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ÚVOD 
 
Archeo Sever o. p. s. je česká nestátní (nevýdělečná) nezisková organizace (NNO) s právním 
statutem obecně prospěšné společnosti v intencích zákona č. 248 /1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech. 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.  
   
IČ společnosti: 015 07 583. 
DIČ společnosti: CZ015 07 583. 
 
Činnost společnosti určuje základní dokument - Zakládací smlouva - ze dne 26. 2. 2013, který je k 
dispozici na domovské adrese: www.archeoseverops.webmium.com  
(nebo www.facebook.com/archeosever) 
 
 
 
  
Společnosti Archeo Sever o. p. s. bylo rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky dne 28. 2. 
2014 uděleno povolení k provádění archeologických výzkumů. Dne 9. 5. 2014 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.archeoseverops.webmium.com/
http://www.facebook.com/archeosever


ORGÁNY SPOLEČNOSTI (stav ke dni 30. 6. 2016) 
 
 
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. v 
současnosti jsou: 
 
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. r. č. 720528/7518, trvale bytem Benešovo náměstí 70, 594 51 Křižanov 
předseda správní rady, vznik funkce 7. 2. 2014, vznik členství 19. 3. 2013, 2. volební období (od 14. 
1. 2016 na 3 roky)  
 
Mgr. Karel Kašák, r. č. 740429/1345, trvale bytem Za nádražím 213, 381 01 Český Krumlov 
člen správní rady, vznik členství 19. 3. 2013, 2. volební období (od 14. 1. 2016 na 3 roky) 
 
Mgr. Vít Hadrava, r. č. 811207/1891, trvale bytem Dlouhá 831/19, 357 31 Horní Slavkov 
člen správní rady, vznik funkce 31. 7. 2014, 1. volební období (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. v současnosti 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, 2. volební období (od 14. 
1. 2016 na 3 roky)   
 
Karel Svoboda, r. č. 690620/0004, trvale bytem Červenkova 524, 182 00 Praha 8 
člen dozorčí rady, vznik členství 19. 3. 2013, 2. volební období (od 14. 1. 2016 na 3 roky)   
 
PhDr. Hana Francesca Teryngerová, r. č. 535519/166, trvale bytem nám. Míru 44, 407 22 Benešov 
nad Ploučnicí 
člen dozorčí rady, vznik členství 19. 3. 2013, 2. volební období (od 14. 1. 2016 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 Zdeňka Fibicha 2549/7, 434 01 
Most.  



ZASEDÁNÍ KONTROLNÍCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI V ROCE 2015 
 

Dne 3. 8. 2015 se konalo v sídle společnosti Archeo Sever o. p. s. sloučené čtvrté zasedání správní 
rady a třetí zasedání dozorčí rady, jehož hlavním jednacím bodem bylo seznámení s obsahem 
výroční zprávy společnosti a s výsledky hospodaření za rok 2014. 

 
Dne 11. 12. 2015 se konalo v sídle společnosti Archeo Sever o. p. s. páté zasedání správní rady 
společnosti. Předmětem jednání bylo seznámení se stavem a vývojem společnosti v roce 2015, jejíž 
výhledy pro rok 2016 nastínil ředitel společnosti Mgr. Aleš Káčerik. Dále byla během schůze 
diskutována problematika vládního návrhu zákona o ochraně památkového fondu a o změně 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně 
památkového fondu) s předpokládanou platností zákona od 1. 1. 2018. Poslední bodem konání této 
správní rady společnosti byly otázky prohloubení širší spolupráce partnerských organizací 
v neziskovém sektoru. 
 

 
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ   
 
Mgr. Aleš Káčerik    archeolog, ředitel společnosti 
Mgr. Vít Hadrava    archeolog 
Veronika Káčeriková Kostovová, DiS.                
        asistentka archeologického výzkumu (rodičovská dovolená) 
Aleš Jindra      asistent/specialista archeologického výzkumu 
 
Ing. Jitka Nešvarová    mzdová a daňová účetní (externě) 
 
Pro naši společnost v roce 2015 pracovalo celkem 6 brigádníků (dohody o provedení práce). 
 

 
 
STÁTNÍ DOTACE NA SPOLEČENSKY ÚČELNÉ PRACOVNÍ MÍSTO VYHRAZENÉ PRO 
UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ 
 
Naše nezisková organizace čerpala finanční prostředky prostřednictvím projektu Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR na 
jednoho uchazeče o zaměstnání, který byl do doby zahájení čerpání dotace v evidenci uchazečů o 
zaměstnání na Úřadu práce.  

 
 

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE 
 
Dne 17. října 2015 byl v rámci mezinárodního dne archeologie příležitostí seznámit nejširší 
veřejnost s výsledky práce naší společnosti. Ve spolupráci s Oblastním muzeem v Mostě, p. o. jsme 
příchozí návštěvníky (děti i dospělé) zapojili do kreativní tvorby napodobenin pravěkých 
keramických plastik, především zvířecích figurek. Vedení muzea nám rovněž velmi vstřícně nabídlo 
prostor ke prezentaci výsledků formou posterů o našich archeologických výzkumech na různých 
typech staveb.  



ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V ROCE 2015 
 
V roce 2015 prováděla společnost Archeo Sever o. p. s. několik větších záchranných 
archeologických výzkumů (dále jen ZAV) na území Ústeckého kraje a menší výzkumy (formou 
dohledu) i v kraji Karlovarském. Zcela zásadní z pohledu nedodržení litery zákona o státní 
památkové péči bylo zjištění neohlášené stavební akce na katastru Věšťan u Teplic (mladší pravěk).  
Jako předstihový jsme realizovali výzkum v dobývacím prostoru těžby vyhrazeného nerostu kaolinu 
na k. ú. Rokle v okr. Chomutov (zábor roku 2015) – starší doba římská a raný středověk (11. - 12. 
století). Dohled při rekonstrukci autobusového terminálu v Žatci (u bývalé Pražské brány) včetně 
rekonstrukce kanalizace s vodovodem jsme prováděli ve spolupráci s detašovaným pracovištěm 
Archeologického ústavu AV ČR v Žatci. V průběhu jarních a letních měsíců jsme byli – podobně jako 
v roce 2014 - osloveni kolegy z Muzea města Ústí nad Labem, abychom provedli terénní část ZAV 
na k. ú. Habrovic (neolit a osídlení 12. – 13. století) a na k. ú. Velkého Března a Valtířova – střední až 
pozdní doba laténská (obě akce v okr. Ústí nad Labem). V závěru roku jsme byli nuceni vzhledem 
k technologické přestávce přerušit výzkumné práce při plošném odkryvu na katastru Českého 
Újezdu (starší doba hradištní – přelom 8. a 9. století).  

Další naše činnost se soustředila k menším stavebních akcím (převážně k rekonstrukcím 
plynovodu, v menší míře k rekonstrukci kanalizace, k sanaci svahu v zastavěném intravilánu či 
pokládce nového vedení optických a datových kabelů). Dalších 8 archeologických akcí – viz jejich 
přehled v závěru zprávy – bylo evidováno s negativním zjištěním.  

Tři stavební akce (Rokle u Chomutova, Český Újezd a Podmokly v Děčíně) byly zahájeny v roce 
2015 a časově se „překlopily“ do roku 2016. V následujícím výčtu podrobněji uvedeme pouze větší 
archeologické akce (plošné odkryvy) a výsledky archeologických odborných dohledů s pozitivním 
zjištěním. 
 
 
ARS 001/2015 – k. ú. Věšťany, trať Pod Věšťanským vrchem (ppč. 431/6, 431/13), okr. Teplice - 

záchranný archeologický výzkum při stavbě provozní budovy a objektu garáží. 
Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik, mladší a pozdní doba halštatská, starší doba římská, pozdní 
doba římská - počátek doby stěhování národů (keramika typu Přešťovice-Friedenhain). 
 
Neohlášený investiční záměr - spojený s výstavbou výrobní haly a garáží - byl zcela náhodně 
podchycen při služební cestě na kontrolu jiné stavební akce. Po okamžitém jednání s majitelem byly 
dohodnuty podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu, který probíhal od doby 
přerušení veškerých stavebních prací celkem 1 měsíc. Vzhledem k pokročilé fázi probíhajících 
zemních a výkopových prací jsme museli rezignovat na kontrolu provádění skrývky ornice 
s podorničím. Metodika exkavace byla adekvátně přizpůsobena nastalé situaci, a proto jsme 
přistoupili k plošnému odkryvu archeologických situací a objektů zapuštěných do podloží na ploše 
řádově kolem 0,3 ha. 

 Celkem bylo prozkoumáno 21 zahloubených archeologických objektů. Byla identifikována 
tzv. obytná komponenta sídelního areálu, mikroareál rezidenčních aktivit, v jejímž rámci byly 
zjištěny nejméně tři jisté situace s výskytem sídelní jednotky typu chata či mírně zahloubená 
obytná polozemnice (2 chaty horizontu HC-HD, 1 chata pozdně římská/časná doba stěhování 
národů). Sporadicky byly zachyceny také stopy po menších zahloubených objektech typu 
kůlová/sloupová jamka/jáma. Dále byly zachyceny pozůstatky jednoho výrobního 
pyrotechnologického zařízení (hutnické pece) s baterií dvou zahloubených nístějí, pravděpodobně 
ze starší doby římské. V kontextu poznání doby počátků stěhování národů v severozápadních 
Čechách se jeví jako zcela ojedinělý objev souboru keramických nádob z polozahloubené chaty při 
severní hranici staveniště. Dle specialistů na toto období panuje většinová shoda v tom, že se 



jedná o import keramiky typu Přešťovice-Friedenhain z přechodného horizontu pozdně římské až 
časné doby stěhování národů (v absolutních datech 380 až 410 po Kristu). 

Archeologické nálezy budou po dobu zpracování uloženy v sídle společnosti a poté bude 
v souladu s legislativou zahájeno jednání o jejich převodu do vlastnictví Ústeckého kraje. Výsledky 
výzkumu byly komplexně shrnuty do závěrečné nálezové zprávy, která byla dle zákona odevzdána 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Praze. 

 

 
                
     Obr. 01. Část plochy po skrývce nadloží, pohled od jihovýchodu (foto A. Káčerik). 
 

 

 
                          

        Obr. 02. Objekt 02, řez zahloubenými nístějemi hutnické pece – detail (foto A. Káčerik). 



ARS 002/2015 – k ú. Rokle (ppč. 283/14), okr. Chomutov – předstihový záchranný archeologický 
výzkum při hornické činnosti (těžbě vyhrazeného nerostu kaolinu) v dobývacím 
prostoru (zábor roku 2015) 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik, počátek starší doby římské, raný středověk (11. až 12. století)  

Výzkumem prováděným od července do konce září bylo identifikováno celkem 62 nálezových 
situací/zahloubených objektů na takřka 4/5 skryté plochy z celkového záboru cca 2 ha, 
zamýšleného k průzkumu v roce 2015. Pozůstatky tehdejšího kulturního souvrství nebyly 
archeologickým výzkumem zachyceny. Během exkavace byly výběrově odebírány vzorky výplní pro 
proplavení a následné archeobotanické analýzy rostlinných makrozbytků. Jižní část záboru bude 
prozkoumána v jarních měsících roku 2016, jakmile to umožní příznivé klimatické podmínky. 
Jednotlivé archeologické objekty zapuštěné do geologického podloží a sondy půdním profilem byly 
geodeticky zaměřeny investorem. 

V současné době je prováděno základní laboratorní ošetření movitých archeologických nálezů 
včetně konzervace kovů nalezených při detektorovém průzkumu, který předcházel vlastní skrývce 
nadloží. Ve fázi zadání se nachází záměr provedení přírodovědných analýz odebraných vzorků hlín. 
Dosavadní terénní kresebná dokumentace je v současné době zpracovávána do digitálního 
formátu. Veškeré archeologické nálezy budou po dobu zpracování uloženy v sídle společnosti a 
poté bude v souladu s legislativou zahájeno jednání o jejich převodu do vlastnictví Ústeckého 
kraje. Výsledky výzkumu budou komplexně shrnuty do závěrečné nálezové zprávy, která bude dle 
zákona odevzdána Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Praze. 

 

 
 
   Obr. 03. Detektorový průzkum lokality, resp. záboru pro rok 2015 (foto A. Káčerik). 



 

 
 

     Obr. 04. Pohled od J na část plochy zkoumané pomocí čtvercové sítě (foto A. Káčerik). 
 
 
 
 
ARS 003 /2015 – k.ú. Žatec (ppč. ppč. 6775/1, 63/1, 345/1), okr. Louny – terénní část záchranného 

archeologického výzkumu vyvolaného rekonstrukcí  „Autobusového terminálu“ 
u Kruhového náměstí. 

Vedoucí výzkumu: Mgr. P. Čech (ArÚ AV ČR, pracoviště Žatec) – asistent Mg. A. Káčerik, mladší 
novověk (v převážné většině přelom 18. a 19. století). 
 
Dokumentací základových zdiv domu založeného do vyrovnávacích a planýrkových vrstev 
středověkého městského opevnění (hradebního příkopu), vzniklých postupným zasypáváním v 
průběhu 2. pol. 18. století až počátkem 19. století, byl potvrzen předpoklad podepřený nejen 
nedávnými výzkumy Hotelu Černý orel a Střelnice (2008), ale vycházející také z komparace 
historických kartografických pramenů a movitých archeologických nálezů získaných tímto 
výzkumem.  



 
 

  Obr. 05. Příklad digitalizovaného kresebného plánu sektoru 04 (V. Káčeriková Kostovová).



 

 
 

Obr. 06. Výběr reprezentativních zlomků keramiky a kamnových kachlů (foto a kresba D. Čechová).   

 
 



ARS 004 /2015 – k. ú. Habrovice (ppč. 271/25), okr. Ústí nad Labem – liniový záchranný 
archeologický výzkum při rekonstrukci kanalizace. 

Vedoucí výzkumu: Mgr. L. Rypka (Muzeum města Ústí nad Labem) – asistent Mgr. A. Káčerik, pravěk 
(neolit), závěr raného středověku (12. až 13. století).  
 
Jednalo se o výstavbu nové kanalizace mezi Skoroticemi, Habrovicemi a Strážkami. V úseku na 
katastru Habrovic jsme provedli exkavaci celkem 10 zahloubených objektů, kde se z velké části 
jednalo o pozůstatky raně středověké zástavby s dochovanými pozůstatky konstrukčních prvků 
dřevěných domů. Samozřejmostí bylo průběžné plnění standardních formulářů (negativ, depozit, 
struktura apod.) a systematický odběr vzorků výplní na archeobotanické analýzy. Z hlediska 
dosavadního stavu archeologického poznání Habrovic se jedná o úplně první archeologické zjištění 
spolu s nálezy učiněné v tomto katastru. 
 

 
 

      Obr. 07. Ukázka tzv. formulářové archeologie během terénní části výzkumu (foto A. Káčerik). 

 
 
ARS 005 /2015 – k. ú. Velkého Března a Valtířova (ppč. 33/1, 33/2, 303/1, 320/1, 320/4) – liniový 

záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci VTL plynovodu.  
Vedoucí výzkumu: Mgr. L. Rypka (Muzeum města Ústí nad Labem) – asistent Mgr. A. Káčerik, 
převážně střední až pozdní doba laténská. 

Výzkum se zaměřil na záchranu archeologických objektů porušených již z valné části při budování 
nového plynovodu v 60. letech 20. století. Výsledky výzkumu potvrdily osídlení z mladšího 
pravěku, resp. z mladší doby železné – laténské. Nejzajímavější situace představovaly poměrně 
rozměrné zásobní jámy (s vnitřní šířkou paty při dně bezmála 3 m!) 



 

         Obr. 08. Pohled od západu na výkopové práce (foto A. Káčerik). 

 
 
ARS 006 /2015 – k .ú. Český Újezd (ppč. 138/1), okr. Ústí nad Labem - záchranný archeologický 

výzkum provedený kombinací odborného dohledu při pokládce nových 
podzemních inženýrských sítí a formou plošného odkryvu 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik, raný středověk (starší doba hradištní, resp. 2. pol. 8. století až 1. 
pol. 9. stol.). 
 
Nedorozuměním ze strany investora byla provedena skrývka ornice s podorničím na ploše řádově 
3-4 ha, aniž by byl přítomen archeolog. Během zemních prací vznikly 2 dočasné mezideponie 
nadložního materiálu, pod nimiž nebylo dosud skryto nadloží. Kontrolou skryté plochy nebyly 
identifikovány žádné pozitivní nálezové situace ani archeologické nálezy. Přesto byl proveden 
detektorový průzkum na vytipovaných částech plochy, který prokázal – stopově – přítomnost 
postmedieválních zlomků artefaktů z bojiště a z ležení spojeneckých jednotek v závěru roku 1813. 
Většinou se jednalo o projektily – olověné kule do mušket, případně byla objevena dělostřelecká 
munice – železné koule, granáty či jejich střepiny a kartáčové kule. 
 V další fázi terénních prací jsme přistoupili k sondování skryté plochy pomocí asi 20 podélných 
i příčných rýh provedených těžkou mechanizací. Cílem bylo ověřit skutečný stav rozhraní nadloží a 
podloží. V části, kde se předtím nacházela deponie, nebyl tento pás dosud skryt na podloží. A 
právě v těchto místech se nám při skrývce podařilo zachytit ojedinělé relikty zahloubených částí 
archeologických objektů (dosud celkem 8 prozkoumaných, z toho 1 je jistě výrobní 
pyrotechnologický objekt a 1 zásobní jáma). Pro účely rekonstrukce přírodních podmínek a 
způsobu subsistence tehdejších obyvatel byly odebrány vzorky výplní na přírodovědné analýzy. 
Předběžnou chronologickou analýzou keramického střepového materiálu byly nálezy datovány do 
raného středověku, resp. do přelomu 8. a 9. století.     



 
 

  Obr. 09. Ověření terénní situace díky sondovacím rýhám provedenými meechanizací.  
                                Pohled od jihovýchodu směrem k dálničnímu exitu (Všebořice/Chlumec), foto  

A. Káčerik. 
 

 
ARS 007/2015 – k .ú. Duchcov (okr. Teplice), Bílinské Předměstí: ul. Bílinská, Havířská, Studniční, 

Nádražní, Náměstí Legií, Bratří Čapků a Riegrova – záchranný archeologický 
výzkum formou odborného dohledu 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik, přelom doby halštatské/laténské, vrcholný středověk (14./15. 
století). 
 

Bylo zjištěno několik pozitivních nálezových situací v původních historických terénech. Stavební 
hloubkou výkopu kolem 1,0-1,2 m bylo na několika místech trasy plynovodu dosaženo úrovně 
geologického podloží, které bylo střídavě žluté až béžovohnědé jílovitohlinité až hlinitopísčité 
s ojedinělým výskytem reliktů dochovaných sprašových návějí konzistence jílovité spraše. Celková 
délka hlavní trasy liniového výkopu (mimo přípojky k domům) dosahovala řádově 850 – 900 m a 
procházela v komunikaci buď těsně podél chodníku anebo v 1/3 šířky komunikace souběžně s ní. 
Vlastní výkopy byly trasovány tak, že nové potrubí bylo pokládáno paralelně vedle starého anebo 
se nové pokládalo v nezměněné trase ve vedení dosluhujícího plynovodu. Nadmořská výška stavby 
se pohybovala v rozmezí 210 – 214 m n. m. První pozitivní archeologická situace byla identifikována 
na začátku liniového výkopu v ulici Havířská, resp. v křižovatce této ulice s ul. Bílinskou. Výkop pro 
NTL plynovod proťal v celé šíři odpadní či fekální jímku z vrcholného středověku (přelomu 14. a 15. 
století). Během exkavace a terénní fotografické a kresebné dokumentace bylo zajištěno značné 
množství movitých archeologických nálezů (většinou se jednalo o zlomky keramických nádob 
včetně profilovaných okrajů). Další pozitivní nálezová situace byla dokumentována až v závěru 
plánovaných zemních prací této stavební akce a to v ulici Riegrova, resp. v křižovatce ulice Bratří 
Čapků a Riegrovy ul., před domem č. p. 9. Jednalo se zde o zachycení stop po osídlení z doby 
mladšího zemědělského pravěku – konce doby halštatské a počátku doby laténské. Na stěně 



(profilu) výkopu a zčásti i v půdoryse se dochoval archeologický objekt . Povrch jámy zaplněné 
tmavou hlínou s početnými nálezy (zlomky keramiky ale i fragmenty zvířecích kostí – skotu 
domácího) se nacházel cca 30 – 40 cm pod současným asfaltovým povrchem komunikace. Nutno 
závěrem podotknout, že v této souvislosti jsme výše popsané situace víceméně zde předpokládali 
s ohledem k dřívějším poznatkům učiněným při odborném dohledu prováděném pracovníky 
Regionálního muzea v Teplicích při rekonstrukci podzemních inženýrských sítí společnosti O2 
Telefonica v roce 2000. 

 

Obr. 10. Interpretace nálezové situace fekální jímky (14./15. století) u křižovatky ul. Havířská a             

Bílinská (foto a kresba A. Káčerik). 



 
 

Obr. 11. Větší keramický fragment hrdla džbánu s uchem ze situace v ul. Havířská (foto A. Káčerik). 

 

 

 

 

 
 

Obr. 12. Situace sídlištní jámy (z konce halštatu, počátku laténu) na vertikálním řezu liniového 

                výkopu v ul. Riegrova, čp. 9 (foto A. Káčerik). 



ARS 008/2015 – k .ú. Teplice - Lázeňský park u lázní Beethoven (ppč. 4545/1, 413/1) – záchranný 

archeologický výzkum formou odborného dohledu. 

Vedoucí: Mgr. A. Káčerik, vrcholný středověk, pozdní novověk. 

Celková délka hlavní trasy STL plynovodu dosahovala přibližně 200 m a procházela lázeňským 
parkem kolem komplexu budov Lázní Beethoven (po jeho severní straně) s vyústěním až do ulice 
Rooseveltova. Vlastní výkopy byly zamýšleny a realizovány tak, že nové potrubí bylo vkládáno do 
stávajícího systémem několikerých montážních jam na trase plynovodu. Nadmořská výška stavby 
se pohybovala kolem nivelety 226 m n. m. Geomorfologicky se místo stavby nacházelo na mírně 
k jihovýchodu ukloněném údolí, kterým tekla v minulosti (určitě ve vrcholném středověku – známo 
díky archeologickému výzkumu v místě nákupního domu Prior/Galerie Teplice) drobná vodoteč, 
místními starousedlíky dříve nazývaná jako Kočičí potok (v německém ekvivalentu jako 
Katzenbach). Pro obě zjištěné pozitivní nálezové situace je jejich společným jmenovatelem velice 
fragmentární stav dochování. První archeologická situace byla identifikována nedaleko průběhu 
Lázeňské uličky (od Domu kultury směrem na Zámecké náměstí). V takřka nepatrném terénním 
reliktu se zde nacházelo dochované kulturní souvrství z vrcholného středověku (pravděpodobně 
rámcově 15. století). Při začisťování profilu a dna výkopu (hloubka kolem 2 m) byl vyzvednut pouze 
1 atypický keramický zlomek bez profilace či výzdoby. V prostoru chodníku (zámkové dlažby) 
v lázeňském parku bylo při výkopových pracích spojených s hloubením tzv. montážní jámy 
odhaleno další archeologické/historické souvrství. Dle ojedinělého nálezu zlomku keramiky 
(kameniny s vnější úpravou povrchu kobaltem) a především dle jiných obdobných situací na území 
města Teplic (např. v šanovském parku u Vojenských lázní při budování tepelného napáječe v roce 
2013) lze konstatovat pozdější dobu vzniku těchto uloženin někdy v pozdním novověku (od 19. 
století a později) v souvislosti s četnými terénními úpravami povrchu komunikace. 

 
      

  Obr. 13. Interpretace nálezové situace v Lázeňském parku u budovy lázní Beethoven  

                                  (foto a kresba A. Káčerik). 



ARS 009/2015 – k. ú. Chabařovice (okr. Ústí nad Labem), (extravilán obce) – záchranný 

archeologický výzkum formou odborného dohledu. 

Vedoucí: Mgr. A. Káčerik, novověk. 

Archeologické práce souvisely s výkopovými pracemi pro výtlačné potrubí kanalizace a STL 
plynovodu pro novou výrobní halu DISCUS (trať U Pískovny – severně od středu katastru 
Chabařovic). Systematicky byly dokumentovány (fotograficky) typické profily, resp. řezy na stěnách 
výkopu. Výkop v délce přibližně 800 m byl rozdělen na 2 etapy, přičemž 1. etapa v délce cca 100 m 
od výrobní haly směrem do Chabařovic byla prováděna v zimních měsících (únor-březen 2015) a 2. 
etapa ve zbývajícím úseku od Chabařovic směrem k výrobní hale pak v měsíci dubnu-květnu 2015. 
První úsek výkopu o šířce zhruba 1,5 m a hloubce 2-2,5 m probíhal mimo vlastní vozovku Chlumec-
Chabařovice. Postupně zde byly identifikovány a dokumentovány recentní nálezové situace 
s podzemními intencionálními zásahy (s úrovní povrchu výkopů kolem 1 m pod současným 
povrchem asfaltové komunikace). Objekty (č. 02-05) o průměru 0,5 m s mělkým dnem max. do 50 
cm obsahovaly tmavě šedou výplň s ojedinělými úlomky dřevěného uhlí, avšak zcela bez 
doprovodných datujících artefaktů. Větší objekt č. 01 byl vzdálen cca 70 m od rohu staveniště, 
resp. od vstupní kanalizační šachty. Výplň středně hnědé písčité hlíny tvořily nahodilé zlomky 
kameniny, porcelánu, cihloviny a dřevěného uhlí. Podle uvedených artefaktů se jedná o recentní 
objekt zřejmě z přelomu 19. a 20. století. Druhý úsek výkopu, procházející víceméně paralelně při 
okraji současné vozovky, měl proměnlivou šíři 1,5 m a hloubku od 1,5 do 2,5 m. Výkop byl 
v pravidelných intervalech sledován a dokumentován jednak ve výběrových úsecích ručním 
začištěním motyčkou a jednak následným kolmým snímkováním jednotlivých řezů na stěnách 
výkopu. Při dohledu nebyly zjištěny žádné pozitivní archeologické objekty, které by byly zapuštěny 
do starších uloženin či do intaktního geologického podloží. Pouze v úseku současné komunikace, 
zhruba od místa pod železničním viaduktem (Ústí nad Labem – Teplice) až k šachtě (1. etapa) 
směrem k výrobní hale byly opakovaně zachycovány dvě úrovně horizontu zpevněné komunikace. 
První horizont, mladší, bezprostředně pod podsýpkou asfaltové silnice, byl tvořen dlažbou ze 
žulových kostek (20 x 20 cm) a druhý horizont, starší, byl tvořen lomovými kameny (převážně 
čediče), který de facto nasedal na geologické podloží (tvořeném štěrkopísky) v hloubkové úrovni 
cca 0,70 m pod současným povrchem asfaltu. Podle dostupných historických kartografických 
pramenů (vojenských map tzv. druhého josefského mapování) by bylo možné tuto komunikaci 
ztotožnit s císařskou silnicí vybudovanou ke konci 18. století.  

 

Obr. 14. Fotografická dokumentace vertikálního řezu situace novověké zpevněné cesty (foto A. Káčerik). 



PŘEHLED DALŠÍCH AKCÍ PROVÁDĚNÝCH V ROCE 2015 (negativní zjištění) 

 
 
ARS 010/2015 – k. ú. Teplice, ul. Petra Bezruče – „Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek“  
(RWE GasNet, s. r. o.) 
 
ARS 011/2015 – k. ú. Teplice, ul. Alejní – „Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek“  
(RWE GasNet, s. r. o.) 
 
ARS 012/2015 – k. ú. Teplice, Benešovo náměstí a část ul. U Radnice (ppč. 4528/1, 4529/1, 4530) 
– „Rekonstrukce plynovodu a přípojek“ (RWE GasNet, s. r. o.) 
 
ARS 013/2015 – k. ú. Bystřany, okr. Teplice - trať Pod vodárnou; ulice Husova, Havlíčkova a 
Komenského - „Rekonstrukce plynovodu a přípojek“ (RWE GasNet, s. r. o.) 
 
ARS 014/2015 – k. ú. Duchcov, ul. V Domkách (okr. Teplice) - „Rekonstrukce plynovodu a 
přípojek“ (RWE GasNet, s. r. o.) 

ARS 015/2015 – k. ú. Chomutov II, městská část Horní Ves: ul. Václavská, Lužická, Havlíčkova, 
Kostnická, Jiráskova, Akademika Heyrovského, Zengerova, Gerstnerova, Cihlářská a Blatenská - 
„Telekomunikační optická síť  Severka – Jitřenka“ (GRAPE SC, a. s.) 
 
ARS 016/2015 – k. ú. Jáchymov (okr. Karlovy Vary) – ul. Mincovní ulice, ppč. 4884/3 – „Sanace 
opěrné zdi“ (COLAS CZ, a. s.) 
 
ARS 017/2015 – k. ú. Pomezí nad Ohří, Podhoří u Chebu a Cheb – „Odkanalizování obce“ 
(STAMOZA, s. r. o.) 



PŘÍLOHY (HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI)  

 
Rozvaha pro nevýdělečné organizace ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2015  
Příloha k účetní závěrce k datu 31. 12. 2015 
Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2015 














