aktuálně jsou: 

 

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. r. č. 720528/7518, trvale bytem Panská 175/4, 779 00 Olomouc  

- předseda správní rady, vznik funkce 7. 2. 2014, vznik členství 19. 3. 2013, 3. volební období (od 10. 1. 2019 na 3 

roky)  

 

Mgr. Karel Kašák, r. č. 740429/1345, trvale bytem Za nádražím 213, Nádražní Předměstí, 381 01 Český 

Krumlov 

- člen správní rady, vznik členství 19. 3. 2013, 3. volební období (od 10. 1. 2019 na 3 roky) 

 

Mgr. Vít Hadrava, r. č. 811207/1891, trvale bytem Hálkova 151/9, Hodolany, 779 00 Olomouc 

- člen správní rady, vznik funkce 31. 7. 2014, 2. volební období (od 21. 8. 2017 na 3 roky)   

  

 

 

DOZORČÍ RADA: 

 

Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada. První dozorčí radu jmenovali zakladatelé, další členství vzniká volbou. Členy 

dozorčí rady společnosti Archeo Sever o. p. s. aktuálně jsou: 

 

Mgr. Jiří Šlajsna, r. č. 780928/2756, trvale bytem K. H. Borovského 133, 434 01 Most 

- předseda dozorčí rady, vznik funkce 7. 2. 2014, vznik členství 19. 3. 2013, 3. volební období (od 10. 1. 2019 na 3 roky)   

 

Karel Svoboda, r. č. 690620/0004, trvale bytem Červenkova 524, Střížkov, 182 00 Praha 8 

- člen dozorčí rady, vznik členství 19. 3. 2013, 3. volební období (od 10. 1. 2019 na 3 roky)   

 

Mgr. Josef Märc, r. č. 640215/1888, trvale bytem Gerstnerova 4127, 430 03 Chomutov,  

- člen dozorčí rady, vznik členství dne 21. 7. 2016, 2. volební období (od 19. 7. 2019 na 3 roky)   

 

 

 

 

STATUTÁRNÍ ORGÁN – ŘEDITEL SPOLEČNOSTI: 

  

Ředitelem společnosti Archeo Sever o. p. s. byl správní radou jmenován dne 31. 7. 2014  

Mgr. Aleš Káčerik, nar. 20. 3. 1978 v Chomutově, s adresou trvalého pobytu Lesní 432, Březno 431 45.  
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ZASEDÁNÍ KONTROLNÍCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI V ROCE 2019 

 
 

Dne 10. 1. 2019 se konalo v sídle společnosti Archeo Sever o. p. s. sloučené 12. zasedání správní rady (od doby ustanovení 

zakládací smlouvy) a 8. zasedání dozorčí rady (od doby ustanovení zakládací smlouvy), jehož hlavním jednacím bodem 

byla volba „staronových“ členů a „staronového“ předsedy správní a dozorčí rady. Dne 19. 7. 2019 došlo ke sloučenému 13. 

zasedání správní rady a 9. zasedání dozorčí rady, jehož hlavními body programu bylo:  (1) projednání a schválení účetní 

závěrky včetně seznámení s obsahem výroční zprávy společnosti a s výsledky hospodaření za rok 2018, (2) volba 

„staronového“ člena dozorčí rady. Dne 30. 9. 2019 se konala 14. schůze správní rady, na níž byl projednáván bod programu 

týkající se podání žádosti o prodloužení povolení k provádění archeologických výzkumů u Ministerstva kultury ČR. Ředitel 

společnosti – statutární orgán, Mgr. Aleš Káčerik, seznámil přítomné členy správní rady společnosti se skutečností týkající 

se uplynutí lhůty povolení k provádění archeologických výzkumů společnosti Archeo Sever o. p. s. ke dni 1. 3. 2020. 

Vzhledem k předpokládané době trvání administrace žádosti se správní rada zaobírala včasným podáním žádosti 

s dostatečným předstihem, tzn. již v průběhu měsíce října 2019. 

 

 

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ: 

 

Mgr. Aleš Káčerik          archeolog, ředitel společnosti 

Veronika Káčeriková Kostovová, DiS.     asistentka archeologického výzkumu 

Aleš Jindra           asistent/specialista archeologického výzkumu 

 

Ing. Jitka Nešvarová         mzdová a daňová účetní (externě) 

Žaneta Fürstová          specialistka archeobotanického výzkumu (externě) 

 

 

 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 V naší společnosti bylo v roce 2019 celkem zaměstnáno 13 pracovníků na krátkodobý úvazek (dohody o provedení 

práce).  

 V dvou případech jsme spolupracovali s firmami zajišťující geodetické zaměření a jeho zpracování (K. Sklenář - 

GEO Most, s r. o.; M. Pěč - KM GEO, s. r. o.). 

 Personální agentury zajišťující pracovníky na terénní výzkumy jsme využili ve dvou případech (V. Kadlec - STAW-IN 

CZ, s. r. o.; J. Laštovička).  

 Kvalifikovaného technického servisu při terénní fotografické a kresebné dokumentaci na záchranných 

archeologických výzkumech jsme poptávali celkem dvakrát (K. Svoboda - ARC - ústav dokumentace památek,  

z. ú.).  

 Environmentální zpracování uhlíků (antrakologické analýzy) jsme zadali Mgr. P. Kočárovi - ArÚ AV ČR, v. v. i., 

Praha.  

 Dendrochronologické datování dřevěných prvků provedl Ing. T. Kyncl - DendroLab Brno.     
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PUBLIC RELATIONS 
 

Upgradovali jsme vlastní webovou doménu a pravidelně jsme aktualizovali údaje také sdílením nových událostí  
na sociálních sítích (facebookový profil). Publikační činnost naší organizace je možné shlédnout: 
https://www.archeosever.cz/publikacni-cinnost-spolecnosti. 
 

 
Mezinárodní den archeologie 

 
Ve spolupráci s Oblastním muzeem v Mostě, p. o. jsme se dne 19. 10. 2019 připojili k celostátnímu 
„archeologickému svátku“ v rámci Mezinárodního dne archeologie. S dětmi jsme vytvářili kopie lidských i 
zvířecích figurek dle originálních fotografických předloh pravěkých nálezů. 
 

 
 

 
 

Vlastníkem fotografií je společnost Archeo Sever o. p. s. Fotografie byly použity výhradně pro tento účel. 

https://www.archeosever.cz/publikacni-cinnost-spolecnosti
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ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY REALIZOVANÉ V ROCE 2019 

 

 

Na území Ústeckého kraje jsme provedli celkem 7 archeologických akcí, z nichž časově nejnáročnější byly 2 

celoplošné odkryvy.  

Na území Karlovarského kraje jsme provedli celkem 2 menší archeologické akce, z nichž 1. akce byla spojena 

s odborným dohledem při provádění zemních prací s negativním zjištěním, 2. archeologická akce byla provedena 

odborným dohledem a přinesla poměrně zajímavá archeologická a environmentální data. 

  Následující stručný přehled záchranných archeologických výzkumů (dále jen ZAV) je přiblížen 

v chronologickém pořadí tak, jak byly jednotlivé akce zahajovány naší institucí během roku a následně evidovány 

v aplikaci Archeologického informačního systému České republiky (http://www.aiscr.cz/). 

 

 
ARS 01/2019 – k. ú. Polerady, okr. Most; poloha v pomístním traťovém názvu „V Lukách“ - ppč. 255/8, 

255/15; těžba štěrkopísku; stavebník: BEST, a. s.; číslo projektu v rámci Archeologické mapy 

ČR: C-201810834 (http://www.archeologickamapa.cz/) 

 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik; datace nezjištěna 

 

ZAV dohledem byl realizován v extravilánu k. ú. Polerady (okr. Most). Jedná se o rozsáhlé obdělávané pole JV od 

intravilánu obce Polerady, při silnici do Počerad a Volevčic. Zábor těžby štěrkopísku pro rok 2019 zaujímal plochu 

2.8175 ha s tím, že se rozkládal v definovaném prostoru I. - II. BLOKU. 

Na ZAV dohledem nebyla stavebníkem vystavena objednávka, protože stavebník se na základě platného znění 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění platných předpisů, domníval, že není povinen hradit 

náklady za odborný archeologický dohled, pokud nebyly při zemních pracích archeologem zjištěny narušené 

pozitivní archeologické situace. 

Vlastní skrývce nadloží a následné těžbě štěrkopísku předcházelo vybudování „obslužné komunikace“ pro 

dopravu nadložních zemin na mezideponii v JZ části celkového záboru. Délka cesty dosahovala přibližně 1000 m, 

standardní šířky (3-4 m) s tím, že mocnost nadloží kolísala od cca 1,0 m až po hodnotu 1,7 m. Během série 

kontrol nebyly jak v celém úseku „obslužné komunikace“, tak v ploše záboru pro rok 2019 (blok I. – II.) zjištěny 

žádné pozitivní nálezové situace (ani relikty kulturního souvrství, ani objekty zapuštěné do podloží, ani žádné 

movité archeologické nálezy). Jistým překvapením během skrývek bylo opakující se zjištění, že ačkoliv se 

zájmová plocha nachází v relativně ploché krajině, tak se zde přesto vyskytují mohutné akumulace prohliněných 

sedimentů (čtvrtohorního stáří). 

 Autor výzkumu byl před zahájením zemních prací upozorněn kolegou Z. Smržem na blízkost výskytu 

liniového útvaru včetně dvou kruhových ohrazení a několika bodů (archeol. objektů). Nálezové situace byly 

zjištěny během leteckého průzkumu jak kolegou Z. Smržem (dříve s afiliací k Ústavu archeologické památkové 

péče SZ Čech v Mostě), tak i kolegou prof. M. Gojdou. Ve výše zmíněném prostoru, který se nachází cca 100-200 

m J od hranice záboru. Byly provedeny opakované povrchové sběry, jejichž výsledkem bylo zajištění několika 

převážně atypických zlomků, makroskopicky určitelných rámcově do období pozdního eneolitu. 

 

 

ARS 02/2019 – k. ú. Rokle, okr. Chomutov; poloha „Za Potokem II“ – ppč. 190/1; rozšíření těžby vyhrazeného 

nerostu - kaolinu; investor: KERAMOST, a. s.; číslo projektu v rámci Archeologické mapy ČR:  

C-201809691 (http://www.archeologickamapa.cz/). 
 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik; zemědělský pravěk, doba hradištní, doba industriální až doba modernity 

 

 
Záchranný archeologický výzkum dohledem byl realizován v extravilánu k. ú. Rokle (okr. Chomutov), východně 

až jihovýchodně od traťového názvu „Za Potokem“ (zde jako poloha „Za Potokem II“) a plynule pokračoval 

http://www.aiscr.cz/
http://www.archeologickamapa.cz/
http://www.archeologickamapa.cz/
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v prostoru plošného odkryvu provedeného již v podzimních měsících r. 2018. Předmětné území je značně 

poznamenané recentními antropogenními zásahy (povrchová těžba kaolinu/bentonitu). Oprávněná organizace 

byla oslovena společností KERAMOST, a. s. v souvislosti s potřebou rozšířit jejich dobývací pole směrem jižním 

od lomu -  chronologicky nejstaršího na území katastru Rokle. Na záchranný archeologický výzkum byla 

uzavřena s objednatelem standardní Dohoda o podmínkách archeologického výzkumu. 

Na ploše o rozsahu přibližně 1,70 ha nebyly zjištěny žádné podpovrchové pozitivní nálezové situace ani 

zahloubené objekty do podloží. Během dohledu bylo vyzvednuto několik málo fragmentů kovových i keramických 

movitých archeologických nálezů (zcela bez nálezů zvířecích kostí a kamenné štípané industrie). Dle charakteru 

abraze (obrusu) lomů poměrně malých zlomků keramiky se jednalo převážně o tzv. hnojné střepy, které byly 

spolu s vyvážením chlévské mrvy „odvezeny“ na vzdálenější pole v rámci extravilánu obce. Fenomén spojený s 

přilepšováním polností přirozeně vzniklým organickým hnojivem je uváděn v písemných historických 

pramenech již od doby počátku novověku a je z pohledu soustavného sběru informací z archeologických 

výzkumů poměrně velmi hustě doložen na celém území České republiky. 

Z hlediska relativní chronologie lze odebrané movité archeologické nálezy, získané a zajištěné při 

opakovaných povrchových sběrech po skrývce ornice/podorničí, datovat do průběhu mladší etapy 

zemědělského pravěku, možná s přesahem do počátku doby římské. Jeden keramický fragment lze zařadit do 

závěru mlado/pozdně hradištního období (konec 12. století). Ostatní velmi fragmentarizovaný keramický 

materiál spadá několika zlomky rámcově do vrcholného/pozdního středověku, avšak naprostá převaha nálezů 

pochází z období novověku (s vyzněním do konce r. 1945). 

Výsledky výzkumu byly komplexně shrnuty do závěrečné nálezové zprávy, která byla ve 3. kvartálu roku 

2019 dokončena a odevzdána Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Praze. 

 

 
 

     Obr. 01. Obvod zkoumané plochy (černou linií) ve výřezu ortofotomapy v měřítku 1 : 5 000. Zdroj: KERAMOST, a. s.,  

       oddělení geodézie. 
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ARS 03/2019 – k. ú. Cheb, okr. Cheb; prostor areálu Strojírny Cheb a.s.; ppč. 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 

2532, 2533,2637, 3370, 3439, 5955, 6337, 6338, 6601, 6702, 7021, 7022, 7023, 7024, 1548/8, 

1548/15,  1548/32, 1548/36, 1548/69, 3613/2, 3056/2; investor: APB Plzeň, a. s.; číslo 

projektu v rámci Archeologické mapy ČR: C-201904965 

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

 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik, datace nezjištěna 

 

Záchranný archeologický výzkum dohledem byl realizován před výstavbou logistického areálu Panattoni Park 

Cheb Jih v k. ú. Cheb. Odborný dohled byl realizován v průběhu demolic stávajících objektů a skrývky částí 

nezastavěné plochy (lesopark v jižní části areálu).  

 Areál plánované výstavby je od roku 1951 využíván jako továrna těžkého průmyslu, kdy se hned po svém 

otevření areál stal centrální dílnou hnědouhelných dolů a briketáren s hlavním úkolem zabezpečovat údržbu 

nových technologických zařízení v uhelném revíru. Vzhledem k dlouhodobému intenzivnímu využití 

předmětné plochy k výše uvedeným činnostem, výskyt předindustriálních, resp. starších nežli recentních 

archeologických památek nebyl na předmětné ploše pravděpodobný, s výjimkou jižně položeného lesoparku, 

jehož část byla v průběhu stavby skryta těžkou mechanizací.  

 Z archeologického hlediska lze průběh dohledu terénních situací hodnotit pouze v souvislosti se skrývkou 

původních povrchů zejména v jižní části areálu. Odstraněním navážkových vrstev spíše odpadního charakteru z 

tovární výroby bylo odhaleno původní geologické podloží. Průzkumem byla zjištěna pouze přítomnost zbytků 

recentního odpadu a sterilních vrstev geologického podloží tvořených zejména pliocenními písky, jíly a 

štěrkopísky.  Skrývané plochy byly podrobeny detailnímu vizuálnímu průzkumu, při němž nedošlo k nálezům 

movitých či nemovitých archeologických památek.  

Výsledky výzkumu byly komplexně shrnuty do závěrečné nálezové zprávy, která byla v závěru roku 2019 

dokončena a odevzdána Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Praze. 

 

 

ARS 04/2019 – k. ú. Žatec (okr. Louny); intravilán města – předhradí raně středověké sídelní aglomerace; 

ppč. 6761/1; st. p. č. 167; ppč. 7174; investor: Město Žatec; číslo projektu v rámci 

Archeologické mapy ČR: C-201809279 (http://www.archeologickamapa.cz/). 

 

 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik; raný středověk (11. stol.) – novověk (18./19. stol.) 

 

ZAV byl realizován formou plošného odkryvu v rozsahu předmětné plochy před výstavbou podzemních 

kontejnerů na tříděný odpad v k. ú. Žatec. Dotčené pozemky jsou umístěny v historickém jádru města Žatec, 

v městské památkové rezervaci (rejstř. č. 1009). Pozemky byly před zahájením stavební akce využívány jako 

veřejná prostranství.  

 Po mechanizovaném odstranění recentních navážkových souvrství (o mocnosti cca -1,0 m) za odborného 

dohledu archeologa byly v ploše manuálně odebírány archeologické terény včetně zásypů výkopů pro sítě 

technické infrastruktury až na úroveň stavební hloubky (- 190, ojediněle až – 200/-210 cm). Stanoviště 

kontejnerového stání na Hošťálkově náměstí (u radnice) bylo označeno jako sonda 01. Velikost sondy byla 6,20 x 

3,00 m, hloubka dosažena na niveletě – 1,90 m (232,15 m n. m.). Svrchní úrovně výplní byly porušeny recentními 

sítěmi podzemní technické infrastruktury (dešťovými svody v kameninových trubkách, výkopem pro rozvod 

vody a výkopy pro elektřinu). Z hlediska charakteristiky nálezového souboru z celé sondy, převažovalo poměrně 

velké množství zvířecích kostí (pravděpodobně původem z průběhu pokročilého novověku), jejichž objem 

úměrně klesal směrem ke spodním partiím výkopu sondy 01. Datování nálezů spadá do velmi širokého časového 

intervalu od cca 11./12. stol. po závěr 19./20. stol. a není de facto nijak překvapivým s ohledem na procesy 

postupného ukládání odpadových vrstev spolu s nejrůznějšími vyrovnávkami terénu v místě probíhající linie 

raně středověkého městského příkopu. 

 Stanoviště kontejnerového stání při okraji náměstí Svobody ústící do ul. Dlouhé (u synagogy) bylo označeno 

http://www.archeologickamapa.cz/
http://www.archeologickamapa.cz/
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jako sonda 02. Velikost sondy měla rozměry 7,0 x 3,60 m, hloubka dosahovala – 2,00 m pod současným povrchem 

(absolutně 233,00 m n. m.). Při mechanizovaném snižování svrchních planýrkových vrstev za pomoci minibagru 

bylo zřejmé, že bude odkryta podzemní nálezová situace suterénu historického domu, jehož půdorys je vynesen v 

císařských povinných otiscích map stabilního katastru ze 40. let 19. stol. jako kamenná (nespalná) budova. 

Postupně bylo vypreparováno několik zděných stavebních konstrukcí historického původu. V části severní se 

jednalo o část obvodového základového zdiva, na které v kolmém směru navazovala podélná klenba sklepního 

prostoru, k němuž byl doložen vchod v podobě vstupní šíje tvořené schody. Pouze ve velmi malém torzu se při 

západním profilu - zhruba pod schodištěm - dochoval původní nejstarší historický terén, nedotčený mladšími 

stavebními zásahy. 

 Stanoviště velkoobjemového podzemního kontejneru na tříděný odpad na východním konci ulice 

Poděbradova bylo označeno jako sonda 03, jejíž délka byla 6,60 m, šířka 2,40 m a hloubka – 2,00 m (234,43 m n 

m.). Jižní polovina sondy byla významným způsobem poškozena nedávnými zásahy při provádění výkopů pro 

plyn a odvod dešťových vod původního historického objektu (pozdně barokního domu čp. 175 z 2. pol. 18. stol.), 

jehož památková ochrana byla sejmuta v 70. letech 20. stol. Archeologickým výzkumem se podařilo zachytit jak 

část jeho obvodového základového zdiva při východním profilu stěny sondy, tak i interiérovou příčku v suterénní 

části domu v ose západovýchodní.  

Během terénní části bylo zajištěno a vyzvednuto přes 3 000 artefaktů (převážně zlomků keramických nádob 

a fragmentů zvířecích kostí), které byly ošetřeny základními laboratorními postupy. Dále bylo pomocí flotační 

metody proplaveno celkem 60 litrů sedimentu, získáno celkem 977 ks rostlinných makrozbytků a jejich zlomků, 

náležejících 53 rostlinným taxonům. 

 

 
 

Obr. 02. Předmětná plocha na výřezu překryvu mapy katastrální a ortofotomapy v měřítku 1 : 3500 s vyznačením zkoumaných 

        sond 01-03. Zdroj:https://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/; upraveno autorem.

https://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/


 

11 

 

ARS 05/2019 – k. ú. Loket (okr. Sokolov); intravilán města – podhradí hradu Lokte; ppč. 577/17; investor: 

Povodí Ohře, s. p.; číslo projektu v rámci Archeologické mapy ČR: C-201903541 

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

 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik; vrcholný středověk (14/15. stol.), novověk (18./19. stol.) 

 

ZAV formou odborného dohledu byl realizován před zahájením novostavby tzv. Dolního jezu katastru města 

Lokte. Dotčený pozemek je umístěn v korytě řeky Ohře. Pozemek včetně části přívodního kanálu (bez přidělení 

čísla parcely) byl před zahájením stavební akce využíván jako „zastavěná plocha a nádvoří“ (dle výpisu z katastru 

nemovitostí). Předmětná plocha určená k průzkumu se nachází v ochranném pásmu Městské památkové 

rezervace Loket (rejstř. č. 1037).   

Primárním cílem odborného dohledu bylo podchytit veškeré stavební fáze, jejichž činností by mohly být 

ohroženy dochované archeologické nálezové situace. Odborný dohled byl zaměřen na několik odborných 

hledisek: (1) určení případné vícefázovitosti stavebních úprav jezového pole. Za tímto účelem byly sledovány 

útržky příčných řezů tělesem jezu, na jejichž základě by bylo možné rekonstruovat celkový (generální) řez jezem 

(ve směru vodního toku); (2) sledování variability tesařských spojů na jednotlivých vyzdvižených dřevěných 

konstrukčních prvcích (vertikálních i horizontálních); (3) determinaci druhů dřevin smýcených a použitých při 

výstavbě vodního díla včetně užití metody absolutního datování - dendrochronologické analýzy letokruhů vzorků 

odebraných z dřevěných konstrukčních prvků.  

Absolutní datování vzorků odříznutých z vyzdvižených dřevěných konstrukčních prvků zasadilo vznik tohoto 

jezu do konce 18. století s přesahem do přibližně pol. 19. stol. Celkově lze k realizovanému ZAV provedenému 

formou odborného dohledu v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Loket souhrnně říci, že přinesl 

další významné obohacení archeologických pramenů k velmi opomíjenému tématu poznání historického vývoje 

vodních staveb na českém území. 

 

 
 

Obr. 03. Zájmové území ve výřezu turistické mapy v měřítku 1:25 000.  Zdroj:https://nahlizenidokn.cuzk.cz/;  

       upraveno autorem. 

http://www.archeologickamapa.cz/
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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  Obr. 04. Podjezí, podélný řez. Z důvodu zachování bezpečnosti práce byly pořízeny pouze snímky. Podrobnější 

        průzkum nálezových situací nemohl být tudíž realizován (foto A. Káčerik). 

 

 
 

Obr. 05. Kolmé dřevěné prvky s kovanými špicemi (piloty), pocházející z historické rámové konstrukce jezu.  

Z těchto nálezů byly odříznuty vzorky na dendrochronologické datování (foto A. Káčerik). 
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ARS 06/2019 – k. ú. Braňany (okr. Most); extravilán obce, ppč. 576/1, 576/2, 576/4; rozšíření dolového pole 

při povrchovém lomu; investor: KERAMOST, a. s..; číslo projektu v rámci Archeologické mapy 

ČR: C-201907914 (http://www.archeologickamapa.cz/). 

 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik; pr.zem, vs-no, novove, industrial 1-2 
 
ZAV dohledem byl realizován v extravilánu katastru Braňan, v jeho jižní části, v trati „Pod Černým vrchem“. Území 

je značně poznamenané recentními antropogenními zásahy (povrchová těžba bentonitu od počátku 60. let 20. 

století). Oprávněná organizace byla oslovena v souvislosti s potřebou rozšířit dobývací pole směrem východním 

k hranici s k. ú. Želenice.  

Pozitivní archeologické situace z katastru Braňan (něm. Prohn) jsou známy spíše z jeho 

severního/severovýchodního kvadrantu, blíže k intravilánu vrcholně středověkého jádra obce. Relevantní nálezy 

z nejbližšího okolí námi zkoumaného zájmového území jsou k dispozici ze západního cípu hrany povrchového 

lomu, kde byl v roce 2009 zjištěn vrcholně středověký ohrazený areál s vyzděným příkopem, avšak bez vnitřní 

sídlištní zástavby. Při archivní rešerši dostupných mapových děl dospěl vedoucí výzkumu k výslednému názoru, 

že zájmová plocha byla velmi pravděpodobně v předchozích cca 10-15 letech již dotčena těžkou mechanizací, to 

znamená, že zde byly provedeny skrývkové práce včetně částečného transferu nadložních orničních (nelze 

vyloučit i podorničních) vrstev. 

Vzhledem k povaze vegetačního pokryvu (sice odlesněno, avšak s hustým travnato-bylinným patrem) nebylo 

možné aplikovat před zahájením skrývek nadloží nedestruktivní archeologickou metodu - průzkum detektorem 

kovů. Vlastní metoda odborného dohledu při skrývkách zemin byla tedy odkázána na soustavně prováděnou 

kontrolu případných nálezových situací po odkrytí těžkou technikou (dozérem).  

Na ploše o rozsahu přibližně 1,5 ha nebyly zjištěny žádné podpovrchové pozitivní nálezové situace ani 

zahloubené/zapuštěné objekty do podloží. Během dohledu bylo vyzvednuto několik málo fragmentů kovových 

(několik kovaných hřebů) a také několik málo zlomků keramických movitých archeologických nálezů (zcela bez 

nálezů zvířecích kostí). Dle charakteru abraze (obrusu) lomů poměrně malých zlomků keramiky se jednalo 

převážně o tzv. hnojné střepy, které byly spolu s vyvážením chlévské mrvy „odvezeny“ na vzdálenější pole v rámci 

extravilánu obce. Fenomén spojený s přilepšováním polností přirozeně vzniklým organickým hnojivem je uváděn 

v písemných historických pramenech již od doby počátku novověku a je z pohledu sběru informací při 

archeologických výzkumech poměrně velmi často dokladován na celém území České republiky. 

Výsledky výzkumu byly komplexně shrnuty do závěrečné nálezové zprávy, která byla v závěru roku 2019 

dokončena a odevzdána Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Praze.  

 

 
 

        Obr. 06. Zájmové území určené ke skrývce, pohled od západu; foto A. Káčerik. 

http://www.archeologickamapa.cz/
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ARS 07/2019 – k. ú. Žatec (okr. Louny); extravilán obce, trať „Černovka/Ořešák“ – u civilního letiště; ppč. 

6006/5, 6006/6; novostavba dvojhangáru pro ultralehká letadla; investor: PARKA, s. r. o.; číslo 

projektu v rámci Archeologické mapy ČR: C-201906363 

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

 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik; datace br.kno, pr.zem, vs-no  

 

Podnětem k zahájení ZAV byla stavební akce stavebníků PARKA, s. r. o. a pana Petra Havlíčka (fyzické osoby 

nepodnikající). Předmětné území dotčené stavbou se nachází v extravilánu k. ú. Žatce, v poloze „Černovka-Ořešák“ 

– civilní letiště Macerka, při silnici v ul. Čeradická směrem ze Žatce do obce Čeradice. I. etapa ZAV (skrývka 

nadloží) byla provedena koncem měsíce června 2019. Projekt byl v systému AMČR registrován (zapsán) dne 7. 6. 

2019 organizací Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, p. o.; vedoucím výzkum byl PhDr. P. Holodňák. Po 

skrývce plochy určené k zastavění (1440 m2) byl zjištěn poměrně velký počet pozitivních nálezových situací. 

Vzhledem k vytíženým kapacitám Regionálního muzea v Žatci se zástupce stavebníka, Ing. Vojtěch Ježek, obrátil 

na organizaci Archeo Sever o. p. s. Se spol. PARKA, s. r. o. byla oboustranně podepsána dohoda s investorem na 

provedení ZAV na obou výše zmíněných parcelách, v níž bylo zakotvena délka trvání výzkumu na 14 dní včetně 

sobot a nedělí.  

Podařilo se poměrně detailně identifikovat a prozkoumat část sídelních (obytných a pravděpodobně také 

kultovních) aktivit lidu komplexu popelnicových polí mladší doby bronzové, klasifikované dle artefaktuální náplně 

do období kultury knovízské, s malým přesahem do o něco mladší kultury (stupně) štítarské/ho na počátku 

pozdní doby bronzové (1200-900 př. n. l.). Celkem bylo prozkoumáno 234 zahloubených archeologických objektů 

(negativů) do štěrkopískového podloží. Nejpočetnější zastoupení (208 kůlových/sloupových jam) tvoří mělké 

relikty po zapuštěných dřevěných kůlech nadzemních konstrukcí domů, projevující se negativy (kruhovými 

prohlubněmi) standardně o velikosti do 50 cm a dochované hloubky nejčastěji nepřesahující 20 cm. Po vynesení 

geodetických bodů do celkového plánu a předběžnou prostorovou analýzou lze pozorovat v některých případech 

určité řady kůlových/sloupových jam, které by mohly indikovat pozůstatky tehdejších půdorysů spíše menších 

domů (5 x 10 m).  

Počtem vyzvednutých movitých archeologických nálezů z těchto objektů se jedná o velký soubor 

(s absolutním počtem blížící se hranici 11 500 zlomků převážně keramických nádob). Výjimečně byly vyzvednuty 

jak při vlastním odkryvu, tak při doplňkovém detektorovém průzkumu kovové nálezy – tehdejší bronzové 

předměty (fragment srpu s žebrovanou jazykovitou rukojetí, jehlice s tordovanou hlavicí, cvoček s hranolovou 

hlavicí - z podrážky boty?, jemný drátek stočený do spirálky). Skupinu kovových artefaktů výrazně mladších 

(pokročilý novověk – průběh 18. až 19. stol.) zastupují nálezy fragmentu náušnice se vsazeným broušeným 

sklem, knoflík s průvlečnou a fragment přezky od boty. 

ZAV zachycená etapa pravěkých dějin je poměrně často také spojována s archeologickými doklady znaků 

násilného chování v tehdejší komunitě. V odborné literatuře se můžeme setkat s případy kanibalismu 

(antropofagie), v archeologických pramenech se projevující v podobě mikroskopických stop po intencionálních 

zásazích na lidských kostech. Tento kulturní fenomén byl také potvrzen na několika málo fragmentech 

izolovaných lidských kostí dochovaných v neanatomické poloze v sídlištní jámě na zkoumané lokalitě. Kromě stop 

po řezání a lámání kostí byly antropoložkou identifikovány také indicie po pravděpodobném jejich vaření. 

Postmortální zacházení postihlo velmi mladého jedince ve věku kolem 10 let (infans II), z něhož se dochovala jen 

lebka, obě kosti pažní a pouze několik obratlů s neúplnou kostí křížovou.  

Součástí terénní části archeologického výzkumu byl rovněž výběr zahloubených archeologických objektů 

(funkčně determinovaných jako zásobní jámy na obilí) a reprezentativní odběr objemu jejich výplní. Tyto 

sedimenty byly proplaveny (v celkovém objemu 130 l a analyzovány stereoskopickým mikroskopem jak 

z hlediska výskytu dochovaných archeobotanických rostlinných makrozbytků (při zvětšení 7 x až 45 x), tak i 

výskytu mikrouhlíků (při zvětšení 50 x, 100 x, 200 x). Podařilo se určit kolem 40 rostlinných taxonů, z nichž 

nejvyšší vypovídací potenciál představují zuhelnatělé obilky pšenice, ječmene, prosa a také čočky z kategorie 

luštěnin. Mikroskopem detekované a determinované spektrum rostlinných makrozbytků a antrakologických 

nálezů uhlíků rámcově odpovídá pěstovaným kulturním plodinám a jejich plevelům v sepětí s lesními porosty 

s převahou dubu a tedy nijak nevybočuje z celkové představy o tehdejším vegetačním pokryvu na českém území 

http://www.archeologickamapa.cz/
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v závěru doby bronzové. 

 

 
 

    Obr. 07. Objekt 121. Pečlivá preparace výplně objektu obsahujícího větší části dochovaných 
         silnostěnných nádob; foto A. Káčerik. 

 

 
 

ARS 08/2019 – k. ú. Klíše (okr. Ústí nad Labem); extravilán města; ppč. 1511/16, 1511/19, 1511/20, 

1511/21, 1511/24, 1511/25; "Výstavba nové multifunkční sportovní haly – tréninková hala 

mládeže; investor: IMPERIAL STANDARD, SE; číslo projektu v rámci Archeologické mapy ČR: 

C-201909750 (http://www.archeologickamapa.cz/). 

 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik; datace br.kno, pr.zem, vs-no  

 

Území je značně poznamenané recentními antropogenními zásahy (povrchová těžba lomového kamene). 

Oprávněná organizace byla oslovena investorem v souvislosti s potřebou vybudovat na dotčeném území 

multifunkční sportovní halu. Na ZAV byla objednatelem vystavena objednávka.  

Předmětné území dotčené stavbou se nachází na k. ú., dříve samostatné obce Klíše, odkud jsou z počátku a 

z průběhu 1. pol. 20. století hlášeny náhodné archeologické/paleontologické nálezy lokalizované do polohy tzv. 

„Hartmannovy a Krausovy cihelny“. Po uplynutí takřka více než půlstoletí nedaleko odsud, v poloze areálu 

gymnázia v Jateční ulici, v bývalé školní zahradě, byl v roce 2013 proveden plošný odkryv pracovníky Muzea 

města Ústí nad Labem, kterým bylo zachyceno pravěké kulturní souvrství (o mocnosti 40-80 cm) včetně okrajové 

části sídelního areálu datovaného do neolitické kultury s lineární keramikou (kolem r. 5 300 př. n. l.) a také do 

období mladší až pozdní doby bronzové (1 200-900 př. n. l.). 

Během prováděného dohledu při zemních a vrtacích pracích na předmětné ploše jsme dokumentovali 

v převážné míře pouze nadložní antropogenní souvrství, které přes svoji značnou nesourodost neposkytlo žádné 

movité archeologické nálezy. Nálezové situace na rozhraní geologického podloží s recentními navážkovými 

vrstvami byly v ojedinělých případech fotograficky dokumentovány na příčných řezech. Předpokládané relikty 

zachovaných sprašových návějí či jejich ostrůvků pleistocenního stáří nebyly archeologickým dohledem vůbec 

identifikovány. Výzkum dohledem bylo potvrzeno, že sprašový substrát (pro osídlení příhodný) byl buď odtěžen 

při nedávných terénních úpravách v souvislosti s vybudováním rozsáhlého atletického hřiště (situovaného 

bezprostředně vedle, jihozápadně od zájmového území), anebo se jedná o důsledek výrazných erozních procesů. 

http://www.archeologickamapa.cz/
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Výsledky výzkumu byly komplexně shrnuty do závěrečné nálezové zprávy, která byla v závěru roku 2019 

dokončena a odevzdána Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Praze.  

 

 
 

 Obr. 08. Mapa v měřítku 1:25 000 ve výřezu části města Ústí nad Labem. Dotčený prostor (modrý obdélník) 

       označen šipkou (zdroj: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/), černým bodem vyznačen výzkum  realizovaný 

       Muzeem města Ústí nad Labem v r. 2013. 

 

 

ARS 09/2019 – k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem (okr. Ústí nad Labem); extravilán města; ppč. 899/1, 

899/674, 899/531, 899/537;  stavba: „5. a 6. etapa výstavby IS pro RD ve Skoroticích u Ústí 

nad Labem“; investor: Petr Ryšavý (fyzická osoba nepodnikající); číslo projektu v rámci 

Archeologické mapy ČR: C-2019111121 (http://www.archeologickamapa.cz/). 

 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik; datace br.luz?, pr.zem, rs.4-rs/vs, vs  
 

Celková délka odkryté plochy pro pozemní komunikace včetně napojení na sítě podzemní technické 

infrastruktury dosahovala přes 1 km. Terénní část ZAV – I. etapa (odborný dohled při skrývkách) byla zahájena 

počátkem července 2019 archeologickým oddělením Muzea města Ústí nad Labem, p. o. Odborný dohled 

kombinovaný s archeologickou exkavací plochy A1 a rýhy pro vodovod byl prováděn pod vedením Mgr. L. Rypky 

z Muzea města Ústí nad Labem s tím, že práce byly přerušeny v polovině měsíce srpna 2019. Pokračování II. 

etapy nouzového archeologického výzkumu (plocha A2, A3, A4) se ujala společnost Archeo Sever o. p. s. 

v polovině října roku 2019 s tím, byla oboustranně podepsána Dohoda s investorem, fyzickou osobou 

nepodnikající. Náklady na provedení ZAV – dle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., zákona o státní památkové 

péči, v platném znění, šly na úkor organizace provádějící archeologický výzkum. 

Z pohledu archeologického poznání byly naše poznatky o Skoroticích téměř až do roku 2014 velmi kusé až 

fragmentární. Z archeologických dohledů při stavbách podzemních inženýrských sítí, které byly vesměs negativní, 

jsme neměli určitější představu o intenzitě zdejšího osídlení. Respektive jsme o něm neměli vůbec žádné 

poznatky. Po roce 2014 se začalo poznávání lokality proměňovat. Lokalitě začala být postupně věnována zvýšená 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://www.archeologickamapa.cz/
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a systematičtější pozornost, která pramenila z tušení poměrně velkého archeologického potenciálu, který nebyl 

dosud náležitě doceňován. V lokalitě se dlouho nedařilo zachytit zahloubené archeologické situace. Stav se však 

výrazně změnil až během roku 2019. 

ZAV – I. etapa (plocha A1 a rýha pro vodovod) byl prováděn ve standardním režimu, tj. vybírání polovin 

výplní zahloubených archeologických objektů včetně doprovodné kresebné i fotografické dokumentace. ZAV – 

II. etapa (plocha A2, A3, A4) byl z důvodu velkého plošného rozsahu stavební akce a z důvodu omezených 

finančních prostředků nastaven do režimu tzv. nouzového archeologického výzkumu, v jehož rámci byly 

arbitrárně stanoveny výzkumné priority a cíle. V trase budoucí obslužné pozemní komunikace (včetně 

zasíťování inženýrskými sítěmi) k rodinným domům (celkem 66) byly u jednotlivých drobných nálezových 

situací typu kůlová/tyčová jamka postupně aplikovány tyto postupy: (1) verbálně byla popsána barva, 

konzistence a zastoupení příměsí uloženin - výplní objektů (negativů) na jejich povrchu po odkrytí; (2) byly 

změřeny velikosti objektů (negativů) a ve skice nakresleny přibližné tvary objektů do terénního deníku. 

Rozměrnější zahloubené objekty byly po vybrání polovin jejich výplní fotograficky, kresebně a verbálně 

zdokumentovány. Významnější nálezové situace byly zkoumány kompletně v celém jejich rozsahu, ovšem bez 

nivelace. Výběrově byla nasazena také metoda průzkumu detektorem kovů po skrývce ornice s podorničím 

(plocha A3). Bezpilotní snímkování výzkumné plochy v závěru II. etapy ZAV  (plocha A2, A3, A4) bylo 

provedeno kolegou D. Zaurem a následně profesionálně zpracováno v grafickém studiu. 

Realizací plošného odkryvu při ZAV se podařilo poměrně úspěšně identifikovat a prozkoumat část sídelních 

(obytných a pravděpodobně také fortifikačních) aktivit, které by při jiných typech liniových výzkumů (např. při 

pokládce vodovodního řadu či při hloubení základových pasů k rodinným domům) nebyly velmi pravděpodobně 

vůbec archeology rozpoznány. 

 Celkem bylo prozkoumáno 325 zahloubených archeologických objektů (negativů). Klíčovým zjištěním je 

dvojice rozsáhlejších objektů, interpretovaných jako pozůstatky po věžovité nadzemní (např. dřevohlinité) 

stavbě se strážní/pozorovací funkcí. Spojovacím článkem mezi těmito strukturami je liniový útvar, objekt č. 114 

(plocha A 2), který si odvažujeme interpretovat jako relikt po sypaném hlinitém valu zčásti kombinovaném 

použitím subtilních vertikálních dřevěných konstrukčních prvků vymezujících a zpevňujících hmotu sypaného 

valu.  
 Počtem všech zjištěných pozitivních nálezových situací: 370 kůlových či tzv. „tyčových“ jamek po nadzemních 

kůlových konstrukcích, 35 sídlištních nebo zásobních jam a kůlových žlabů se jedná o poměrně rozsáhlý soubor 

zdokumentovaných zahloubených archeologických objektů (negativů). Ve srovnání s počtem vyzvednutých 

movitých archeologických nálezů z těchto objektů se naopak jedná o velmi malý soubor (s absolutním počtem 

395 zlomků převážně keramiky).  

 Vzhledem k nízké absolutní četnosti keramických fragmentů získaných při ZAV a vzhledem k nízkému 

zastoupení typických keramických zlomků (s profilací okraje či s výzdobou) jsme byli během fáze zpracovávání 

konfrontováni s malým počtem dochovaných chronologicky citlivých artefaktů z klíčových nálezových situací. 

Relativně-chronologické datování se tedy opírá pouze o několik vybraných keramických zlomků, na jejichž 

základě lze těžiště osídlení klást do počátku lužické kultury komplexu popelnicových polí (1200 až 1000 př. n. l.).  

Nedostatečné chronologické ukotvení nálezového souboru jsme se proto rozhodli vyvážit užším výběrem 

archeobotanických makrozbytků (zuhelnatělých semen habru) a  mikrouhlíků jehličnanu (borovice), které 

budou v dohledné době datovány metodou absolutního radiouhlíkového datování v Ústavu jaderné fyziky 

v Praze-Řeži. 

Začleníme-li poznatky ze Skorotic u Ústí nad Labem získané tímto ZAV do kontextu současného stavu 

poznání problematiky mladší a pozdní doby bronzové v severozápadních Čechách, lze hypoteticky uvažovat o 

dosud nepoznaném typu sídlištních „fortifikačních“ aktivit. Na základě archivních rešerší archeologických 

pramenů a příslušející odborné literatury si dovolujeme předběžně konstatovat, že zjištěný typ sídelního areálu 

v nevyvýšené nížinné poloze (ohrazený sypaným hliněným valem v kombinaci s palisádou a možná i 

pozorovacími/strážními věžemi) je v této periodě doby bronzové v regionu severozápadních Čech zcela 

výjimečným případem, postrádajícím prozatím srovnatelnou paralelu. 
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Obr. 09. Panoramatický pohled na lokalitu ve směru k obci Strážky při úpatí Krušných hor (snímek z dronu,  
       autor D. Zaur). 
 

 
 

  Obr. 10. Pohled na část skryté plochy s lineárním útvarem (hliněným sypaným valem doplněný palisádou?),  
                  zvýrazněným černou linií (snímek z dronu, D. Zaur, upraveno A. Káčerikem). 
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PŘÍLOHY  

 
(HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI) 
 
 

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2019 

Rozvaha pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2019  

Příloha v účetní závěrce k datu 31. 12. 2019 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

31.12.2019

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

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

41503

343 343

0 0

465 465

3 3

5 5

0 0

0 0

0 0

816 816

0 0

0 0

706 706

0 0

0 0

706 706

-110 -110

-110 -110

23.2.2020

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 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 

 

 
 

31.12.2019
(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

189 249

0 0

7 103

179 143

3 3

189 249

126 16

0 0

126 16

63 233

0 0

0 0

62 232

1 1

189 249

23.2.2020

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

archeologicky vyzkum´ ´ Ing. Jitka Nesvarovaˇ ´

417536171

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



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: 31.12.2019

Okamžik sestavení účetní závěrky: 23.2.2020

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: 100 tis. Kč
2. Závazky po splatnosti:nejsou
3. Drobný majetek neuvedený v rozvaze:72 tis. Kč
4. Přijaté dotace: nejsou
5. Přijaté krátkodobé půjčky: 187 tis. Kč

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



.............……………………………………..

Podpisový záznam statutárního orgánu

.............……………………………………..

Podpisový záznam účetní jednotky
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