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ANOTACE: 

 

 Diplomová práce se zabývá problematikou záchranného archeologického výzkumu 

na lokalitě Doly Nástup Tušimice prováděné Ústavem archeologické a památkové péče 

Severozápadních Čech se sídlem v Mostě, možnostmi personálního obsazení a náklady    

na tento výzkum.  

 Práce se dále věnuje možnostem soukromých organizací a porovnání státního sektoru 

se soukromým, který se taktéž zabývá záchranným archeologickým výzkumem na menších 

lokalitách.  
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SUMMARY: 

This thesis deals with the archaeological research in the area of Doly Nástup 

Tušimice by the Institute of Archaeological and Heritage Conservation Northwest, based in 

Bohemia Most. Staffing options and costs for this research. 

In comparison with the private sector, also engaged in rescue archaeological research 

on smaller sites and possibilities of these private organizations. 
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1 ÚVOD 

 Pozůstatky po lidské činnosti byly odnepaměti předmětem zájmu nastupujících 

generací. S jejich stopami z nejrůznějších historických období se setkal prakticky každý. 

Sběru, vyhodnocování a uchovávání se věnuje vědní obor archeologie. Prakticky na celém 

území České republiky probíhá archeologický výzkum, objevující a dokumentující historii 

vývoje člověka na našem území. Soudobá archeologie ve srovnání s jejím průkopnickým 

obdobím v 19. století využívá nejmodernější objevy techniky, věnuje se jí mnohem větší 

počet profesionálních pracovníků a soukromých zájemců. Existuje řada moderních metod 

sloužících k objevování archeologických lokalit, jejich šetrnému odkrytí a dokumentaci 

nálezů jak přímo na lokalitách, tak i v laboratorních podmínkách odborných pracovišť. 

Soudobá technika umožňuje vytváření přehledných rozsáhlých datových souborů, evidencí 

nálezových okolností, nálezů samotných, včetně jejich dokonalé dokumentace a především 

komunikaci mezi jednotlivými odborníky jak na území České republiky, tak i po celém 

světě.  

Nálezy  lze  potom  globálně  prezentovat  v  rámci  odborné  veřejnosti, což  značně  

napomáhá  vlastnímu  výzkumu.  Archeologické nálezy  jsou  ve  své  podstatě     důkazem  

a dokladem pozůstatků života člověka,  jeho  zručnosti,  tvůrčích  schopností  a  činností  

od počátku vývoje lidstva až do novověku. Vzhledem k významu archeologických 

památek  pro  dokumentaci  lidského  osídlení  a  kulturní  vyspělosti  obyvatelstva  na   

příslušných územích je tyto nutné považovat za kulturní dědictví. Z uvedených důvodů je 

v zájmu každé společnosti tyto památky pečlivě chránit a uchovat je pro budoucí pokolení. 

V České republice probíhá ochrana archeologických nalezišť  a  nálezů  na  státní  úrovni  

a řídí se příslušnými zákony. Ty přesně stanoví, kdo a za jakých podmínek může 

archeologický výzkum provádět.  

Změna státního systému po listopadu 1989 přinesla sebou mnoho nových situací, 

které ovlivnily i archeologický výzkum. Především je to změna vlastnictví velké části 

státního území, kterým se řada archeologicky zajímavých pozemků dostala do soukromých 

rukou. Nebývale se rozšířilo sběratelství artefaktů a s ním těsně související obchodování 

s nimi na nejrůznějších úrovních. Pravidla stanovuje v této oblasti  zákon  č.  20/1987 Sb.,  

o státní památkové péči se změnami odpovídajícími nově vzniklé situaci. Od roku 1990 na 
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území České republiky vznikla řada nových stavebních společností a mnoho zahraničních 

investorů v oblasti stavebnictví rozvinulo bohatou činnost. Začalo docházet k přestavbám 

historických jader mnoha měst, výstavbám nových městských čtvrtí mimo stávající 

intravilány, nových průmyslových zón a obchodních center „na zelené louce“, nových 

liniových staveb jako dálnic apod. 

 Přestože v poslední době došlo ke všeobecnému poklesu těžby a zpracování 

nerostných surovin, v severních Čechách stále pokračuje rozsáhlé přetváření krajiny těžbou 

uhlí v povrchových dolech, doprovázené velkými zábory půdy, mnohdy v oblastech 

s hromadným výskytem archeologických památek. 

 Uvedená rozsáhlá stavební činnost nese zvýšené nároky také na archeologické 

organizace oprávněné dle zákona k provádění záchranného archeologického výzkumu, jak 

z hlediska personálního, tak i materiálového vybavení. Sami archeologové přiznávají po 

roce 1989 značný nárůst počtu záchranných archeologických výzkumů. Zákon nově 

umožnil vznik soukromých organizací oprávněných provádět archeologický výzkum.  

Kromě jednotlivých organizačních článků Ústavu archeologické a památkové péče se 

tak lze v praxi setkat s řadou soukromých subjektů zaměřených na provádění záchranného 

archeologického výzkumu. Všechny tyto organizace se však potýkají s problémy, které 

přinesla nová doba i do stavebnictví. Historická kulturní krajina je  v České republice 

místy   zásadním   způsobem   přetvářena   za   použití   mohutné   a   výkonné   techniky   

a archeologické nálezy jsou v nezvyklé míře poškozovány a ničeny a to nejen stavební 

činností. Vyšší počet článků záchranného archeologického výzkumu ale přináší také naději 

na mnohem větší objem zachráněných a odborně zpracovaných nálezů.  

1.1 Cíl práce 

Ve své práci jsem se pokusil o ucelený pohled na záchranný archeologický výzkum 

jak z hlediska archeologických organizací uplatňujících vyšší zájmy státu, tak z hlediska 

organizace (investora), kterému při ZAV vznikají náklady. Cílem je pojmenovat základní 

pojmy ZAV, přesně vymezit právní normy, obecná opatření. Z právních norem jsem vybral 

použitelná ustanovení paragrafových znění při nedodržení platné legislativy a možnosti 

postihů a sankcí. 
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Jako příklad jsem vybral dlouholetý a „vzorový“ ZAV na Dolech Nástup Tušimice 

prováděný Ústavem archeologické a památkové péče Severozápadních Čech se sídlem 

v Mostě, jehož pracovníci mají dlouholeté zkušenosti s archeologickým výzkumem 

v konkrétních podmínkách na DNT Uvádím zde praktický postup a organizaci 

archeologických prací v terénu, rozpočty, časovou a finanční náročnost prací. ZAV 

posuzuji komplexně, proto se stručně zmiňuji i o geologii, morfologii, archeologii širšího 

zájmového území apod.  

Na konkrétních výsledcích ročních zpráv ZAV na DNT v letech 2004 – 2011 

ukazuji, že na jedné lokalitě se vyskytuje mnoho různorodých archeologických problémů 

daných složitostí historického vývoje území DNT, různými kulturami, uplatňováním 

moderních metod archeologického výzkumu, doplněné o několik zajímavostí, které se 

v tom kterém roce nalezly. 

 

Obrázek 1: Situační mapka se zájmovým územím DNT 

Zdroj:  Smrž-Kuna-Káčerik[19] 
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1.2 Archeologický výzkum, základní pojmy 

Základní pojmy a pravidla provádění archeologického výzkumu a průzkumu jsou 

dána interní směrnicí Archeologického ústavu Akademie věd České republiky z 8. 4. 2010. 

V preambuli pravidel archeologického průzkumu se říká: 

Archeologický výzkum je  metodou  vědeckého  poznání  minulosti  našeho  území  

a jeho obyvatel, prostředkem záchrany a nástrojem ochrany archeologického dědictví ČR. 

Provádí se ve veřejném zájmu a jeho výsledky jsou veřejným statkem. 

Archeologický výzkum, pokud zahrnuje exkavaci či jiné formy odkryvu a odebírání 

nálezů a vzorků, je destruktivní povahy a způsobuje nenávratný zánik části 

archeologického dědictví tímto výzkumem zasaženého. Je proto neopakovatelný a na 

archeologovi spočívá zodpovědnost za maximální míru vytěžení jeho informačního 

potenciálu. 

Pravidla archeologického výzkumu stanovují základní a společnou normu provádění 

všech částí archeologických výzkumů a vztahují se na všechny osoby, organizace a jejich 

složky, které jsou oprávněné k provádění archeologických výzkumů.  

Výběr nejdůležitějších pojmů: 

Archeologické nálezy jsou součástí archeologického dědictví ČR. Jsou primárním 

pramenem historické informace o člověku, jeho kultuře a jeho interakcích s prostředím od 

počátku jeho vývoje až do současnosti. Mohou být zkoumány hlavně nebo výlučně 

archeologickými metodami. Archeologické nálezy mohou být movité nebo nemovité. 

Archeologické nálezy a jejich soubory i vazby, kterými jsou propojeny mezi sebou a se 

svým okolím, jsou součástmi archeologického dědictví bez  ohledu  na  to,  zda  již  byly  

či ještě nebyly objeveny a identifikovány. 

Územím s archeologickými nálezy se rozumí území, či místo původního výskytu 

archeologických nálezů nemovitých a/nebo movitých, na němž již byly registrovány 

jakékoliv archeologické nálezy movité či nemovité povahy, na němž je lze odůvodněně 

očekávat, či na němž jejich výskyt není vyloučen. Za území bez archeologických nálezů 

lze označit pouze takové území, na němž byly prokazatelně odtěženy veškeré uloženiny 

čtvrtohorního stáří. 
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Archeologický výzkum je ucelený soubor specializovaných výzkumných a jiných 

odborných činností, zajišťujících vědecké poznání, získávání, uchování a dokumentaci 

archeologických nálezů a s nimi souvisejících informací jakožto součástí archeologické 

části kulturního dědictví s důrazem na jejich původní kontext, vyhodnocení a interpretaci 

jejich historické, kulturní a památkové hodnoty. 

Terénní archeologický výzkum je archeologickým výzkumem, který souvisí se 

získáváním   nových   archeologických   pramenů  a  dat  terénní  činností,  např.  sběrem  

či výkopem (odkryvem, exkavací). Podle důvodu provádění terénního výzkumu 

rozeznáváme badatelský archeologický výzkum a záchranný archeologický výzkum. Podle 

invaznosti zásahu rozdělujeme terénní archeologické výzkumy na nedestruktivní, částečně 

destruktivní a destruktivní. Dále rozeznáváme terénní archeologické výzkumy zjišťovací, 

předstihový a nouzový. Výsledkem terénního archeologického výzkumu je soubor 

movitých archeologických nálezů (artefaktů, ekofaktů a vzorků) a soubor nehmotných dat 

reprezentovaných zejména terénní dokumentací, tvořící podklad pro vznik nálezové 

zprávy. Terénní archeologický výzkum zahrnuje veškeré etapy archeologické práce 

související se získáním nových dat, tj. fázi přípravnou (rešerše, vypracování projektu), 

prováděcí (práce v terénu) a zpracovatelskou (laboratorní ošetření a konzervace nálezů, 

odborné vyhodnocení získaných movitých a nemovitých nálezů a vzorků, nálezové zprávy, 

publikace). 

Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí archeologický výzkum 

ohroženého území s archeologickými nálezy, jehož narušení soudobou lidskou činností 

nebo přírodními procesy je nevyhnutelné a z hospodaření archeologickým dědictvím 

nevyplývá možnost zachování archeologického dědictví na původním místě.  

Badatelský archeologický výzkum je takový archeologický výzkum, který se 

provádí na území s archeologickými nálezy jinak neohroženém, pouze z archeologického 

podnětu,   za   účelem   vyřešení   vědeckého   archeologického   problému.   Destruktivní  

a částečně destruktivní výzkum má být prováděn pouze tehdy, je-li to nezbytné z důvodu 

vyčerpání jiných možností odborného poznání.  

Nouzový archeologický výzkum je druhem záchranného výzkumu, který se provádí 

v průběhu narušení ohroženého území s archeologickými nálezy lidskou činností. 

Zpravidla je nestandardním řešením situace vzniklé nedodržením povinností vyplývajících 
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z platných právních předpisů, nepředpokládaným odhalením archeologického nálezu nebo 

se provádí tam, kde není technicky možné provést předstihový výzkum. 

Pro každý plánovaný terénní archeologický výzkum, s výjimkou nouzového 

archeologického výzkumu, musí být vypracován projekt, který stanoví jeho odborné cíle, 

volbu území, metody terénní práce včetně způsobu evidence a dokumentace 

archeologických nálezů a vztahů mezi nimi, personální zajištění, charakteristiku materiálně 

technického zabezpečení, odhad nákladů terénního výzkumu a způsob nakládání s jeho 

výsledky. Projekt se v případě záchranného výzkumu zpracovává s ohledem na veškeré 

podklady stavební dokumentace, inženýrsko-geologický průzkum, průzkumy souvisejících 

oborů či nedestruktivního archeologického výzkumu. 

Povinností vedoucího výzkumu je zajistit, aby v průběhu archeologického výzkumu 

byly vyzvedávány a shromažďovány všechny artefakty. Artefakty mohou být vyzvedávány 

metodou vzorku, musí však být pokryty veškeré kategorie důležité pro poznání vývoje 

naleziště v době jeho osídlení/ovlivnění člověkem. Při vzorkování archeologického 

pramene musí být explicitně uvedeno, jaká část pramene byla odebrána a na jakém 

principu byl proveden výběr. 

Výstupem terénního archeologického výzkumu je nálezový fond movitých nálezů, 

nálezová zpráva a soubor terénní dokumentace. 

V průběhu zpracovatelské fáze je pořízen seznam archeologických nálezů, jednotlivý 

záznam zahrnující jednu či více položek obsahuje kromě identifikačních údajů i popis 

nálezu a jeho dataci. Seznam archeologických nálezů je nedílnou součástí nálezové zprávy. 

Laboratorně ošetřené, konzervované a zaevidované nálezy jsou předávány příslušné 

sbírkotvorné instituci, do doby předání jsou uloženy v prostředí, s odpovídajícím režimem. 

O výsledcích terénního archeologického výzkumu je vypracována nálezová zpráva 

s předepsanou strukturou, jejíž nedílnou součástí je „Zpráva o archeologické akci“ 

v podobě vyplněného formuláře nebo jeho ekvivalentu v elektronickém systému evidence 

archeologických výzkumů. Tyto dokumenty se podávají ve stanovených lhůtách do 

archivu oprávněné organizace a do archivu instituce pověřené centrálním shromažďováním 

dat. 
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1.3 Organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů 

Ke  4. 8.  2011  má  s  Akademií  věd  ČR  uzavřenou  tzv.  dohodu  o  podmínkách  

a rozsahu provádění archeologických výzkumů na území Čech celkem 73 organizací 

(úplný seznam v příloze č. 3). Některé mají oprávnění na celé území Čech, některé mají 

omezenou působnost pouze na určitý region či dokonce obce. V Ústeckém kraji může 

působit celkem 13 organizací včetně těch s celostátní působností. 

 

Tabulka 1: Seznam organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů v Ústeckém   

kraji 

organizace územní působnost 

Archaia Praha, o.p.s. ČR 

ArcheoBohemia, o.p.s. správní území Ústeckého a Karlovarského kraje 

Archeologický ústav AV ČR ČR 

Jihočeská univerzita České 

Budějovice ČR 

Katedra archeologie FHS ZČU 

v Plzni ČR 

Národní muzeum Praha ČR 

Národní památkový ústav – včetně 

ÚOP ČR 

Oblastní muzeum v Chomutově bývalý okres Chomutov dle hranic z roku 1960 

Oblastní muzeum v Litoměřicích území bývalého správního okresu Litoměřice 

Oblastní muzeum v Lounech území bývalého správního okresu Louny 

Regionální muzeum v Teplicích Ústecký kraj 

Regionální muzeum v Žatci 

bývalé okresy Louny a Chomutov dle hranic z 

roku 1960 

Ústav archeologické památkové péče 

severozápadních Čech v Mostě 

bývalé okresy Děčín, Cheb, Chomutov, Karlovy 

vary, Louny, Most, Sokolov, Teplice, Ústí n. L. 

Poznámka: žlutě zvýrazněné organizace jsou předmětem mé práce          zdroj: http://www.arup.cas.cz/ 
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Jak je výše uvedeno, archeologický výzkum a průzkum mohou provádět kromě 

Archeologického ústavu AV rovněž právnické, ale i fyzické osoby, které mají k této 

činnosti oprávnění a splňují všechna kvalifikační kritéria a podmínky. V České republice 

pracuje několik takových organizací pod hlavičkou občanského sdružení. První 

společností, která položila základy dalším sdružením, které se zabývají archeologickým 

výzkumem, byla ARCHAIA Praha o.p.s. Její vznik se datuje do roku 1991. 

1.4  Regionální archeologické komise 

Organizace, oprávněné v daném regionu k provádění archeologických výzkumů, jsou 

sdružené do Regionálních archeologických komisí (RAK). Úkolem těchto komisí je 

vzájemně koordinovat výkon archeologické památkové péče na jednotlivých územích. 

Komise zajišťuje rychlou a bezprostřední výměnu informací o institucionálním zajištění 

jednotlivých záchranných archeologických výzkumů tak, aby nedocházelo k zbytečným 

prodlevám a komplikacím mezi výkonnými orgány státní památkové péče, organizacemi 

oprávněnými k provádění archeologických výzkumů a stavebníky. V Ústeckém kraji toto 

plní Komise pro severočeskou archeologii, která se zpravidla schází v Ústavu 

archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě. Tajemník je z ÚAPPSZČ 

Most (Mgr. P. Lissek), předsedou je nynější zástupce ředitelky litoměřického muzea – 

PhDr. O. Kotyza. Členové komise jsou zváni na archeologicky významné výzkumy, kde se 

provádí posouzení úrovně výzkumu, příp. jsou jimi doporučovány další metody. 
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2 PRÁVNÍ NORMY DOTÝKAJÍCÍ SE ZAV 

Základními právními normami platnými pro archeologický výzkum jsou: 

- Zákon o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. 

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

- Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (Maltská konvence), RTS č. 143, 

vyhlášená pod č. 99/2000 Sb. m. s. 

V podstatné části své práce se zabývám každoročním záchranným archeologickým 

průzkumem prováděným v předpolí povrchových hnědouhelných lomů v severních 

Čechách, na příkladu Dolů Nástup Tušimice. Základním zákonem, kterým se řídí 

povrchová těžba uhlí, je zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, 

který pamatuje (i jeho prováděcí vyhlášky) na „zájmy chráněné podle zvláštních předpisů“ 

(mimo jiné stavební zákon a zákon o státní památkové péči). 

Pro mou práci jsou zásadní následující vybrané pasáže z těchto zákonů: 

2.1   Zákon o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. 

Základní normou pro ochranu kulturních památek a archeologický výzkum a nálezy 

je Zákon o státní památkové péči č.20/1987 Sb. Archeologie se týká především jeho třetí 

část, sankcí za neplnění povinností část pátá. Zákon byl celkem 18x novelizován.  

V zákoně o státní památkové péči v § 2 odst. 1 obsahuje definici kulturní památky: 

Za kulturní památky  ….…  prohlašuje  ministerstvo  kultury  České  republiky  nemovité  

a movité věci, popřípadě jejich soubory, které jsou významnými doklady historického 

vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako 

projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro 

jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické. 

V § 21 odst. 1 je uvedeno, kdo může provádět archeologický výzkum: 

(1) Archeologický výzkum je oprávněn provádět Archeologický ústav Akademie věd 

České republiky, který se také vyjadřuje k ochraně archeologického dědictví … 
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(2) Ministerstvo  kultury  může na  žádost  v  odůvodněných  případech  po  dohodě  

s Akademií věd České republiky povolit provádění archeologických výzkumů vysokým 

školám, pokud je provádějí při plnění svých vědeckých nebo pedagogických úkolů, 

muzeím nebo jiným organizacím, popřípadě fyzické osobě, které mají pro odborné 

provádění archeologických výzkumů potřebné předpoklady… Oprávněná organizace 

uzavírá s Akademií věd České republiky dohodu o rozsahu a podmínkách provádění 

archeologických výzkumů. 

V odst. (3) zákon udává, jaké předpoklady musí splňovat žadatel: „Potřebnými 

předpoklady se rozumí odborná kvalifikace fyzické osoby žádající o udělení povolení, 

nebo odborná kvalifikace fyzické osoby, která je v pracovním nebo jiném obdobném 

poměru k osobě žádající o udělení povolení, jejichž prostřednictvím bude zajištěna 

odbornost   provádění   archeologických  výzkumů,  a  vybavení  laboratorním  zařízením  

a prostory nezbytně nutnými pro vědecké poznání a dokumentaci archeologických nálezů  

a dočasné uložení movitých archeologických nálezů… Odborná kvalifikace se prokazuje 

splněním   dosažené   kvalifikace,   jíž   je   vysokoškolské   vzdělání   získané   studiem    

v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti společenských věd se 

zaměřením na archeologii a 2 roky odborné praxe“. 

(5) Ministerstvo kultury po dohodě s Akademií věd České republiky může odejmout 

povolení k provádění archeologických výzkumů oprávněné organizaci, která porušila 

podmínky, za kterých jí bylo povolení uděleno.  

V § 21a  odst. 4 je uveden obsah oznámení, které Ministerstvu kultury zasílá uchazeč 

o provádění archeologických výzkumů (při splnění všech ostatních podmínek): 

b)  předpokládanou dobu provádění archeologických výzkumů na území České 

republiky, 

c)  místo, kde se mají archeologické výzkumy provést, 

d)  důvody pro provedení archeologických výzkumů,  

e)  popis odborných postupů, které mají být při archeologických výzkumech použity,  

f)  smlouvu uzavřenou s muzeem o uložení movitých archeologických nálezů 

učiněných při provádění archeologických výzkumů. 

V § 22 jsou uvedeny podmínky provádění archeologického průzkumu.  
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(1) Archeologický ústav a oprávněné organizace jsou povinny před zahájením 

archeologických výzkumů uzavřít dohodu s vlastníkem ... o podmínkách archeologických 

výzkumů na nemovitosti.  

(2) Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou 

stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému 

ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 

archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž 

podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady 

záchranného archeologického výzkumu tento stavebník.  

V § 23 je uvedeno, co je to archeologický nález a jaké  jsou  povinnosti  stavebníků  

a nálezců při jejich zjištění. 

(1) Archeologickým nálezem je věc (soubor věcí), která je dokladem nebo 

pozůstatkem   života   člověka   a  jeho  činnosti  od  počátku  jeho  vývoje  do  novověku  

a zachovala se zpravidla pod zemí. 

(2) O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických 

výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu 

… Oznámení je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací …  

(3) Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky 

Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po 

učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti 

všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před 

jeho poškozením, zničením nebo odcizením. 

V § 23a odst. 1 se uvádí, že „kraj může vydat v dohodě s ministerstvem kultury plán 

území s archeologickými nálezy …, ve kterém se vyznačí území, na nichž se vyskytují 

nebo se mohou odůvodněně vyskytovat archeologické nálezy, a který slouží pro 

zabezpečení archeologického dědictví a jako podklad pro plnění oznamovací povinnosti 

stavebníka.“ 

V § 32 a 34 jsou uvedeny úkoly, povinnosti a oprávnění orgánů odborné organizace 

státní památkové péče. Orgán nebo odborná organizace státní památkové péče … jsou 

oprávněny:  
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a)  vstupovat do podniků, závodů, zařízení, objektů a na ostatní nemovitosti,  

b)  vykonávat v nich potřebné odborné práce na ochranu kulturních památek nebo 

pro vědecké účely, zejména dokumentační a konzervační, jakož i odborný dozor,  

c) požadovat za tím účelem potřebné údaje a vysvětlení. 

Sankcemi za porušení památkového zákona jsou pokuty, přestupky nebo zákaz 

činnosti. Tyto sankce jsou uvedeny v § 35 a následujících.  

Podle odst. 1 obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží pokutu až do výše 

2000000 Kč právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, jestliže při 

výkonu svého podnikání 

a)  nechrání věc před poškozením, zničením nebo odcizením od doručení 

vyrozumění o podání návrhu na prohlášení věci za kulturní památku …. 

b)  nesplní oznamovací stanovenou povinnost …. 

c)  nepečuje o zachování  kulturní  památky,  neudržuje  ji  v  dobrém  stavu,  užívá  

ji způsobem neodpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě 

nebo technickému stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením nebo znehodnocením 

nebo ji znehodnotí nebo zničí. 

d)  porušuje podmínky určené v rozhodnutí o vymezení ochranného pásma nemovité 

kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo 

památkové zóny, 

h)  provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, 

odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní 

památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité 

kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo 

památkové zóny bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

…nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku … 

(2) Krajský úřad uloží pokutu až do výše 4 000 000 Kč právnické osobě, nebo 

fyzické osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého podnikání 

a)  nepečuje o zachování národní kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu, 

užívá ji způsobem neodpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové 
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hodnotě nebo technickému stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením nebo 

znehodnocením nebo ji znehodnotí nebo zničí, 

f)  nesplní oznamovací stanovenou povinnost …, 

g)  provádí v rozporu s § 21 odst. 2 archeologický výzkum, nebo provádí 

archeologický výzkum, přestože není osobou oprávněnou k výzkumům podle § 21 odst. 2, 

nebo postupuje v rozporu se zákazem podle § 35 odst. 4 nebo § 39 odst. 4.“ 

Zákaz činnosti dává Ministerstvo kultury podle § 35 odst. 4. Ministerstvo kultury 

zakáže provádění archeologických výzkumů právnické osobě nebo podnikající fyzické 

osobě oprávněné k provádění archeologických výzkumů, pokud provádí archeologické 

výzkumy, které archeologické nálezy ohrožují nebo poškozují, a to až na dobu 2 let.“ 

Podle § 39 (Přestupky), odst. 1 obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit 

pokutu až do výše 2 000 000,- Kč (opravit) fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, 

že: 

a) nechrání věc před poškozením, zničením nebo odcizením od doručení vyrozumění 

o podání návrhu na prohlášení věci za kulturní památku …,  

b)  nesplní oznamovací stanovenou povinnost,  

c)  nepečuje o zachování kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu a nechrání ji 

před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením, nebo kulturní památku 

užívá způsobem, který neodpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové 

hodnotě nebo technickému stavu,  

f)  provádí neoprávněné výkopy na území s archeologickými nálezy,  

g)  provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, 

odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní 

památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité 

kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo 

památkové zóny bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

… nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku …,  

Podle § 39 odst. 2 může krajský úřad uložit pokutu do výše 4 000 000,- Kčs fyzické 

osobě, která se dopustí přestupku tím, že:  
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a)  nepečuje o zachování národní kulturní  památky,  neudržuje  ji  v  dobrém  stavu  

a nechrání ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením, nebo národní 

kulturní památku užívá způsobem, který neodpovídá jejímu kulturně politickému 

významu, památkové hodnotě nebo technickému stavu,  

g) neplní oznamovací stanovenou povinnost …,  

h) provádí … archeologický výzkum, přestože není osobou oprávněnou 

k archeologickým výzkumům …  

Podle odst. 4 § 39 ministerstvo kultury může zakázat provádění archeologických 

výzkumů fyzické osobě oprávněné k provádění archeologických výzkumů, pokud provádí 

archeologické výzkumy, které archeologické nálezy ohrožují nebo poškozují, a to až na 

dobu 2 let.  

2.2  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) 

Záchranný archeologický průzkum je obecně prováděn především v rámci hornické  

a stavební činnosti. Základní zákonem regulujícím a upravujícím stavební činnost je 

stavební zákon. Stavbou se podle §2  odst. 3 „rozumí veškerá stavební díla, která vznikají 

stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, 

použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání“. Pod 

stavební zákon spadá i dopravní a technická infrastruktura jako jsou například pozemní 

komunikace   a   železnice,   letiště,   vodní  cesty,   vodovody  a  kanalizace,  energetické  

a komunikační vedení.  

V §2 odst. 1 m) se uvádí, že „opatření nestavební povahy sloužící ke snižování 

ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického 

dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci jsou veřejně prospěšným 

opatřením.“ 

V § 18 (Cíle a úkoly územního plánování), odst. 4, se hovoří, že „územní plánování 

ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví……“ 
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Ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování je podle § 11 

Ministerstvo pro místní rozvoj, které zajišťuje podle odst. 2 „metodickou podporu 

uplatňování soudobých poznatků územního plánování, urbanismu, architektury a poznatků 

stavebně technických, jakož i veřejných zájmů ve výstavbě a stavebnictví, zejména 

v ochraně životů a zdraví, v péči o životní prostředí a v ochraně kulturního, 

archeologického a přírodního dědictví“. 

Podle § 132 odst. 1 stavební úřady vykonávají soustavný dozor nad stavebními 

pracemi při zajišťováním ochrany veřejných zájmů … Stavební úřad je oprávněn, podle 

odst. 2,  „provádět (a) kontrolní prohlídky stavby, (d) nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, 

stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku. 

Veřejným zájmem se podle odst. 3 rozumí požadavek, aby c) stavba neohrožovala 

život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové 

péče,  archeologické  nálezy  a  sousední  stavby,  popřípadě  nezpůsobovala  jiné  škody  

či ztráty“ 

Podle § 137 odst. 1 „může stavební úřad nařídit vlastníku stavby, stavebního 

pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku nezbytné úpravy, (i) jimiž se zajišťuje 

ochrana architektonického a archeologického dědictví“. 

Podle § 170 odst. 1 lze práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit, jde-li o: 

(b) „veřejně prospěšné opatření … k ochraně archeologického dědictví“. Vlastní 

vyvlastnění upravuje zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 

k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). 

Podle § 176 je stavebník povinen nahlásit archeologické nálezy: 

(1) Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, … anebo k archeologickým 

nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní 

památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, 

aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Stavební úřad 

v dohodě s příslušným dotčeným orgánem stanoví podmínky k zabezpečení zájmů státní 

památkové péče a ochrany přírody a krajiny, popřípadě rozhodne o přerušení prací. 
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(2) Hrozí-li nebezpečí z prodlení a nepostačují podmínky stanovené stavebním 

úřadem podle odstavce 1, může orgán státní památkové péče nebo orgán ochrany přírody 

do 5 pracovních dnů od oznámení nálezu stanovit opatření k ochraně nálezu a rozhodnout 

o přerušení prací. ¨ 

(3) Na základě oznámení nálezu podle odstavce 2 může stavební úřad po dohodě 

s orgánem státní památkové péče nebo orgánem ochrany přírody vydané stavební povolení 

ve veřejném zájmu změnit. 

(4) Ministerstvo kultury může na návrh orgánu státní památkové péče nebo 

Archeologického ústavu Akademie věd České republiky rozhodnout, že se jedná o nález 

mimořádného významu, a z vlastního podnětu jej prohlásí za kulturní památku.  

(5) Na základě rozhodnutí podle odstavce 4 může stavební úřad po dohodě 

s Ministerstvem kultury vydané stavební povolení ve veřejném zájmu změnit nebo zrušit. 

2.3 Úmluva o ochraně archeologického dědictví (Maltská 

konvence) 

Úmluva členských států Rady Evropy  a  dalších  států  Evropské  kulturní  úmluvy  

z 16. 1. 1992 byla podepsána Českou republikou 17. 12. 1998 a v platnost zde vstoupila 

22. 9. 2000. Úmluva představuje mezinárodní záštitu „ … ochraně a rozmnožování 

archeologického dědictví v kontextu územního rozvoje měst a venkova, majíce na mysli, 

že archeologické dědictví je základním prvkem pro poznávání minulosti celého lidstva, 

uznávajíce, že evropské archeologické dědictví, jež poskytuje doklady  o  dávné  historii,  

je vážně ohroženo poškozováním způsobeným narůstajícím počtem velkých rozvojových 

projektů,   přirozenými   riziky,   tajnými   nebo   nevědecky  prováděnými  vykopávkami  

a nedostatečnou informovaností veřejnosti …“. 

Tématu této práce se týkají především vybrané odstavce z těchto článků úmluvy: 

Článek 1. „Cílem této Úmluvy (revidované) je ochraňovat archeologické dědictví 

jako zdroj evropské kolektivní paměti a jako nástroj  historického  a  vědeckého  studia.  

Za tímto účelem se za  součásti  archeologického   dědictví  považují  veškeré  pozůstatky  

a objekty a jakékoli jiné stopy po lidstvu z minulých období, 
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(i) jejichž uchování a studium umožňuje vysledovat vývoj historie lidstva a jeho 

vztah k přirozenému prostředí“ 

Článek 2. „Každá Strana se zavazuje, že zavede prostředky přiměřenými pro daný 

stát takový právní systém na ochranu archeologického dědictví, jenž zajistí: 

(iii) povinnost nálezce ohlásit příslušným úřadům náhodný nález součástí 

archeologického dědictví a dát jej k dispozici ke zkoumání.“ 

Článek 3. „Za účelem zachování archeologického dědictví a zaručení toho, aby 

archeologické výzkumy byly vědecky smysluplné, se každá Strana zavazuje: 

(i) uplatňovat procedury k povolování vykopávek a dalších archeologických činností 

a k dozoru nad nimi tak, aby:  

a) se zabránilo jakýmkoli nezákonným vykopávkám nebo odstraňování součástí 

archeologického dědictví …  

b) bylo zajištěno, že archeologické vykopávky a průzkumy budou prováděny 

vědeckým způsobem 

(ii) zajistit, aby vykopávky a další potenciálně destruktivní techniky byly prováděny 

pouze kvalifikovanými, zvláště oprávněnými osobami …“ 

Článek 5.  „Každá Strana se zavazuje: 

(i) že se bude snažit sladit a spojit požadavky archeologie a územních rozvojových 

plánů zajištěním účasti archeologů na:  

a) vytváření  politiky,  která  má zajistit  vyváženou  strategii  ochrany,  konzervace  

a zhodnocování archeologicky zajímavých lokalit 

b) různých fázích rozvojových projektů,  

(ii) … že zajistí, aby archeologové, městští a oblastní pracovníci územního plánování 

společně systematicky vedli konzultace, aby bylo možné:  

a) upravit   územní   plány,   jež   by   pravděpodobně   měly   nepříznivé   dopady   

na archeologické dědictví,  

b) vyhradit dostatečný čas a prostředky  k  provedení  řádného  vědeckého  bádání  

na nalezišti a publikaci jeho závěrů …“ 
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Článek 6.  „Každá Strana se zavazuje: 

i) zajistit veřejnou finanční podporu pro archeologické výzkumy ze strany 

celostátních, regionálních a místních úřadů, v souladu s jejich pravomocemi,  

(ii) navýšit materiální zdroje pro preventivní archeologii:  

a) přijetím vhodných opatření tak, aby významné veřejné nebo soukromé projekty 

územního rozvoje měly zajištěno pokrytí celkových nákladů na veškeré nutné související 

archeologické operace, a to z příslušných zdrojů veřejného nebo soukromého sektoru, …“ 

2.4 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství (Horní zákon) 

Podle § 2 odst. 2 se kulturní vrstva půdy, která je vegetačním prostředím rostlinstva  

a ze kterých většina archeologických nálezů pochází, nepovažuje za nerost.  

Ochrana a využití kulturní vrstvy půdy (v jiné terminologii ornice a dalších 

zúrodnitelné zeminy), která se nachází na ploše dobývacího prostoru a která je zvlášť 

odtěžována a deponována, jsou striktně vymezeny plánem otvírky, přípravy a dobývání 

výhradního ložiska. Ten je nutným předpokladem k vydání oprávnění k dobývání 

výhradního ložiska, kterými jsou i ložiska uhlí. Území s předpokládanými archeologickými 

nálezy patří mezi střety zájmů (ty řeší § 33), jejichž vyřešení těžební organizace dokladují 

při zahájení řízení o udělení  předchozího  souhlasu  ke  stanovení  dobývacího  prostoru  

(§ 28 odst. 1 d, nebo § 33 odst. 1 a 5). 

Podle § 10 jsou těžební organizace povinny:  

d)  řešit včas střety zájmů při stanovení dobývacího prostoru a při plánované otvírce, 

přípravě a dobývání výhradního ložiska především s cílem omezit nepříznivé vlivy na 

životní prostředí, 

h)  plnit další povinnosti stanovené tímto zákonem a jinými obecně závaznými 

právními předpisy. 

Podle § 24 odst. 9 mohou být v udělení předchozího souhlasu ke stanovení 

dobývacího prostoru stanoveny podmínky ochrany zájmů státní památkové péče nebo 

ochrany archeologického dědictví. 
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Podle § 27 odst. 5: Jestliže se návrh na stanovení nebo změnu dobývacího prostoru 

dotýká zájmů chráněných podle zvláštních předpisů (mimo jiné zákon č. 20/1987 o státní 

památkové péči), projedná organizace, která má výhradní ložisko dobývat, podmínky 

stanovení dobývacího prostoru s orgány a fyzickými a právnickými osobami, jimž přísluší 

ochrana těchto zájmů, v souladu s těmito předpisy. Tyto orgány, fyzické a právnické osoby 

jsou   povinny   své  připomínky,  požadavky  a  stanoviska  uplatnit  do  jednoho  měsíce  

u organizace, která o stanovení nebo změnu dobývacího prostoru požádala. 

Podle § 28 odst. 6 obvodní báňský úřad v řízení o stanovení dobývacího prostoru … 

posoudí, zda návrh vyhovuje …požadavkům, které stanoví zvláštní předpisy pro ochranu 

chráněných zájmů. 

2.5  Rozbor právních problémů v souvislosti se ZAV 

Záchranný archeologický výzkum představuje pro většinu stavebníků a investorů 

„nepříjemnost“ v podobě: 

a) zvýšených nákladů na stavbu za  provedený  ZAV  (v  případě  právnické  osoby  

§ 22 odst. 2 a fyzické osoby, jejíž činnost je výdělečná spojená s podnikáním) 

b) zdržení stavebních prací po dobu provádění ZAV 

c) závazků jako jsou opatření k ochraně neprozkoumaných částí archeologických 

situací apod. 

ZAV není možné se vyhnout, protože stavební úřad při kolaudaci vyžaduje 

předložení dokladu (expertního listu) o jeho provedení. Za území zcela bez 

archeologických nálezů lze označit pouze takové území, na němž byly prokazatelně 

odtěženy veškeré kvartérní uloženiny. Organizace oprávněné k provádění ZAV mají na 

svých webových stránkách formuláře, které stačí vyplnit a poslat mailem. O zahájení 

stavebních prací je třeba informovat minimálně 14 dní dopředu. 

Stále narůstá počet případů, kdy jsou stavby zahajovány bez patřičného stavebního 

povolení, bez provedení ZAV. Příčinou je nejen obecně nízké právní povědomí, ale i nízká 

vymahatelnost práva při jeho porušení. Případné archeologické nálezy jsou zatajovány 

nebo úmyslně ničeny. Zdržení stavebních prací kvůli umožnění ZAV, ať už hrazeného 

státem nebo investorem (§ 22,  odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.), se může pohybovat v řádech 
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mnoha měsíců či dokonce let a mohou tak nastat problémy s úvěrováním staveb. Pokud se 

v případě mimořádných nálezů financování ZAV nepodaří vyřešit, stavba se musí zastavit. 

Přibývá   případů   nelegálních   „archeologických  vykopávek“   často   vedených   

na známých, ale dosud neprozkoumaných archeologických nalezištích. Naprosto běžné je 

zatajení a „ponechání si“ nahodilých archeologických nálezů. I když je pravda, že většina 

takto nalezených artefaktů nemá velkou vypovídací hodnotu, laik to těžko může posoudit. 

Za archeologický nález, který je řádně oznámen a zachráněn, může být přiznána krajskými 

úřady i náležitá odměna.  

Velkým problémem posledních let jsou tzv. detektoráři. Běžné výmluvy, že hlavním 

zájmem hledačů jsou předměty pocházející z  relativně nedávné doby (např. z období 

druhé světové války) neobstojí, protože i ty jsou podle zákona č. 20/1987 Sb., § 23, odst. 1, 

archeologickým nálezem. Nelegální prospekce s detektorem kovů by měla být podle 

stejného zákona posuzována jako správní delikt, který umožňuje správnímu orgánu uložit 

pokutu do výše 4 mil. Kč. 

Hranice výše škody se určuje podle trestního zákoníku v § 138. Pod trestní zákoník 

spadá škoda od 5000,- Kč výše, protože škoda menší se posuzuje podle přestupkového 

zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích (přestupkový zákon). 

Podle zákona č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník) můžeme posuzovat spáchání trestných 

činů: 

1.  zatajení věci podle § 219: 

„(1) Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu nikoli nepatrné hodnoty, 

která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné, 

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 

potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný 

prospěch. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem 

uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.“ 

2. poškození cizí věci podle § 228 v případě neodborné manipulace 

s archeologickým nálezem:  
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„(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím 

majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán: 

c) spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu, 

nebo 

d) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. 

3. Provádí-li nelegální prospekci přímo majitel pozemku, může se tak dopustit také 

trestného činu zneužívání vlastnictví podle § 229: 

„Kdo poškodí důležitý zájem kulturní, vědecký, na ochraně přírody, krajiny nebo 

životního prostředí, chráněný jiným právním předpisem, tím, že zničí, poškodí, učiní 

neupotřebitelnou nebo zašantročí vlastní věc větší hodnoty, která požívá ochrany podle 

jiného právního předpisu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“ 

4. krádeže podle § 205: 

„(1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a 

a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci 

nebo jiné majetkové hodnoty.   

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 

potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu. 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,  
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Podle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. se dají posuzovat podle § 32 přestupky 

na úseku kultury: 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo 

a) poruší zvláštní právní předpis o ochraně předmětů nebo souborů předmětů 

kultovní, muzejní nebo galerijní hodnoty, 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 Kč. 
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3 ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM NA 

DOLECH NÁSTUP TUŠIMICE 

Doly Nástup Tušimice (DNT) jsou jednou ze dvou těžebních společností 

Severočeských dolů a.s. se sídlem v Chomutově – člena skupiny ČEZ, který je od roku 

2006 jejím jediným akcionářem. Společnost vznikla 1. 1. 2004 spojením státních podniků 

Doly Bílina a Dolů Nástup Tušimice. Severočeské doly jsou největší českou hnědouhelnou 

společností. Těžba uhlí v roce 2011 dosáhla výše 25 mil. tun, z toho z DNT 15 mil. tun. 

Zájmové území DNT  je  vymezeno  dobývacím  prostorem  Tušimice,  ve  kterém  

se nachází lom Libouš. Stávající dobývací prostor má rozlohu 42, 3 km
2
. Širší zájmová 

oblast   DNT   (včetně   území  s  historickou  těžbou  až  k  výchozům  podle  řeky  Ohře  

a  výsypkami)   zaujímá   rozlohu   asi   68  km
2
.  Dobývací  prostor  se  nachází  západně  

a jihozápadně od Chomutova v prostoru mezi Chomutovem, Prunéřovem, Kadaní, 

Nechranickou nádrží na Ohři a Březnem. 

Těžbou zcela nedotčeno (ani skrývkou ornice a úrodyschopných zemin) zůstane 

k 31. 12. 2012 území o rozloze asi 5,9 km
2
 ve východní části dobývacího prostoru. 

Katastrálně jde o oblast mezi obcemi Spořice, Droužkovice a Březno. Toto území 

představuje v budoucích letech poslední perspektivní plochu pro záchranný archeologický 

výzkum. Ten v současnosti probíhá v ploše záboru ornice na rok 2012 a v malé míře i na 

ploše záboru z roku 2011.  

3.1 Geomorfologické a hydrologické poměry zájmového území 

DNT 

Zájmové území DNT geomorfologicky náleží do středního Poohří, je jihozápadním 

okrajem Mostecké pánve. S ohledem na velice rozsáhlou hornickou činnost (povrchový 

velkolom), doprovázenou výraznými změnami morfologie terénu i při ukládání 

skrývkových zemin, představuje těžbou neporušený terén pouze relikt původního území. 

Na severozápadě je území ohraničeno zalesněným úpatím Krušných hor, kterým zde 

dominuje vrch Hradiště (k. 594 m n.m.). Zájmové území DNT představuje mírně zvlněný 

terén s převládajícím sklonem od severozápadu (366 m n.m.)  k  jihu  až  jihovýchodu  
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(308 m n.m.).   Sklon   terénu   je   menší   než  4
o
.  Území  bylo  protkáno  několika  

potoky  a říčkami a přímo sousedí s údolím řeky Ohře na jihu. Potoky (Lužický, Hutná) 

mají v generelu směr ZSZ -  VJV a byly oddělené mírnými hřbety. Z větší části jsou už 

dnes odtěžené nebo přeložené mimo dobývací prostor. Lužický potok s prozkoumaným 

významným osídlením jako takový již neexistuje, zbylý původní terén v DP Tušimice 

náleží dílčímu povodí Hutné.  

„Charakter reliéfu ovlivňuje hloubku půdního profilu a hydrologický režim půd, 

usměrňuje odtok a průsak srážkové vody, modifikuje klima a má nejdůležitější vliv na 

rozmístění vegetace v krajině“. Zásadním způsobem ovlivňuje i osídlení krajiny 

v minulosti. [9]   

3.2  Geologie kvartérních sedimentů zájmového území DNT 

Většina archeologických nálezů pochází buď přímo z povrchu půdy, nebo jsou 

uloženy v kvartérních sedimentech. V případě malé mocnosti kvartéru jsou archeologické 

objekty zahloubeny do jeho bezprostředního podloží. Zájmové území DNT je tvořeno 

terciérními sedimenty hnědouhelné mostecké pánve. Na většině území tvoří bezprostřední 

podloží kvartéru jezerní jíly nadloží hnědouhelné sloje. V jižní části území vychází na 

povrch svrchní uhelná sloj a v podloží jsou písky a písčité jíly meziložních vrstev. Mrazem 

provrásněný výchoz svrchní uhelné sloje probíhá i údolím říčky Hutné. Na severu je pánev 

ohraničena krystalinikem (převážně ruly) Krušných hor. 

Sedimenty kvartéru jsou zastoupeny mnoha typy hornin. K nejstarším patří relikty 

terasových štěrkopísků řeky Ohře. Hojně rozšířené jsou spraše a sprašové hlíny (často 

v terénu využívaném pravěkými zemědělci). Spraším podobné jílovito-písčité hlíny 

s podílem štěrku jsou často deluviálního (svahového) původu. Podle Krušných hor 

obsahují tělesa deluviálních hlín (fosilní skluzy a výplavové kužely) velké bloky křemenců 

(až přes 2 m v průměru), které pochází z asi 10 m silné desky překrývající vrchol Hradiště.  

Nivy potoků jsou vyplněny hlinito-písčito-štěrkovými náplavy. Jde o komplex 

sedimentů různorodého původu. Jejich polyfázový vývoj, v kombinaci s kulturními 

vrstvami s archeologickými nálezy, je v současnosti předmětem tzv. environmentálního 

archeologického průzkumu. V období  přívalových  srážek  se  ukládal  v  korytech  štěrk  

a písek, v klidných obdobích jemnější hlinité sedimenty (ty často obsahují artefakty). 



 

Jiří Jambor: Vliv nálezu archeologické památky na těžbu nerostných surovin 

 

 

25 2012  

Jednoduchou stratigrafii narušují klínovitá tělesa svahových sedimentů. Ve výplni se tak 

objevuje tzv. převrácená statigrafie, při níž artefakty z vrstev v prostoru hrany svahu byly 

při půdní erozi spláchnuty jako poslední. Objevují se tak ve svrchních vrstvách výplně, 

přestože původně ležely nejhlouběji. 

3.3  Půdní poměry zájmového území DNT 

Na povrchu kvartéru je vyvinut horizont ornice mocný několik desítek cm. 

Z hlediska půdních poměrů lze zařadit půdu v DP Tušimice, v předpolí lomu  Libouš,  do  

8 půdně ekologických jednotek (HPJ). Z hlediska plošného zastoupení výrazně převažují 

černozemě (okolo 70%) nad hnědými půdami a podružnými lužními půdami (černicemi) 

na nivách potoků. Charakteristickým typem černozemě je smonice (jinak také Vertisol), 

která zaujímá v ČR zvláštní postavení, jelikož je její výskyt omezený pouze na plochu 

Mostecké pánve. Běžná je především na Chomutovsku. Jde o tmavě zbarvenou humózní 

těžkou   jílovitou   půdu,   obvykle    větší  mocnosti  (kolem 50 cm),  za  vlhka  lepkavou  

a plastickou, po vyschnutí tvrdou. Podmínkou jejího vzniku je vápnité jílovité podloží, což 

splňují jak degradované jezerní jíly tvořící nadloží uhelné sloje, tak kvartérní sprašové 

hlíny. „Mocný humózní horizont vzniká střídáním bobtnáním a smršťováním při 

pravidelném prosychání a přemokření hlíny. Do trhlin za sucha propadává humózní 

materiál, za vlhka se s půdou mísí a tak vznikají hluboké černé humózní horizonty“.[9] 

3.4  Plán přípravy, otvírky a dobývání, hospodaření s půdou 

Plán přípravy, otvírky a dobývání (POPD) vypracovává podle Horního zákona 

(zákon č. 44/1988 Sb.) těžební organizace žádající o povolení hornické činnosti, případně 

žádající o stanovení dobývacího prostoru a povolení hornické činnosti. Náležitosti a obsah 

POPD upravuje vyhláška Českého báňského úřadu. Současné POPD lomu Libouš platné 

na léta 2006 až 2015. Nedílnou součástí POPD je „Plán sanace a rekultivace území 

dotčeného těžbou“, jehož složkou je kapitola „Bilance kulturních vrstev půdy a způsob 

jejich využití“. Veškeré nakládání s kulturní vrstvou půdy (v praxi nazývanou též 

„úrodyschopnou nebo zúrodnitelnou zeminou“ nebo jednoduše „ornicí a podorničím“) se 

řídí ustanoveními zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a jeho 

prováděcí vyhlášky č. 13/1994 Sb. 
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V předstihu je geologickým průzkumem a výpočtem zásob zpracována bilance 

skrývky kulturní vrstvy půdy a navrženo její hospodárné využití. S ohledem na geologický 

vývoj zájmové oblasti a požadavky rekultivací je skrývka půdy (ornice i podorničí) 

prováděna najednou, v celé své mocnosti, což je velmi důležité pro následný archeologický 

záchranný výzkum. Skrytá ornice je jednak rovnou rozvážena na připravené rekultivované 

pozemky, jednak ukládána na dočasné deponie. Veškerá ornice je využita pro rekultivační 

účely dolů, nelze ji třeba prodat dalším zájemcům. 

V platném POPD lomu Libouš na léta 2006 až 2015 byla skrývka ornice 

naplánovaná na ploše téměř 3 865 000 m
2
. Prakticky celá tato plocha je v ročních záběrech 

půdy pro skrývku ornice archeology prozkoumávána. Vlastní záchranný výzkum se pak 

soustřeďuje do víceméně předem vytipovaných oblastí, jež obvykle navazují na dříve 

zjištěné osídlené plochy s archeologickými nálezy a také na nedestruktivní analytické 

povrchové sběry provedené v letech 2007-2009. [19] 

3.5  Skrývka ornice, příprava pro ZAV 

Záchranný archeologický výzkum na DNT každý rok probíhá v ploše záboru půdy. 

Roční zábor půdy (hranice skrývky ornice v daném roce) představuje v ideálním případě 

pruh půdy v předpolí lomu o šířce cca 100 m před hranicí postupu 1. skrývkového řezu 

k 31.12. daného roku. Zemní práce začínají už na samém začátku roku shrnutím ornice do 

hromad a dočasných deponií, ze kterých se průběžně během roku ornice odváží jednak na 

rekultivované plochy, jednak do trvalých deponií. Zemní práce si vyžadují krátkodobé 

nasazení velkého množství především dopravní techniky, která je najímána od 

subdodadavatelských firem. Na očištěnou plochu záboru půdy mohou nastoupit 

archeologové a mají cca jeden rok k provedení ZAV. 

Základem spolupráce mezi Severočeskými doly a ÚAPPSZČ v Mostě jsou dobré 

vztahy mezi  organizacemi  i  odpovědnými  pracovníky  a vstřícnost  SD  vůči  potřebám  

a požadavkům archeologů. Jako velká firma, člen skupiny ČEZ, nemají SD žádné 

problémy s plněním zákonných povinností. Z dlouhodobých zkušeností při provádění ZAV 

v předpolí DNT vyplývá, že na provedení výzkumu archeologům jeden rok stačí. 

V případě nečekaného nárůstu objemu archeologických prací vychází ÚAPPSZČ 

investorovi vstříc nasazením většího počtu pracovníků (případ posledních dvou let). 
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Archeologové mají při provádění ZAV právo pozastavit stavební práce do jejich 

dokončení, což by v případě hnědouhelného lomu znamenalo obrovské ztráty. Severočeské 

doly poskytují archeologům i zázemí (např. stavební buňku) a techniku pro dočištění 

ploch, objektů a stěn profilů kvartérními sedimenty pro environmentální průzkum. 

Archeologický průzkum, zvláště mimořádné nálezy, vždy budí mezi zaměstnanci dolů 

zájem a pozornost, čímž vzniká prostor pro propagaci práce archeologů. 

Už v průběhu skrývání ornice provádějí archeologové dohled nad postupem prací. 

Průměrná mocnost ornice a podorničí v předpolí lomu Libouš dosahuje 0,7 m. Mimořádně 

zajímavé archeologické objekty a naleziště jsou obvykle známé už předem - z historických 

nálezů, z rešeršních prací, z nálezů z předchozích ZAV, z povrchových sběrů a pochůzek  

v   terénu,  či  z   geofyzikálního    nebo   leteckého  průzkumu.   Velkým   propagátorem   

a průkopníkem leteckého průzkumu v Čechách je právě Z.Smrž – dlouholetý vedoucí 

archeologických výzkumů na DNT. Principem průzkumu je rozpoznat objekty z povrchu 

neviditelné. Při určitém úhlu pohledu a osvětlení jsou jasně rozpoznatelné i velmi nepatrné 

rozdíly v reliéfu, mocnosti vegetace, vlhkosti a barvě půdy v místě objektů. Zahloubené 

objekty   mají   obvykle  větší  mocnost  humózní  hlíny,  jsou  vlhčí,  s  bujnější  vegetací,  

u vystupujících objektů je to obráceně. Na snímcích takové objekty často vypadají, jakoby 

byly zrovna čerstvě odkryté. 

Skrývka ornice před ZAV musí být provedena tak, aby nedošlo ke zničení 

archeologických objektů. Zahloubené objekty se po správně provedené skrývce na světlém 

jílovém podloží obvykle projeví jako tmavě hnědé útvary vyplněné hlínou. Pro archeology 

je  důležité  stanovení   hranice   orbou   a   další   lidskou   činností   převrstvené   ornice   

a neporušeného podloží (což může být i podorničí), v němž jsou zachované archeologické 

objekty „in situ“.  

Před vlastními zemními pracemi se proto provádí průzkumné rýhy, k nepřesnostem 

ale při značném rozsahu prací, bohužel, dochází, nikoliv však úmyslně.  
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3.6  Archeologie širšího zájmového území Dolů Nástup Tušimice 

Pravěké   dějiny   širšího   okolí   území   DNT   mají   díky  příznivému  charakteru  

a morfologii krajiny velice bohatou historii. Území bylo prakticky nepřetržitě osídleno od 

konce šestého tisíciletí před naším letopočtem. Osídlení bylo soustředěno především do 

dvou oblastí (mikroregionů) – údolí Lužického potoka a říčky Hutné a jejích přítoků. 

Široké a otevřené údolí Lužického potoka (dnes už těžbou uhlí zcela odtěžené) bylo 

osídleno intenzívněji než sevřenější údolí říčky Hutné, kde se navíc soustřeďovalo spíše na 

její přítoky – např. do mělkého údolí Krbického potoka. 

Tabulka 2:  Přehled archeologických kultur zastoupených v zájmovém území DNT  

Kultura stáří 

Mezolit - střední doba kamenná 8500 - 5500 př.n.l. 

Lineární (starší neolit) 5500 - 4700 př.n.l. 

Vypíchaná (mladší neolit) 4700 - 4000 př.n.l. 

Jordanovská (časný neolit) 4000 - 3700 př.n.l. 

Nálevkovitých pohárů (starý a střední eneolit) 3700 - 3400 př.n.l. 

Kanelovaná (střední eneolit) 3400 - 3100 př.n.l. 

Řivnáčská (mladší eneolit) 3100 - 2700 př.n.l. 

Kulovitých amfor (mladší eneolit) 3100 - 2700 př.n.l. 

Šňůrová (pozdní eneolit) 2700 - 2200 př.n.l. 

Zvoncovitých pohárů (pozdní eneolit) 2200 - 2000 př.n.l. 

Únětická (starší doba bronzová) 2000 - 1500 př.n.l. 

Mohylová (střední doba bronzová) 1500 - 1200 př.n.l. 

Knovízská (mladší a pozdní doba bronzová) 1200 - 700 př.n.l. 

Bylanská (starší doba železná) 700 - 500 př.n.l. 

Halštatská (starší doba železná) 550 - 400 př.n.l. 

Laténská (Keltové - starší doba železná) 400 - 50 př.n.l. 

Římská (Germáni) 50 př.n.l. - 375 n.l. 

Stěhování národů (Germáni 375 - 568 n.l. 

Raný středověk (Slované) 600 - 1200 n.l. 

Vrcholný středověk 1200 - 1500 n.l. 

Zdroj: Z.Smrž[7] 
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Doklady nejstaršího osídlení jsou sporé. V mezolitu (střední doba kamenná) patrně 

existovalo tábořiště na břehu jezera u Kadaně-Jezerky. Břehy jezera vysušeného koncem 

18.století byly osídlené po tisíciletí. 

Základ kulturní krajiny položili nejstarší zemědělci v mladší době kamenné. Nejen že 

mýcením a vypalováním lesů přetvořili krajinu, ale zřejmě jako první v Čechách začali 

hornickým způsobem (jámami) těžit tehdy nejdůležitější místní surovinu pro výrobu 

nástrojů – tušimický křemenec. Těžba křemence štolami pokračovala v pozdní době 

kamenné (eneolitu). V roce 1962 bylo v areálu elektráren v Tušimicích odkryto 19 jam a tři 

štoly sledující vrstvu pískovce s čočkami křemence. U Čachovic a Krbic  se  nacházely  

tzv. zpracovatelské osady. Kultury doby bronzové a železné už křemenec nepoužívaly. 

Druhá největší nekropole kultur pozdního eneolitu (se šňůrovou keramikou a zvoncovými 

poháry) se nachází u Čachovic, největší pak u Vikletic. 

Doba bronzová přinesla zdokonalení nástrojů a hustší osídlení zájmové oblasti, 

nikoliv však změnu v zemědělství a společnosti. Knovízské osídlení je nejhustší, na 

katastru téměř každé obce jsou nějaká naleziště. Lidem knovízské  kultury  byl  opevněný  

i vrch Hradiště u Černovic. 

Doba železná znamená zásadní změnu společenské struktury (vznik kmenové 

aristokracie) a hospodářství (nástup řemesel). Dokladem jsou bohatě vybavené komorové 

hroby kmenové aristokracie bylanské kultury u Přezetic. V pozdně halštatském období 

výbava hrobů chudne. Poohřím již v té době vedla obchodní stezka z Pomohaní. Ta je 

dokladovaná importovanými artefakty z nálezů u Kadaně-Jezerky a z Droužkovic.  

V  kultuře  laténské,  jejímiž  představiteli  byli  Keltové,  došlo  k  rozvoji  obchodu  

a řemesel, železné nástroje se staly běžně užívanými. Zájmové území DNT, především 

údolí Lužického potoka a Hutné bylo Kelty hustě osídleno formou dvorců a malých vesnic. 

V polovině 1. století př. n. l. vytlačili Kelty Germáni na své dlouhé historické cestě 

z ústí Labe do Lombardie.  Sídliště  Germánů  jsou  známá  z  Čachovic,  Lužice,  Kralup  

a Brán. Z.Smrž (1996) uvádí, že měli pravděpodobně na svědomí „ekologickou katastrofu“ 

projevující se silnou erozí půdy po vykácení lesů kvůli hutnění železa.  

Slované přišli z oblasti mezi Vislou a Dněprem v 7. století. Byli složeni z kmenů 

mluvících stejným jazykem. Brzy po svém příchodu vytvořily některé kmeny první „říše“. 

Jedna z teorií říká, že Wogastisburg, kde Sámo porazil Franky, je vrch Úhošť u Kadaně. 
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Slované opět osídlili údolí Hutné a naproti ležící vrch Hradiště u Černovic. Mohutné 

slovanské hradiště leželo u Hradce u Kadaně. Podle historiků říčka Hutná nepochybně 

představuje jeden z pěti krajů osídlených kmenem Lučanů (kraj „Gutna“), zmíněný 

v Kosmasově kronice ze začátku 12. století.  

Vrcholný středověk přinesl zásadní změnu v krajině, hospodářství i celé společnosti, 

vznikala města a vesnice. Historické základy obcí zaniklých později následkem těžby uhlí 

však nebyly z velké části prozkoumány. K zajímavému nálezu starší tvrze v Krbicích 

(zaniklé v polovině 16. století) došlo v roce 1998, kdy se přímo ve stěně 1. skrývkového 

řezu lomu Libouš nečekaně objevila její zeď.  

3.7  Organizace záchranného archeologického průzkumu na DNT  

Péče o rekultivaci území postiženého těžbou a půdní fond, tedy i záchranný 

archeologický výzkum v předpolí lomů Libouš a Bílina, spadá na Severočeských dolech 

pod technického ředitele, odbor přípravy území a rekultivací. Odbor v současné době vede 

V. Ondráček.   Na  Dolech  Nástup  Tušimice  jej  zabezpečuje  oddělení  přípravy  území  

a rekultivací (specialisté pozemků). 

Archeologický výzkum, který ze  zákona  o  státní  památkové  péči  č.  20/1987  Sb.,  

§ 22 odst. 2, hradí Severočeské doly, je výzkumem záchranným. Prakticky celé předpolí 

lomu je zařazeno jako „území s archeologickými nálezy“. V rámci ZAV probíhají i některé 

práce badatelského výzkumu, jsou ale hrazené z jiných prostředků. Ty obvykle pochází 

z grantových projektů a stipendií, nebo jde o součást státem hrazených archeologických 

výzkumů širšího celorepublikového významu. 

Před zahájením prací uzavírá objednatel (Severočeské doly) se zhotovitelem ZAV 

(ÚAPPSZČ v Mostě) standardní smlouvu o dílo podle obchodního zákoníku. Smlouva 

obsahuje kromě obvyklého předmětu, termínu, způsobu a formy plnění díla i řadu 

bezpečnostních a organizačních opatření, kterými se pracovníci ÚAPPSZČ musí při 

pohybu v areálu Dolů Nástup Tušimice řídit. 

Nedílnou složkou smlouvy o dílo je rozpočet prací ZAV. Rozpočet navrhuje vedoucí 

archeolog ÚAPPSZČ jako odpovědný zaměstnanec zhotovitele prací. Rozpočet vychází 

jednak z průměrných cen archeologických prací kalkulovaných Archeologickým ústavem 

AV ČR, jednak z konkrétních podmínek na lokalitě (rozsah plochy ročního záboru půdy se 
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skrytou ornicí, v němž je třeba provádět dohled, předpokládaný počet zkoumaných nalezišť 

a archeologických objektů, jejich typ a náročnost na výzkum, expertní posudky apod.). 

Výjimečně, při objevu dalších nepředpokládaných nalezišť, je rozpočet navýšen. Fakturace 

prací probíhá průběžně na základě soupisu provedených prací. 

Výstupem archeologického výzkumu je, kromě směrnicí Archeologického ústavu 

AV  ČR   předepsaného   souboru   dokumentace   k   výzkumu,   zpráva   pro   investora   

o provedeném ZAV. V ní je popsán postup prací a shrnuty výsledky průzkumu. Na základě 

provedeného průzkumu a rešeršních prací je navržen rozsah prací a rozpočet ZAV na další 

rok. Výstupem jsou i odborné a populárně-naučné články a publikace o výsledcích ZAV, 

které Severočeské doly využívají ke své propagaci. 

3.8 ÚAPP, odbornost pracovníků, organizace prací 

Záchranný archeologický průzkum na Dolech Nástup Tušimice dlouhodobě provádí 

Ústav archeologické a památkové péče severozápadních Čech v Mostě. Ústav vznikl 

v roce 1953 jako expozitura Archeologického ústavu AV ČR. V té době zde byli 

zaměstnáni jen 2 až 3 archeologové. Počet pracovníků začal narůstat až od roku 1973. 

V roce 1993 došlo k oddělení od Archeologického ústavu AV ČR a z bývalé expozitury 

vznikla samostatná veřejně výzkumná instituce, která spadá pod Ministerstvo kultury.  

V ÚAPPSZČ je v současné době zaměstnáno 13 archeologů, 5 laborantů, 2 kreslířky, 

2 geodeti a 1 řidič. Zázemí tvoří samostatná budova, ve které se nachází i laboratoř. 

Rozsáhlé terénní výzkumy si přes letní měsíce vyžadují brigádníky. Zájem mají především 

studenti. Dále s ÚAPPSZČ dlouhodobě spolupracují firmy, které na práce v terénu 

dodávají pracovníky (dělníky). Subdodavatelé uzavírají na každou akci s ÚAPPSZČ 

„Smlouvu o provedení práce“, ve které je práce  dělníků  oceněna  hodinovým  tarifem  

(viz kapitola 3.6).  

V současné době se na ZAV na DNT podílí dvě subdodavatelské firmy, které 

dodávají okolo 20 pracovníků. Kromě archeologických dělníků najímá ÚAPPSZČ k ZAV 

na DNT ještě tři externí archeology. Vedením ZAV na DNT je již dlouhá léta pověřován 

PhDr. Zdeněk Smrž. Jako vedoucí archeolog zde působil Mgr. Aleš Káčerík a po jeho 

odchodu do ArcheoBohemia Bc. Věra Sušická. Vedoucí výzkumu v terénu rozděluje 
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archeologické  dělníky  do  skupin,  obvykle  po  dvou  lidech,  které  pravidelně  obchází  

a kontroluje. 

Rozpočet ÚAPPSZČ je částečně hrazen z rozpočtu Ústeckého kraje. Tyto finanční 

prostředky ovšem sotva pokryjí údržbu budov, obnovu vozového parku a techniky do 

terénu, laboratoř a ostatní provozní náklady. Podstatnou složkou rozpočtu organizace jsou 

proto jednak finanční prostředky za provedené záchranné výzkumy hrazené investory, 

jednak prostředky z grantových projektů. Nejvýznamnější tříletý grantový projekt 

(Archeologie mizející krajiny. Nedestruktivní archeologický výzkum území povrchových 

dolů Tušimice) proběhl pod vedením Z.Smrže v letech 2007 až 2010 právě v předpolí Dolů 

Nástup Tušimice (viz kapitola 3.7.4).  

3.9  Obvyklý rozpočet archeologického záchranného výzkumu 

Náklady záchranného archeologického průzkumu jsou stanoveny jako náklady na 

prozkoumání určité délky, plochy či objemu terénu. Zahrnují veškeré náklady za provedení 

vlastní terénní části výzkumu, jeho zpracování (včetně nákladů na analýzy, odborné 

posudky atd.) a vyhodnocení (do úrovně nálezové zprávy). Rozsah uplatnění odborných 

analýz (posudky z oblasti geologie, geochemie, pedologie, antropologie, paleobotaniky, 

palynologie, mikrobiologie osteologie, radiokarbonové datování a řada dalších) nelze 

v úplnosti určit předem. Podíl těchto analýz obvykle tvoří minimálně 15 % celkových 

nákladů výzkumu. Standardně jsou však tyto náklady vyšší a to cca 20 – 30 %. 

Zahrnuty jsou rovněž náklady, které musí oprávněná organizace vynaložit 

v souvislosti s prováděním záchranného výzkumu, ale mimo prostor vlastního výzkumu, 

jako jsou administrativní práce spojené s provozem výzkumu, zajištění výplat osob na 

výzkumu zaměstnaných nebo administrativa vyvolaná výzkumem vůči dalším 

organizacím. 

Do nákladů musí být zahrnuta i přípravná fáze záchranného výzkumu, která se skládá 

z rešeršních prací, prováděných před vlastním terénním výzkumem, a tzv. dohledu při 

skrývce. Rešeršní práce zahrnují zjištění údajů o nalezišti na základě archivních informací, 

geofyzikálního či povrchového průzkumu. Investor může na základě rešerše, například 

v případě očekávaného rozsáhlého a nákladného výzkumu na archeologicky mimořádně 

bohatém  území,  od svého záměru  odstoupit  nebo  jej  přepracovat  či přesunout do méně 
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Tabulka 3:  Obvyklé náklady na provedení ZAV 

Náklady na přípravnou část   

Rešerše             4 000 až 10 000 Kč za den 

Dohled při skrývce + 

stanovení rozsahu 

ZAV 

do plochy 1 ha 20 000 až 40 000 Kč 

nad 1 ha   40 000 Kč za každý načatý ha 

 

  Náklady na provedení    

1. liniové výkopy (dohled s 

převážně negativními 

výsledky) 

do délky 500 m 2 000 Kč 

do délky 2 000 m 5 000 Kč 

nad 2000 m 5 000 Kč + 1000 Kč za další km 

2. liniové výkopy + 

dokumentace 

archeologických situací ve 

stěnách výkopu 

do délky 500 m 2 000 až 4 000 Kč za 100 m  

do délky 2 000 m 1 000 až 3 000 Kč za 100 m  

nad 2000 m 1 000 až 2 000 Kč za 100 m  

3. naleziště bez kulturních 

vrstev, tj. s objekty 

zahloubenými do podloží  

do plochy 1000 m
2
 300 000 až 500 000 Kč 

do plochy 5000 m
2
 1 250 000 až 2 000 000 Kč 

do plochy 1 ha 1 750 000 až 3 000 000 Kč 

nad plochu 1 ha 2 000 000 až 3 000 000 Kč za 1 ha 

4. objemné archeologické práce (jako jsou rozsáhlé zahloubené objekty) 

stratigraficky méně náročné situace (málo členitá 

kulturní vrstva, nečleněné výplně rozsáhlých 

objektů) 

2 000 až 5 000 Kč za m
3
 

  

stratigraficky složité nálezové situace (jádra 

středověkých měst, sakrální stavby, členitá pravěká 

kulturní souvrství) 

5 000 až 8 000 Kč za m
3
 

  

stratigraficky extrémně složité nálezové situace 

(středověké hřbitovy, naleziště s hojným materiálem 

z organických hmot) 

10 000 Kč za m
3
 

  

Struktura nákladů    

Terénní část ZAV           60 až 70 % celkových nákladů 

Zpracování ZAV           30 až 40 % celkových nákladů 
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exponovaného území. Dohled při skrývce v počáteční fázi stavebních a terénních prací 

může upřesnit rozsah archeologického území a stanovit přesněji vlastní náklady na terénní 

výzkum. 

Rozpětí obvyklých nákladů je dáno různou kategorií nalezišť. Obecně platí, že 

lokality s delším časovým úsekem využívání, s centrální funkcí budou vyžadovat vyšší 

náklady na provedení výzkumu, než naleziště využívaná jednorázově či periferní.  

Průměrnou úroveň nákladů lze stanovit buď ve formě hodinových sazeb jednotlivých 

kategorií pracovníků nebo formou nákladů za čtvereční či krychlový metr archeologických 

prací. Druhou variantou je případ „výzkumu středověku“ vzhledem k četnosti stovek 

souběžně probíhajících výzkumů středověkých situací každý rok lépe odhadnutelná. 

Pro potřebu odhadu nákladů investorů na záchranný archeologický průzkum připravil 

Archeologický ústav AV ČR na svých internetových stránkách přehledný a jednoduchý 

návod na výpočet obvyklých nákladů. 

3.10  Rozpočet záchranného archeologického výzkumu na DNT 

Rozpočet záchranného výzkumu každoročně prováděného v předpolí lomu Libouš, 

Dolů Nástup Tušimice je součástí smlouvy o dílo, kterou uzavírají Severočeské doly 

s Ústavem archeologické památkové péče v Mostě.  

Konstrukce rozpočtu je rozdělena do mzdových nákladů a přímých nákladů. 

Jako příklad jsou uvedeny náklady z rozpočtů za rok 2011 a na rok 2012 v tabulce č.4.  

Mzdové náklady vycházejí z hodinového sazebníku a  zahrnují: 

-  archeology (zaměstnance ÚAPPSZČ)  

-  archeologické dělníky (zaměstnance ÚAPPSZČ) 

-  dělníky na terénní část výzkumu (dvě subdodavatelské firmy s vlastní dopravou) 

-  kresličky (zaměstnance ÚAPPSZČ) pro kresebnou dokumentaci v terénu a kresby  

nálezů 

-  laborantky (zaměstnance ÚAPPSZČ) pro zpracování nálezů (nejde o práci v terénu) 

-  geodety (zaměstnance ÚAPPSZČ) pro zaměření prací v terénu 
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Přímé náklady zahrnují:  

-  cestovné 

-  pohonné hmoty do služebních automobilů ÚAPPSZČ 

-  materiálové náklady (spotřební materiál pro výzkum, nářadí atd.) 

-  služby (expertní zprávy, letecká prospekce a dokumentace,  externí  geodetická  měření  

a vypracování map, radiokarbonové datování, analýza a určení makrozbytků z výplní 

objektů, pronájem plavícího zařízení) 

-  platby ze bezpečnostní školení a karty zaměstnanců ÚAPPSZČ a subdodavatelů) 

 

Tabulka 4:  Rozložení nákladů na ZAV na DNT 

rok mzdové náklady (Kč) přímé náklady Kč Celkové náklady (Kč) 

2011 4 400 000 600 000 5 000 000 

2012 4 200 000 800 000 5 000 000 

 

Tabulka 5:  Hodinový sazebník ÚAPPSZČ v Mostě 

funkce náklady 

archeolog 380,- Kč / 1 hod. 

geodet 380,- Kč / 1 hod. 

terénní technik 280,- Kč / 1 hod. 

dokumentátor 230,- Kč / 1 hod. 

vedoucí laboratoře 280,- Kč / 1 hod. 

laborantka 180,- Kč / 1 hod. 

archeologický dělník - předák (zaměstnanec  ÚAPPSZČ)      160,- Kč / 1 hod. 

archeologický dělník (subdodavatelské firmy, včetně 

dopravy)       120,- Kč / 1 hod. 

   cestovné (u stálých zaměstnanců ÚAPPSZČ)         70,- Kč / den 

   provoz automobilu ÚAPPSZČ (Renault, 9.míst, s řidičem)           8,- Kč / 1 km 

   provoz osobních automobilů (řidiči referenti)           6,- Kč / 1 km 

 

Hodinový sazebník archeologických prací ÚAPPSZČ je v nezměněné výši platný už 

od 1.1. 2009. Cestovné prochází každý rok zákonnou úpravou. 
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3.11  Výsledky ZAV na DNT v letech 2004 až 2012 

Obrázek 2: Výsledky ZAV na DNT v letech 2004 až 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 1: Plocha záboru skrývky v letech 2004 – 2012 s plánem na 2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 2: Porovnání plánovaného a skutečného rozpočtu ZAV 
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Graf 3: Počet zkoumaných objektů v letech 2004 - 2011 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.11.1  Výsledky ZAV na DNT v roce 2004 

Poměrně malý zábor pozemků, ve kterém archeologové prováděli ZAV, je 

výsledkem zpoždění skrývkových prací kvůli zdržení na přeložce železniční trati. 

V severním postupu dolu šlo o poslední plochu záboru. Rozpočet prací byl v obvyklé výši 

500 000,- Kč. Průzkum probíhal ve třech oblastech:  

1.  Asi 25 ha rozlehlý neolitický areál v Krbicích, komplexně zpracovaný v roce 

2003 [9], patří mezi největší neolitické areály ve střední Evropě. Bylo ověřeno jeho 

pokračování na sever ke Krušným horám. Prozkoumány  byly  dvě  sondy  a čtyři objekty, 

z nichž nejzajímavějším byl hliník na spraš pro vymazávání stěn kůlových domů. Byl plný 

artefaktů (hlavně střepů) včetně unikátního přeslenu. 

2.  V severním a severovýchodním předpolí probíhal stavební dozor a povrchové 

sběry bez nálezu objektu, což je vysvětlováno zamokřeným svažitým terénem nevhodným 
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pro pravěké zemědělství. Četnost nálezů podle obou břehů Hutné potvrdila rozsáhlé 

pravěké osídlení a předpoklad rozsáhlých výzkumů v budoucnu. 

3.  Zpracování průzkumu osady knovízské kultury u Krbic z let 1994 až 1996. 

Přestože šlo o malou osadu v prostředí pro zemědělskou knovízskou kulturu nevhodném, 

ve 27 objektech (odpadní a zásobní jámy, hliníky, 1 hrob) bylo nalezeno 18 690 kusů 

střepů.[10] 

3.11.2  Výsledky ZAV na DNT v roce 2005 

V roce 2005 se předpokládal velký rozsah prací a tomu odpovídal i nízký rozpočet 

350 000 Kč. Výzkum výkopů podle budovaného ochranného valu obce Březno přinesl jak 

navýšení rozpočtu na běžných 500 000,- Kč, tak zajímavé výsledky. Vedoucí archeolog 

Z.Smrž průzkum zhodnotil jako nejlepší za posledních 10 let. Podařilo se skloubit 

povrchové sběry s leteckým, terénním a environmentálním výzkumem.  

1.  Stavební dozor a povrchové sběry v severním a východním postupu bez nálezu 

objektu. 

2.  Výzkum plochy budoucího protihlukového ochranného valu (1265 m
2
), ve kterém 

bylo zjištěno19 objektů (hroby, zásobní jámy) hodně poškozených erozí. Objekty náležely 

kulturám pozdního eneolitu a doby bronzové – knovízské, mohylové, nálevkovitých 

pohárů, hroby kultuře se šňůrovou keramikou. 

3.  Environmentální výzkum odvodňovací rýhy podle valu, zaměřený na „poznání 

přírodního prostředí od pravěku po současnost, především pak erozních a akumulačních 

procesů“ (Z.Smrž 2005). Součástí výzkumu byl i odborný posudek o geologicko-

paleoekologickém průzkumu rýhy M.Rajchla a P.Pokorného. V 640 m dlouhé rýze bylo 

zjištěno 8 objektů z římské doby, včetně železářských pecí. K pracím byli přizváni i experti 

z  Archeologického   ústavu   AV   ČR,   protože   dosud   nikde   v  ČR  nebyly  „proťato  

a zdokumentováno“ v neolitu hustě osídlené údolí vodního toku III.řádu. 

Podle Z.Smrže (2005) „je lokace sídlišť v nivě potoka, ohrožované záplavami, na 

našem území typická pouze pro dvě kultury: pro dobu římskou  a  starší  dobu  hradištní  

(tj. pro Germány a první Slovany). Všechny ostatní kultury zakládaly své osady do 

vzdálenosti 300 m od zdrojů vody, nikdy však ne tak blízko nich. Nelze  vyloučit,  že  jde  

o  „sídelně   kulturní   vzorec“,   který  si  obě  etnika  přinesla  ze  svých  pravlastí,  které  
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u Germánů byly na březích Baltského a  Severního moře, u Slovanů v bažinách mezi 

Vislou a Dněprem.“. 

4.  Letecká prospekce hustě osídleného levého břehu Hutné s využitím termického 

snímkování, která upřesnila pozici objektů známých z povrchové prospekce z předchozích 

let. 

5.  Povrchové síťové sběry (v sektorech rozměru 30x23 m) na pásu plochy 13110 m
2 

od silnice do Března až po nivu Hutné přinesly tisíce kusů střepů keramiky.[11] 

3.11.3  Výsledky ZAV na DNT v roce 2006 

Plocha společného záboru půdy na léta 2006 až 2007 byla značná (623 000 m
2
), 

rozpočtem ZAV dosáhl výše 510 000,- Kč.  

1.  Byla odzkoušena nová metoda analytických povrchových sběrů, „jejíž cílem je - 

pokrýt jimi celé území ohrožené budoucí těžbou a výsledky ověřovat a aplikovat při 

záchranných výzkumech“ (Z.Smrž 2006). Jde o to, jak území prozkoumat jednodušeji, 

méně nákladně a přitom tak, aby výsledky byly statisticky významné. Celé území budoucí 

těžby bylo rozděleno na 8000 polygonů průměru 50 m, které dle předem dané strategie 

vysbírávány. V místech s větší koncentrací nálezů bude síť „zahuštěna“, v místech pro 

osídlení nepříznivých „zředěna“ a v místech pro porost nepřístupných posunuta. V roce 

2006 takto bylo zkušebně vysbíráno 17 polygonů v prostoru levého břehu Hutné. 

2.  Archeologických objektů bylo zjištěno málo, na pravém břehu Hutné žádný, na 

levém břehu 6 náležející jak kultuře knovízské, tak římské (Germáni). Nejzajímavější ale 

byl kus slovanského žernovu z 10. až 12. století. 

3.  Prostudovány byly 2 podélné a 4 příčné profily přes sedimenty údolí Hutné. Staly 

se významnou složkou environmentálního průzkumu lokality (délka profilů a dlouhodobý 

přístup k nim je unikátní), tak mají význam pro pochopení sedimentární výplně nivy. 

Artefakty byly stáří knovízského, římského až vrcholného středověku. Součástí výzkumu 

byl i expertní posudek s pylovými analýzami a radiokarbonovou analýzou uhlíků z kulturní 

vrstvy v nivě.[12] 
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3.11.4  Výsledky ZAV na DNT v roce 2007 

ZAV doplnil a rozšířil poznatky z roku 2006 a zkompletoval výzkum celé plochy 

společného záboru půdy na léta 2006 a 2007. Smlouva byla  uzavřena  na  částku  

520 000,- Kč i přes větší rozsah ZAV, protože část průzkumu (560 000,- Kč na povrchové 

sběry) byla hrazena z grantového projektu ÚAPPSZČ. Grant na léta 2007 – 2009 měl 

celkový rozpočet 1 543 000,- Kč. Nesl název „Archeologie mizející krajiny. 

Nedestruktivní archeologický výzkum území povrchových dolů Tušimice.“ Jeho cílem 

bylo „zachytit v tomto prostoru informační  potenciál  vrstvy  ornice  povrchovými  sběry  

a dalšími metodami, jejichž výsledky bude možné následně srovnat s archeologickými 

odkryvy. Možnost takového srovnání je v současné evropské archeologii takřka 

neopakovatelná a může přinést zásadní poznatky pro rozvoj terénních metod i studium 

pravěké sídelní struktury“ (Z.Smrž 2007). 

1.  Výše zmíněným povrchovým sběrem byla v předpolí lomu Libouš prozkoumána 

1/3 území DP Tušimice, celkem 165 polygonů. Zjištěna byla dvě nová naleziště. 

2.  Na ploše mezi Hutnou a hranicí skrývky ornice byly prozkoumány dvě začištěné 

plochy rozměru 85 x 7 m s četnými knovízskými střepy, ale jen se 2 objekty. 

3.  Doprozkoumány byly dvě rýhy environmentálního průzkumu skrz sedimenty nivy 

Hutné provedené již v roce 2006 a jeden nový řez s recentními nálezy.  

4.  Provedeny byly i tři odborné posudky. Dva byly financovány z rozpočtu ZAV, 

třetí (Vyhodnocení půdního pokryvu a řezu I/A/07) byl financován z grantových 

prostředků. 

Vedoucí archeolog Z.Smrž hodnotí ZAV roku 2007 jako velmi úspěšný a  ve zprávě 

pro investora píše: „bez nadsázky lze konstatovat, že oblast Dolů Nástup Tušimice je 

nejlépe prozkoumaným územím v ČR i v Evropě“.[13] 

3.11.5  Výsledky ZAV na DNT v roce 2008 

Rozpočet ZAV dosahoval obvyklé výše 520 000,- Kč, protože stejně jako v roce 

2007 byla část výzkumu (povrchové analytické sběry) hrazena z grantových prostředků. 

Terénní výzkum zároveň zahrnoval prostor, ve kterém byly v letech 2006 a 2007 

analytické sběry už provedeny. 
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1.  Na levém břehu Hutné byly objeveny dva porušené objekty knovízské kultury, 

sídlištní jáma a železářská pec. Než je bylo možné prozkoumat, objekty zanikly.  

2.  Environmentální průzkum byl rozšířen o další profil sedimenty s recentní výplní 

(možná z období povodní na Hutné v létech 1881 a 1886). K němu byl vypracován 

odborný sedimentologický posudek.  

3.  Letecký průzkum přinesl objev dalšího archeologického naleziště na vrchu 

Farářka. Během posledních let jde už o páté takto objevené naleziště v předpolí lomu 

Libouš. 

4.  V rámci grantového projektu bylo v letech 2007 a 2008 v předpolí ověřeno 

celkem 400 polygonů o průměru 50 m. Sběry prokázaly existenci dosud neznámých 

archeologických nalezišť. V roce 2008 šlo o pravobřežní terasu Hutné, kde byly při 

výzkumu nalezeny četné střepy z doby laténské či římské (Keltové, Germáni). Předběžný 

závěr Z.Smrže (2008) zní, že 

„je zjevné, že v polygonech počet střepů vyšší než jedenáct indikuje, a vyšší než 

dvacet pět prokazuje existenci sídlišť“. 

5.  V rámci grantového projektu byla firmou Geoarch., s.r.o. provedena prospekce 

detektory kovů v údolí Hutné. Nálezy, především železářská a kovářská struska, dokládají 

výrobu a zpracování železa v době laténské a římské hlavně obou břehů Hutné mezi 

bývalou obcí Brančíky a železniční tratí.[14] 

3.11.6  Výsledky ZAV na DNT v roce 2009 

Smlouva byla uzavřena na částku 560 000,- Kč, ale po objevu dalšího naleziště ve 

změněném záboru ornice byla navýšena na 910 000,- Kč. Činnost archeologů byla v roce 

2009 intenzívnější, než v uplynulých letech, i díky končícímu grantu na povrchové sběry. 

ZAV proběhl komplexně, byla vypracována řada odborných posudků.  

 1.  Výzkum laténské (keltské) osady Březno 2009/I přinesl 10 objektů včetně 

hrnčířské pece. 

2.  Výzkum sídliště z mladší doby kamenného Březno 2009/II (49 objektů) na 

pravém břehu Hutné.  Předběžně bylo datováno do kultury s lineární keramikou. Unikátní 

byl hrob vybavený nádobou, sekerkami, křemencovými drtidly a hlavně shluky 
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křemenných valounů nad kostrou a kusem skoro 40 cm velkého křemence, kterým byla 

zatížena pánev.  

3.  Osamocený kostrový hrob kultury se šňůrovou keramikou s amforou.  

4. Provedena byla letecká prospekce území, hrazená částečně z grantových 

prostředků, a v rámci povrchových sběrů v předpolí lomu Libouš i průzkum detektory 

kovů.. 

5. Bylo provedeno několik expertních analýz (porostových příznaků a výplně 

objektů). Ze stipendia saské nadace pro archeologa ÚAPPZČ A.Káčeríka byla provedena 

analýza zbytků bílkovin ulpělých na kamenných drtidlech a fytolitová analýza.[15] 

3.11.7  Výsledky ZAV na DNT v roce 2010 

Smlouva na rok 2010 byla po navýšení uzavřena na částku 1 500 000,- Kč. Na 

základě výsledků výzkumu v roce 2009 bylo jasné, že zkoumaná neolitická a laténská 

naleziště pokračují dále směrem k východu. Výzkum zčásti probíhal i v území záboru 

2009, kde byla dočištěna řada objektů. Navíc bylo objeveno a prozkoumáno další 

polykulturní naleziště na levém břehu Hutné. Počet nálezů byl výrazně vyšší než 

v předchozích létech. 

1.  Zkompletován byl výzkum laténské (keltské) osady Březno 2009/I a Březno 

2010/IA-C (v roce 2010 celkem 6 objektů). Na ploše IA byla zjištěna odpadková jáma, 

uzavřená vrstvou kamenů, která obsahovala množství střepů, z vzácnějších nálezů zlomek 

švartnového náramku a zlomek skleněného náramku modré barvy. Na ploše IC byla 

zjištěna polozemnice na dně s kusem parohu a nádobou obrácenou dnem vzhůru, 

zakrývající zvířecí lebku. Podle Z.Smrže (2010) lze „oba nálezy považovat za obětiny 

uložené při opuštění obydlí“. 

2.  Zkompletován byl výzkum neolitického a eneolitického sídliště (Březno 2009/II - 

západní část naleziště a 2010/II – východní část, dále nepokračuje). Plocha pokrytá objekty 

v roce 2010 činila ca 0,5 ha a bylo na ní prozkoumáno 164 objektů. K zajímavostem patří 

kostrový hrob, kde na boku ležící nebožtík byl zatížený velkým plochým kamenem. 

V jednom z hliníků byl objeven jeden z nejzajímavějších nálezů z celého výzkumu, kterým 

byl soubor pěti broušených sekerek, zvířecího klu a kostěné špachtle 
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3.  Z pohřebiště únětické kultury (Březno 2010/III), zničené pravděpodobně 

necitlivou skrývkou, zůstal jediný kostrový hrob. Terénní hřbet nad levým břehem Hutné 

byl ideální polohou pro zakládání pohřebišť všech kultur. 

4.  Polykulturní   sídliště   Březno   2010/IV   bylo   situované   na  svažitém  terénu  

a poničeno erozí. Zjištěno zde bylo 16 objektů všech kultur od neolitu po vrcholný 

středověk. Podle Z.Smrže (2010) lze „z vědeckého hlediska za nejcennější považovat 

objekty z mladší až pozdní doby hradištní (konec 11. až první polovina 13. století), které 

při výzkumech na DNT nebyly dosud nalezeny“.[16] 

3.11.8  Výsledky ZAV na DNT v roce 2011 

ZAV roku 2011 byl podle letecké prospekce i předstihových povrchových sběrů 

očekávaný jako mimořádně náročný, co do velikosti zkoumané plochy (plocha záboru 

ornice 1 114 100 m
2
) i očekávaného počtu archeologických nálezů a vyžádal si nasazení 

velkého počtu pracovníků ÚAPPSZČ. Tomu odpovídal i rozpočet 5 000 000 Kč. Výzkum 

započal 18. 4. a ukončen byl díky dobrému počasí až 7. 12. 2011. Kromě archeologů, 

terénních mistrů a dokumentátorů pracovali na výzkumu archeologičtí dělníci ÚAPPSZČ  

a dále zaměstnanci dvou externích firem (průměrně 18 lidí denně). Mzdové náklady činily 

4 786 580,- Kč, z čehož 3 093 440,- Kč připadly na dělníky. Pro systematické zpracování 

nálezů byli najati další dva  laboranti.  Počet  nalezených  artefaktů  jde  do  desetitisíců  

(96  standardních   plastových  beden).  Prozkoumáno  bylo  326  objektů,  bezesporu  jde  

o nejrozsáhlejší výzkum za celou historii ZAV na DNT. Odhadem 100 až 150 dalších 

objektů ve východní části levého břehu Hutné, v pásu širokém cca 120 metrů, bylo 

pracovníky   externích   organizací  zničeno  nevhodně  provedenou  skrývkou.  Inspekce  

z  Archeologického ústavu AV ČR konstatovala, že „výzkum je veden pečlivě, promyšleně 

a jeho vypovídací hodnota je mimořádná“.  

V rámci skryté plochy bylo rozlišeno pět ploch oddělených neosídlenými prostory, 

reliéfem terénu či vodním tokem (říčkou Hutnou). Na plochách I, IV a V se prolínalo 

osídlení různých kultur.  

1.  Výzkum Březno 2011/I. Keltské osídlení na pravém břehu Hutné tvoří východní 

okraj   sídelního   areálu  zkoumaného  již  v  letech  2009  a  2010.  Prozkoumáno  bylo  

39 objektů, z toho 15 tzv. polozemnic. Unikátní je objekt rozměrů 7,5 x 4,5 metru, 
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zahloubený do podloží 150-200 cm. Podle Z.Smrže může jít o obydlí náčelníka, lišící se od 

ostatních velikostí a konstrukcí, či sloužící při shromážděních občiny spojených 

s obřadními pitkami“. Neobvyklá je totiž jáma vyhloubená do jeho dna. 

2.  Výzkum 2011/II tvoří osamocený objekt knovízské kultury. 

3.  Výzkum 2011/III tvoří hrob kultury zvoncovitých pohárů nebo následující kultury 

únětické. 

4.  Výzkum 2011/IV. Na polykulturní ploše bylo prokopáno 281 objektů, z toho tři 

laténské polozemnice, 6 kostrových hrobů, 1 žárový laténský hrob a 271 jam různého typu 

(odpadních, zásobních, zemníků, pecí na vypalování keramiky atd.). Plocha byla osídlena 

v neolitu i v eneolitu (hrob kultury zvoncovitých pohárů), ve starší době bronzové  (hroby  

i  sídliště   únětické   kultury),  v  mladší  až  pozdní  době  bronzové  (kultury  knovízská  

a štítarská), ve starší době laténské a koncem střední doby hradištní (Slované – počátek  

10. století). „V pěti jámách knovízské kultury byly pohozeny mrtvoly lidí, což je pro tuto 

kulturu jev typický, dosud však neobjasněný (Z.Smrž 2011). 

5.  Výzkum 2011/5, polykulturní areál (neolit až laténská kultura). Na ploše bylo 

objeveno jen 6 objektů, ale existenci mnoha dalších, dnes zničených, přesvědčivě dokládá 

výplň erozní rýhy prosycená střepy a kostmi, „v množství dosud v české archeologii 

nevídaném“ (Z.Smrž 2011). Princip vzniku a vývoje vodoteče objasňuje expertní zpráva. 

Koryto se postupně zaplnilo a jeho funkci převzala ještě před změnou  letopočtu  další,  

100 metrů východně od něj položená vodoteč. 

6.  Environmentální průzkum stěny skrývky od silnice do Března po nivu Hutné, 

v podloží se zvlněnou zvětralou uhelnou slojí. 

7.   Byl proveden letecký průzkum a dokumentace postupu výzkumu, včetně snímků 

přiřazujících výzkum do kontextu okolní krajiny. 

8. M.Rajchl provedl expertní posouzení čtyř řezů v údolí říčky Hutná v roce 2011 

v rámci zpráva o sedimentologickém vyhodnocení.[17] 
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3.11.9  Projekt ZAV na DNT na rok 2012 

Plocha záboru ornice je v obvyklé výši kolem 500 000 m
2
, tedy poloviční, jak v roce 

2011, ale hustota nálezů a náročnost na výzkum jsou očekávané v úrovni roku 2011. 

Rozpočet ZAV zůstal ve výši roku 2011 a bude využit jak k terénnímu výzkumu, tak ke 

kompletaci dokumentace a zpracování nálezů ze sezón 2011 a 2012. V souladu s trendy 

archeologie budou provedeny „drahé“ expertní analýzy výplní objektů.  
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4  ZAV SOUKROMÝM SEKTOREM 

Soukromé organizace, které dostanou licenci Ministerstva kultury k archeologickým 

výzkumům a  nejsou  muzejními  organizacemi,  mají  největší  problém  s  uchováváním  

a deponováním svých nálezů. Ministerstvo kultury uděluji nestátním organizacím licenci 

v případě   odbornosti  (archeolog  v  magisterském  studijním  programu)  s  praxí  2  roky  

a vlastní publikační činností. Dále tato nestátní organizace při žádosti o udělení licence 

musí mít svoji laboratoř a depozitář. 

Muzea kritizují nestátní organizace, že nálezy neputují do muzeí. Současně si ale 

kladou podmínky, aby nestátní organizace inventarizovali nálezy jen k uskladnění do 

depozitu. Zároveň tyto nálezy  chtějí  předávat  v  posledním  stupni  evidence.  Jedná  se  

o druhý stupeň sbírkové evidence tzv. muzejní. Nestátní organizace mají problém s  tím,  

že nejsou mezi nimi a muzeem sepsány smlouvy. Tyto smlouvy by měl řešit Krajský úřad. 

V Ústeckém kraji má největší sbírku muzeum v Teplicích. Jedná se o druhou největší 

sbírku v České republice. Do tohoto muzea jsou předávány nálezy z celého kraje. 

4.1 ArcheoBohemia o.p.s., základní údaje o společnosti 

 Pro svoji diplomovou práci jsem si jako příklad vybral nestátní neziskovou 

organizaci ArcheoBohemia, o.p.s. Tato obecně prospěšná společnost se sídlem 

v Krupce (okres Teplice) byla založena v roce 2009. V prvním roce své činnosti se 

sama snažila oslovovat zástupce různých investorů. V současné době  již  kontaktují  

a oslovují tuto společnost samotní stavebníci. ArcheoBohemia dnes má 9 kmenových 

zaměstnanců. Z těchto kmenových zaměstnanců jsou kromě ředitele v pracovně-

právním vztahu také 2 archeologové s dlouholetou praxí, 2 technici (z toho jeden 

s vysokoškolským vzděláním), v keramické laboratoři je 1 pracovník. Dále je zde 

ještě zaměstnán 1 kreslič (převedení terénní kresebné dokumentace do elektronické 

podoby a kresby vybraných archeologických nálezů) a 2 archeologičtí dělníci na 

trvalý pracovní poměr. K provádění terénní části archeologických výzkumů jsou 

najímáni převážně studenti, kteří zpravidla firmu sami oslovují a pomáhají tak při 

výzkumu v rámci praxe či sezónní brigády.  
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Náležitosti spojené se smluvním zajištěním podmínek, za kterých má být 

prováděn záchranný archeologický výzkum, se řídí naprosto stejnými pravidly jako 

v případě ostatních oprávněných organizací - sbírkotvorných (muzeí či organizací 

nemuzejní povahy), ÚAPP či obecně prospěšných společností. Po ukončení terénní 

části archeologického výzkumu má zhotovitel (archeolog) povinnosti jak vůči 

stavebníkovi (expertní list či investorská zpráva ke kolaudačnímu řízení), tak vůči 

Archeologickému ústavu Praha, v.v.i. AV ČR (závěrečná nálezová zpráva). 

Státní organizace provádějící ZAV nemají ze zákona právo kontroly nad jinými, 

např. nestátními organizacemi s výjimkou Archeologického ústavu AV ČR. Veškeré 

oprávněné organizace mají s Akademií věd podepsanou dohodu, na jejímž základě 

dohlíží Archeologický ústav na dodržování odpovídající odborné úrovně realizace 

výzkumu prováděného těmito organizacemi. Archeologický ústav kontroluje všechny 

ostatní oprávněné organizace, zda včas a řádně plní své povinnosti (především 

odevzdávání hlášení o  archeologických  akcích,  nálezových  zpráv).  Jak  státní  tak  

i nestátní organizace mají stejná práva i povinnosti.  

Podmínkou k udělení licence k provádění archeologických výzkumů je 

vystudovaný archeolog v akreditovaném magisterském programu, s praxí minimálně 

2 roky a s vlastní publikační činností. Licenci k provádění archeologického výzkumu 

uděluje Ministerstvo kultury. Dohodu o územním rozsahu působnosti a o dalších 

podmínkách (např. sídlo a technické zázemí instituce, prostory pro dočasné uložení 

archeologických nálezů apod.) uzavírá organizace s Archeologickým ústavem 

Akademie věd ČR Praha na dobu určitou (zpravidla na 2 roky). Společnost 

ArcheoBohemia   má  omezenou  působnost  dle  dohody  s  AV  pouze  na  Ústecký  

a Karlovarský kraj. 

Co se týká dalších kvalifikovaných odborných pracovníků na archeologickém 

výzkumu, záleží poté již na řediteli instituce, jaké lidi s kvalifikací zaměstná, aby byly 

splněny veškeré požadavky z licence a dohody s ARÚ AV ČR (tzn. aby byla zajištěna 

odpovídající odborná úroveň vedení výzkumu). V současné době vykonávají dělnické 

práce na výzkumu hlavně studenti, kteří v rámci odborné praxe získávají cenné zkušenosti 

s vlastním terénním výzkumem a  jeho  problematikou.  Dokumentační  práce  

(fotografické  a kresebné) mohou provádět nejen archeologové, ale také terénní technici (či 



 

Jiří Jambor: Vliv nálezu archeologické památky na těžbu nerostných surovin 

 

 

49 2012  

terénní specialisté), kteří jsou v základních rysech seznámeni s požadavky na technické 

kreslení atd. 

Počet archeologických výzkumů v roce 2011 společností ArcheoBohemia dosáhl 36. 

Více než polovina akcí je zaštítěna pod hlavičkou jedné velké smlouvy. Na některé 

výzkumy čerpá firma ArcheoBohemia příspěvek poskytnutý z Programu podpory 

záchranných archeologických výzkumů, což je fond, který je každoročně vyčleňován 

Ministerstvem kultury pro celou ČR. „Správcem těchto peněz“ je Národní památkový 

ústav, potažmo jeho územní odborné pracoviště, které jsou dislokovány v každém kraji.  

4.2  Lokalita výzkumu  

Firma ArcheoBohemia prováděla od svého vzniku výzkumy v rámci regionu i ve 

staré zástavbě v Teplicích společně s regionálním muzeem Teplice, se kterým úzce 

spolupracuje.  

Na začátku letošního roku byl prováděn ZAV před stavbou nákupního komplexu 

v Teplicích, kterou provádí developerská firma JTH. Firma ArcheoBohemia prováděla 

výzkum i v těchto nepříznivých podmínkách v terénu, který byl v tomto období zmrzlý 

nebo rozbahněný. Investor oslovil firmu ArcheoBohemia  k  provedení  ZAV  a  spolupráci  

si  pochválili  nejen   archeologové,   ale i investoři. 

 Výzkum byl prováděn po předběžných sondách z května roku 2011, které 

provedlo regionální muzeum v Teplicích. Byly zde nalezeny objekty raného a vrcholného 

středověku. Byl zdokumentován profil zahloubeného obydlí, několik septiků a jímky na 

fekálie z přelomu 16. a 17. století.[18] 

Jako příklad jsem si vybral záchranný archeologický výzkum při stavbě rodinného 

domu v obci Bžany (okr. Teplice). „Záchranný archeologický výzkum potvrdil existenci 

archeologických památek na ploše, kde byla po výzkumu zahájena stavba rodinného domu. 

Především se jedná o památky bohatého osídlení z mladší doby bronzové (kultury 

knovízské), který překrývá starší situace z období neolitu (kultury s lineární a vypíchanou 

keramikou). Je třeba zdůraznit, že výzkum se vyznačoval poměrně zvýšenými nároky na 

provedení terénní části archeologických prací. Výjimkou nebylo ani zjištění superpozice 

mladšího knovízského objektu výrobního (snad kovoliteckého) charakteru ve starším 

neolitickém objektu typu soujámí.“[20] 
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4.3  Závěrečná zpráva – efektivnost 

 

Výzkum na lokalitě stavby rodinného domu v Bžanech (okr. Teplice) probíhal 

v době od 22.7.2011 do 30.8.2011. Celková plocha stavby a tím i záchranného 

archeologického výzkumu činila 163 m
2
. Z historických pramenů je známo, že obec Bžany 

a okolí byla osídlena již od doby příchodu prvních zemědělců. Poloha tohoto ZAV je na 

mírně svažitém terénu ve vzdálenosti cca 100 m od Lučního potoka. Archeologický 

výzkum v blízkosti dotčené  lokality  zde  probíhal  již  začátkem  20.  století.  Jednalo  se  

o povrchové sběry. Již v této době byl shromážděn archeologický materiál z mladší doby 

bronzové (knovízská kultura). V letech 1934 až 1937 byly prováděny archeologické 

výzkumy v okolí této lokality a nálezy z tohoto výzkumu jsou datovány do starší a mladší 

doby bronzové (únětická kultura a knovízská kultura). 

 Vzhledem k velmi krátkému časovému prostoru nebyly do závěrečné zprávy 

zahrnuty  archeobotanické makrozbytkové analýzy ani absolutního radiokarbonového 

datování. Tyto analýzy budou ovšem provedeny dodatečně ještě v letošním roce. 
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5 POROVNÁNÍ VÝZKUMU STÁTNÍM A SOUKROMÝM 

SEKTOREM  

 Státní organizace a soukromé instituce mají stejná práva a povinnosti. Rozdíl je 

hlavně v možnostech. Státní i soukromý sektor se musí v první řadě striktně řídit zákonem 

č.20/1987 Sb., o památkové péči. Jak výše uvedeno, jsou zde především odborné 

kvalifikační předpoklady na pracovníky, hlavně na vedoucího ZAV. Okruh 

spolupracovníků je pak již na každém vedoucím výzkumu. Všeobecně má soukromý sektor 

i státní sektor společný problém v odbornících (vysokoškolsky vzdělaní archeologové). 

Těchto kvalifikovaných pracovníků je malý počet. Státní organizace mají výhodu v tom, že 

mají  své zázemí, které bylo dlouhodobě budováno. Mají vybavené kanceláře, laboratoře, 

archivy, knihovny, nástroje i vozový park. Státní organizace navíc dlouhodobě využívají 

svůj zaběhnutý systém práce a organizace práce. 

Oproti tomu soukromá organizace, která se věnuje záchranným archeologickým 

výzkumům začíná od nuly. Když už má pracovníky se splněnými požadavky dle zákona, 

musí si hledat zázemí na kanceláře, laboratoře i techniku. Soukromé organizace mají vyšší 

náklady.  

Státní organizace jsou placeny částečně ze státního rozpočtu a další peníze vydělávají 

za provedený záchranný archeologický výzkum. Zaměstnanci státních organizací mají 

tabulkové platy a soukromé organizace smluvní. Soukromá organizace může své 

pracovníky hodnotit za provedené výkony a výsledky práce. Oba typy organizací se 

potýkají se stejným problémem a tím je ohodnocení kvalifikovaných pracovníků. 

Soukromé organizace vydělávají peníze pouze za provedený záchranný archeologický 

výzkum. Peníze z fondů a regionálních programů jsou dostupné státním i soukromým 

organizacím. Státní organizace také nemají pružnou pracovní dobu. Zaměstnanci 

soukromých firem jsou flexibilnější, ale také požadují ohodnocení své vynaložené práce. 

Myslím, že to může být jeden z důvodů odchodu kvalifikovaných archeologů ze státního 

do soukromého sektoru. Soukromé firmy vzhledem ke své flexibilitě a ochotě zaměstnanců 

jsou dle mého názoru efektivnější a rychlejší při ZAV. Tyto firmy provádějí záchranné 

archeologické výzkumy na menších akcích. I když seznam oprávněných firem je dlouhý, 

většinou se jedná o státní organizace, ale soukromých firem je zde minimální počet. 
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Státní organizace mají více času na ZAV, protože provádějí výzkum na velkých 

lokalitách. Nemají potom čas se zabývat menšími akcemi, které přenechávají soukromým 

organizacím. Personálně jsou schopny pokrýt velké akce jak jsem uvedl na příkladu 

záchranného archeologického výzkumu na DNT. Soukromé organizace jsou sice v rámci 

nákladnosti dražší, ovšem  vzhledem k jejich rychlosti a flexibilitě určitě efektivnější. Při  

ZAV využívají a provádějí menší akce a rychleji. Investoři jsou se soukromými firmami 

spokojenější a již v dnešní době využívají v mnoha případech služby těchto firem. Pro 

investory je rozhodující časová ztráta způsobená archeologickým výzkumem, protože při 

provádění ZAV se nesmí na dotčené lokalitě nic dělat. V praxi to vypadá tak, že investoři 

potřebují mít kvalitně a kvalifikovaně provedený ZAV, ale v co nejkratší době. Toto jsou 

soukromé organizace schopné splnit. Soukromé organizace jsou ochotné svoje 

zaměstnance kvalitně zaplatit, ale požadují flexibilitu, operativnost a loajalitu ke své firmě. 

Větší akce prováděné státními organizacemi pro větší firmy jsou dlouhodobého 

charakteru. Výhodou u těchto velkých akcí je znalost a koncepce konkrétní lokality. 

V těchto případech nemusí státní organizace provádět rešerše na každou akci. Státní 

organizace nabízejí za své služby investorům nižší ceny z vyššího objemu prací. Příkladem 

je konstrukce rozpočtů mzdových a přímých nákladů.  

Státní organizace na velkých akcích provádějí v rámci ZAV i průzkum badatelský. 

Velké podniky, které jsou investory ZAV, jsou solventní a v rámci velkých akcí lze toto 

skloubit dohromady. Jako příklad jsem uvedl grantový projekt Dr. Smrže při ZAV na 

DNT. Grantový projekt probíhal v letech 2007 – 2009 a týkal se prokázání 

archeologických nálezů při povrchovém sběru a prokázání souvislostí povrchových nálezů 

a objektů pod povrchem.  

Jak je v práci uvedeno, státní organizace provádějící ZAV na DNT má časový 

prostor jeden rok na celý výzkum. Investoři staveb ovšem potřebují výzkum provést co 

nejrychleji. Z toho důvodu si najímají soukromé firmy. Protože v době ZAV se nesmí na 

lokalitě nic dělat jsou investoři ochotni zaplatit za výzkum soukromé organizaci více 

peněz. 

Soukromé firmy sice mají šanci na provádění badatelského výzkumu, ale nemají na 

něj čas, takže dělají v podstatě jen ZAV. 
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6  ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, jakým způsobem v současnosti 

probíhají záchranné archeologické výzkumy, kdo a za jakých podmínek je 

oprávněn je provádět, zda je v rámci zákona možné, aby je mimo státních 

organizací prováděly i soukromé firmy. V práci je ucelený přehled všech platných 

zákonů a jiných právních aktů, které upravují v různých oblastech provádění 

záchranného archeologického výzkumu. Předložil jsem ucelený pohled na 

možnosti,  organizaci  prací,  schopnosti  a  kvalifikaci  zaměstnanců  ve  státním  

a soukromém sektoru. Provedl jsem porovnání zjištěných skutečností, zhodnocení 

a porovnání  státního  a soukromého sektoru na konkrétní lokalitě z hlediska jejich 

odbornosti, rychlosti a v neposlední řadě i nákladů. Státní organizace mají výhodu 

v nesporně vyšším počtu kvalifikovaných pracovníků, kteří běžně provádějí jak 

záchranný archeologický výzkum, tak i mnohde navazující badatelský výzkum, 

podporovaný různými granty, jak jsem uvedl na příkladu  Ústavu  archeologické  

a památkové péče severozápadních Čech v Mostě a jejich dlouhodobému 

výzkumu lokalit nacházejících se v teritoriu Dolů Nástup Tušimice. Dále jsou 

alespoň částečně financovány ze státních prostředků. Častěji provádějí rozsahem 

velké záchranné archeologické výzkumy v delším časovém horizontu. Oproti 

tomu soukromé společnosti jsou mnohem operativnější. Jejich zástupci si 

uvědomují, že objemově nemohou konkurovat státním organizacím, ale dokáží 

provést záchranný archeologický výzkum v časově kratším horizontu než státní 

organizace. Toto hledisko hraje prioritní úlohu především u archeologických 

nálezů při provádění stavebních prací, kde investoři jsou ochotni vynaložit větší 

finanční prostředky za provedení záchranného archeologického výzkumu 

soukromou firmou, které se jim vrátí v podobě mnohem rychlejšího obnovení 

stavební činnosti. Závěrem lze tedy konstatovat, že provádění záchranného 

archeologického výzkumu státním i soukromým sektorem má své výhody. Obě 

oblasti se potýkají s obdobnými problémy a je jen na investorovi stavební nebo 

těžební činnosti, při které jsou archeologické památky nalezeny, zda využije 

služeb státního nebo soukromého sektoru. V průběhu zpracovávání diplomové 

práce jsem zjistil, že pokud jde o odbornost, mají výhodu spíše státní organizace, 

nicméně soukromé společnosti nemohou podle zákona fungovat, pokud nemají 
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mezi svými zaměstnanci  profesionální  archeology.  Vzhledem  k  tomu,  že  jde  

o historické kulturní dědictví osídlení naší země, tak v podstatě nezáleží na tom, 

která organizace (zda státní nebo soukromá) provádí záchranný archeologický 

výzkum. Nejdůležitějším zjištěním je skutečnost, že existují nejen státní 

organizace, které se věnují záchraně našeho kulturního dědictví, ale i soukromé 

organizace, které se touto problematikou zabývají.  
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Příloha č.1 

Grafy z internetového průzkumu 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č.2 

Seznam oprávněných organizací k ZAV  

Dohody o provádění archeologických výzkumů 

instituce 
datum 

uzavření 
územní působnost 

Archaia 9.12.1999 ČR 

Archaia Praha, o.p.s. 25.11.2005 Praha 

Archaia Jih, o.p.s. 22.10.2007 
Jihočeský a 

Plzenský kraj 

ArcheoBohemia, o.p.s. 
20.10. 

2010 

správní území 

Ústeckého a 

Karlovarského kraje 

(v hranicích 

platných ke dni 

podpisu této 

dohody) 

Archeocentrum – Institut pro archeologii a památkovou 

péči středních Čech, o.p.s. 
30.5. 2008 

správní území 

Středočeského kraje 

(v hranicích 

platných ke dni 

podpisu této 

dohody) 

Archeologická společnost, o.p.s. 8.6.2007 Karlovarský kraj 

ArcheoPro o.p.s. 24.10.2006 Hlavní město Praha 

Archeos 10.2.2000 

na území 

Středočeského kraje 

k.ú. Břve, Číčovice, 

Debrno, Dobrovíz, 

Dolany, Holubice, 

Hostivice, 

Horoměřice, Chýně, 

Jeneč, Kozinec, 

Kněževes, Libčice n. 

Vl., Lichoceves, 

Noutonice, Okoř, 

Roztoky, Statenice, 

Středokluky, 

Skrkyně, 



 

 

 

Dohody o provádění archeologických výzkumů 

instituce 
datum 

uzavření 
územní působnost 

Tuchoměřice, 

Tursko, Úholičky, 

Únětice, Velké 

Přílepy, Dále okr. 

Domažlice, Cheb, 

Karlovy Vary, 

Klatovy, Plzeň, 

Rokycany, Sokolov, 

Tachov, České 

Budějovice, Český 

Krumlov, Jindřichův 

Hradec, Pelhřimov, 

Písek, Prachatice, 

Strakonice, Tábor 

a úz. hl. m. Prahy. 

ARÚ  ČR 

Česká společnost archeologická, o.p.s. 25.2.2011 

Středočeského kraje 

a Hlavního města 

Prahy 

České muzeum stříbra, Kutná hora 27.7.1999 

okr. Kutná Hora, 

které je spravováno 

stavebními úřady 

Kutná Hora 

(s výjimkou obce 

Miskovice – tvořena 

katastrálním územím 

Miskovice, 

Mezholezy, Bylany, 

Přítoky, Hořany), 

Červené Janovice, 

Sázava, Uhlířské 

Janovice, Záboří 

n.Labem, 

Zbraslavice, Zruč 

n.Sázavou – 

nevykonává arch. 

výzkumy! 



 

 

 

Dohody o provádění archeologických výzkumů 

instituce 
datum 

uzavření 
územní působnost 

Hornické muzeum Příbram 13.7.1999 okr. Příbram 

Husitské muzeum v Táboře 22.7.2005 Budějovický kraj 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 29.9.2008 
území České 

republiky 

Jihočeské muzeum v ČB 4.2.2000 

okr. České 

Budějovice, Český 

Krumlov, Jindřichův 

Hradec, Pelhřimov, 

Písek, Prachatice, 

Strakonice a Tábor 

Katedra archeol. FHS ZČU v Plzni 29.6.2000 ČR 

Krajské muzeum Cheb 5.4.2005 

okr. Cheb, Sokolov 

(západní část) a 

Tachov (severní 

část) 

Krajské muzeum Karlovy Vary 5.3.2001 

okr. Karlovy Vary a 

vých.části okresu 

Sokolov (po dohodě 

s Chebským 

muzeem) 

LABRYS, o.p.s. 20.10.2006 

hlavní město Praha, 

Královehradecký a 

Pardubický, 

Středočeský, 

Liberecký, Ústecký, 

Karlovarský, 

Plzeňský, Jihočeský 

kraj, a kraj Vysočina 

v hranicích platných 

ke dni podpisu 

dohody 

Městské muzeum 

v Čelákovicích 
19.10.1999 

okr. Praha-východ a 

to k.ú.: Císařská 

Kuchyně, 

Čelákovice, 

Dehtáry, 



 

 

 

Dohody o provádění archeologických výzkumů 

instituce 
datum 

uzavření 
územní působnost 

Dobročovice, 

Doubek, Horoušany, 

Jirny, Káraný, 

Kozovazy, Květnice, 

Lázně Toušeň, 

Mochov, Mstětice, 

Nový Vestec, 

Sedlčánky, Sibřina, 

Sluštice, St. 

Boleslav, Stupice, 

Svémyslice, 

Šestajovice, 

Škvorec, 

Třebohostice, Úvaly, 

Vyšehořovice, 

Záluží, Zápy, 

Zeleneč, Zlatá; okr. 

Mladá Boleslav a to 

k.ú.: Hlavenec, 

Kochánky, Kostelní 

Hlavno, Mečeříž, 

Otradovice, 

Podbrahy, 

Předměřice n.J., 

Skorkov, Sobětuchy, 

Sojovice, Sudovo 

Hlavno, Tuřice; okr. 

Nymburk a to k.ú.: 

Bříství, Byšičky, 

Dvorce, Přerov n.L., 

Semice, St.Lysá, 

St.Vestec, Vykáň, 

Milevské muzeum 6.12.2001 

k.ú na okr. Písek: 

Záhořany 

(Předbořice), 

Kostelec n.Vlt., 

Kovářov, Pechova 

Lhota, Kučeř, 



 

 

 

Dohody o provádění archeologických výzkumů 

instituce 
datum 

uzavření 
územní působnost 

Zvíkovské Podhradí, 

Orlík n.Vlt., 

Sepekov, Přeštěnice, 

Milevsko, Přeborov, 

Zbelítov, Velká, 

Hrazany, Níkovice, 

Hrejkovice, 

Dmýštice, Ratiboř, 

Květov, Zhoř 

(Blehov), Jetětice, 

Branice, Zběšičky, 

Dražíč, Osek, 

Chyšky, Nosetín, 

Nadějkov, 

Petříkovice, Vlksice, 

Brtec, Božetice, 

Slabčice (Pís. 

Smoleč), 

Svatkovice, 

Borovany, 

Bernartice, Podolí I, 

Veselíčko, Zběšičky 

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou 17.6.1999 

Královéhradecký 

kraj a okres Ústí nad 

Orlicí 

Muzeum a galerie severního Plzeňska 26.10.2009 okres Plzeň sever 

Muzeum Českého krasu v Berouně 20.8.1999 okr. Beroun 

Muzeum Českého lesa v Tachově 29.9.2003 okres Tachov 

Muzeum Českého ráje v Turnově 19.5.1999 
území Semilska a 

přilehlé oblasti 

Muzeum hl. města Prahy 30.12.1999 
území hlavního 

města Prahy 

Muzeum Jindřichohradecka, Jindřichův Hradec 5.1.2001 
okr. Jindřichův 

Hradec a Pelhřimov 

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích 28.7.2005 
okr. Plzeň jih, Plzeň-

město 



 

 

 

Dohody o provádění archeologických výzkumů 

instituce 
datum 

uzavření 
územní působnost 

Muzeum města Ustí nad Labem 3.10.2006 
správní okres Ústí 

nad Labem 

Muzeum Mladoboleslavska 11.6.1999 okr. Mladá Boleslav 

Muzeum Podblanicka 30.4.2007 

na území 

vymezeném 

působností 

stavebních úřadů 

Benešov, Čechtice, 

Divišov, Dolní 

Kralovice, Sázava a 

Vlašim 

Muzeum Podkrkonoší Trutnov 27.4.2000 okr. Trutnov 

Muzeum středního Pootaví, Strakonice 23.4.1999 

území okresu 

Strakonice a přilehlá 

(severní) část okresu 

Prachatice 

Muzeum T.G.M. Rakovník 14.10.2002 okr. Rakovník 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové 22.2.2000 

okr. Havlíčkův 

Brod, Hradec 

Králové, Chrudim, 

Jičín, Náchod, 

Pardubice, Rychnov 

n. Kněžnou, Semily, 

Svitavy, Trutnov a 

Ústí n. Orlicí, včetně 

památkových 

rezervací a zón 

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 31.10.2000 okr. Havlíčkův Brod 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov 29.12.2003 

kraj Vysočina, 

zejména 

pelhřimovský region 

Národní muzeum 3.7.2002 ČR 

Národní památkový ústav – včetně ÚOP 27.1.2004 ČR 

Oblastní muzeum Praha – východ; Brandýs nad Labem – 

Stará Boleslav 
21.6.2005 

správní území 

pověřené obce 



 

 

 

Dohody o provádění archeologických výzkumů 

instituce 
datum 

uzavření 
územní působnost 

Brandýs nad Labem 

Oblastní muzeum v Chomutově 22.1.2001 

okr. Chomutov dle 

hranic správní 

reformy z roku 1960 

Oblastní muzeum v Litoměřicích 23.1.2006 

území bývalého 

správního okresu 

Litoměřice 

Oblastní muzeum v Lounech 11.12.2006 

území bývalého 

správního okresu 

Louny 

Orlické muzeum v Chocni 11.2.2002 okr. Ústí nad Orlicí 

Podřipské muzeum Roudnice nad Labem 30. 3. 2005 

k.ú. Roudnice nad 

Labem, (Podlusky), 

Bechlín, (Předonín), 

Brzánky, Bříza, 

Ctiněves, Šerněves, 

Černouček, Dobříň, 

Doksany, Dušníky, 

Hrobce (Rohatce), 

Horní Beřkovice, 

Chodouny (Lounky), 

Kleneč, Kostomlaty 

pod Řípem, 

Krabčice, (Rovné, 

Vesce), Kyšlovice, 

Libkovice pod 

Řípem, Libotenice, 

Mnetěš, Nové 

Dvory, (Chvalín), 

Oleško, Račiněves, 

Straškov-

Vodochody 

(Vodochody), 

Vědomce, Vražkov, 

Vrbice, 

(Mastířovice, Vetlá), 



 

 

 

Dohody o provádění archeologických výzkumů 

instituce 
datum 

uzavření 
územní působnost 

Záluží, (Kozlovice), 

Židovice 

Polabské muzeum Poděbrady 4.5.1999 

okr. Nymburk 

(mimo k.ú. St.Lysá, 

Přerov n.L., 

Třebestovice, 

Vykáň, Kounice a 

mimo areálu NKP a 

reservace Libice n. 

Cidlinou) 

Prachatické muzeum 21.5.2002 2002 okr. Prachatice 

Prácheňské muzeum v Písku 2.5.2001 2001 okr. Písek 

Pueblo – archeologická společnost, o.p.s. 20.9.2010 

správní území 

Středočeského kraje 

a kraje Vysočina 

Regionální muzeum a galerie Jičín 2.6.1999 okr. Jičín 

Regionální muzeum Litomyšl 13.11.2006 Pardubický kraj 

Regionální muzeum Náchod 8.8.2000 okr. Náchod 

Regionální muzeum v Českém Krumlově 5.2.2001 okr. Český Krumlov 

Regionální muzeum Mělník 15.4.2003 

Borek nad Labem, 

Bosyně, Brozánky, 

Březinka u 

Kokořína, Bukol, 

Byšice, Byškovice, 

Býkev, Cítov, 

Čečelice, 

Daminěves, Dobřeň, 

Dolní Beřkovice, 

Dolní Zimoř, 

Dřínov, Dřísy, 

Dušníky nad 

Vltavou, Hleďsebe, 

Horní Počáply, 

Hořín, Hostín u 

Mělníka, Hostín u 



 

 

 

Dohody o provádění archeologických výzkumů 

instituce 
datum 

uzavření 
územní působnost 

Vojkovic, Chlumín, 

Chodeč u Mělníka, 

Choroušky, 

Chorušice, 

Chramostek, Chrást 

u Tišic, Chudolazy, 

Chvatěruby, Janova 

Ves, Jelenice u 

Mělníka, Jenichov, 

Jenišovice u 

Mělníka, Jestřebice 

u Kokořína, 

Ješovice, Jeviněves, 

Jiřice u Kostelce nad 

Labem, Kadlín, 

Kanina, Kly, 

Kokořín, Konětopy, 

Kopeč, Korycany, 

Kostelec nad 

Labem, Kozly u 

Tišic, Kozomín, 

Kralupy nad 

Vltavou, Křenek, 

Křivenice, Křivousy, 

Ledce u Stránky, 

Ledčice, Lešany u 

Nelahozevsi, Lhota 

u Dřís, Lhotka u 

Mělníka, Liběchov, 

Libiš, Liblice, 

Libovice, Lobeč, 

Lobeč u Mšena, 

Lobeček, 

Lobkovice, Lužec 

nad Vltavou, Malý 

Újezd, Martinov, 

Medonosy, 

Mělnická Vrutice, 



 

 

 

Dohody o provádění archeologických výzkumů 

instituce 
datum 

uzavření 
územní působnost 

Mělnické Vtelno, 

Mělník, Mikovice u 

Kralup nad Vltavou, 

Minice u Kralup nad 

Vltavou, 

Mlčechvosty, 

Mlékojedy u 

Neratovic, Mšeno, 

Nebužely, 

Nedomice, 

Nelahozeves, 

Neratovice, Netřeba, 

Nosálov, Nová Ves 

u Nelahozevsi, Nové 

Ouholice, Obříství, 

Olešno, Osinalice, 

Ostrý, Ovčáry u 

Dřís, Podhořany, 

Přívory, Radouň, 

Rudeč, Řepín, 

Sedlec u Mšena, 

Šemanovice, Sitné, 

Skramouš, Skuhrov 

u Mělníka, Spomyšl, 

Stránka u Mšena, 

Strážnice u Mělníka, 

Střednice, Střemy, 

Střezivojice, Tajná, 

Tišice, Truskavna, 

Tuhaň, Tupadly, 

Újezdec u Mělníka, 

Úpor, Úžice u 

Kralup nad Vltavou, 

Vehlovice, Velký 

Borek, Velký Újezd 

u Chorusic, 

Veltrusy, Vepřek, 

Vidim, Vliněves, 



 

 

 

Dohody o provádění archeologických výzkumů 

instituce 
datum 

uzavření 
územní působnost 

Vojkovice u Kralup 

nad Vltavou, 

Vraňany, Vrbno u 

Mělníka, Všestudy u 

Veltrus, Všetaty, 

Vysoká Libeň, 

Vysoká u Mělníka, 

Záboří u Kel, Zahájí 

u Chorušic, 

Zálezlice, Záryby, 

Zelčín, Zeměchy u 

Kralup nad Vltavou, 

Zlončice, Zlosyň, 

Želízy, Živonín 

Regionální muzeum v Kolíně 12.5.1999 

okr. Kolín, vyjma 

území v působnosti 

stav. úř. Český Brod 

Regionální muzeum v Chrudimi 27.7.2005 Pardubický kraj 

Regionální muzeum v Teplicích 18.7.2006 Ústecký kraj 

Regionální muzeum v Žatci 1.3.2001 

býv. okr. Louny a 

Chomutov, dle 

hranic správní 

reformy z roku 1960 

Regionální muzeum Vysoké Mýto 4.10.2005 Pardubický kraj 

Severočeské muzeum v Liberci 17.6.1999 
okr. Liberec a 

Jablonec n. Nisou 

Správa Krkonošského národního parku, Krkonošské 

muzeum, Vrchlabí 
29.4.2003 

Území KRNAP, 

Vrchlabsko, 

Jilemnicko 

od 1.4.2009 

nevykonává 

záchranné 

archeologické 

výzkumy na 

investorských akcích 

Středočeské muzeum Roztoky 23.4.1999 Červený Újezd (k.ú. 



 

 

 

Dohody o provádění archeologických výzkumů 

instituce 
datum 

uzavření 
územní působnost 

Červený Újezd), 

Číčovice(k.ú. Velké 

Číčovice), Číčovice 

(k.ú. Malé 

Číčovice), Dobrovíz 

(k.ú. Dobrovíz), 

Dolany (k.ú. Dolany 

u Prahy), Dolany 

(k.ú. Debrno), 

Holubice (k.ú. 

Holubice 

v Čechách), 

Holubice (k.ú. 

Kozinec), 

Horoměřice (k.ú. 

Horoměřice), 

Hostivice (k.ú. 

Hostivice), 

Hostivice (k.ú. 

Litovice), Chýně 

(k.ú. Chýně), Jeneč 

(k.ú. Jeneč u Prahy), 

Kněževes (k.ú. 

Kněževes u Prahy), 

Libčice n. Vlt. 

(k.ú.Libčice n. Vlt.), 

Libčice n. 

Vlt.(k.ú.Chýnov), 

Libčice n. Vlt.(k.ú. 

Letky), Lichoceves 

(k.ú. Lichoceves), 

Lichoceves (k.ú. 

Noutonice), Okoř 

(k.ú. Okoř), Ptice 

(k.ú. Ptice), 

Roztoky(k.ú. 

Roztoky u Prahy), 

Roztoky (k.ú. 



 

 

 

Dohody o provádění archeologických výzkumů 

instituce 
datum 

uzavření 
územní působnost 

Žalov), Statenice 

(k.ú. Statenice), 

Středokluky (k.ú. 

Středokluky), 

Svrkyně(k.ú. Hole u 

Svrkyně), Svrkyně 

(k.ú. Svrkyně), 

Tuchoměřice (k.ú. 

Tuchoměřice), 

Tuchoměřice (k.ú. 

Kněživka), 

Tursko(k.ú. Tursko), 

Úholičky (k.ú. 

Úholičky), Úhonice 

(k.ú. Úhonice), 

Únětice (k.ú. 

Unětice u Prahy), 

Velké Přílepy (k.ú. 

Velké Přílepy), 

Velké Přílepy (k.ú. 

Kamýk u Velkých 

Přílep) 

Syrakus, o.s. 7.7.2011 
správní území 

Středočeského kraje 

ÚAPPSČ 2.12.1999 

okr. Kolín, Kutná 

Hora, Mělník, Mladá 

Boleslav, Nymburk, 

Benešov, Beroun, 

Kladno, Praha-

východ, Praha-

západ, Příbram, 

Rakovník a území 

města Prahy 

ÚAPPSZČ Most 6.12.1999 

okr. Děčín, Ústí 

n.L., Teplice, Most, 

Chomutov, Louny, 

Litoměřice, Karlovy 



 

 

 

Dohody o provádění archeologických výzkumů 

instituce 
datum 

uzavření 
územní působnost 

Vary, Sokolov a 

Cheb 

Ústav pro pravěk etc. FF UK 25.5.1999 ČR 

Univerzita Hradec Králové 18.10.2006 
Hradecký a 

Pardubický kraj 

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 3.5.1999 okr. Česká Lípa 

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 26.2.2001 okr. Klatovy 

Východočeské muzeum v Pardubicích 18.11.2002 Pardubický kraj 

Západočeské muzeum v Plzni 26.5.2000 

okr. Domažlice, 

Cheb, Karlovy Vary, 

Klatovy, Plzeň-

město, Plzeň-jih, 

Plzeň-sever, 

Rokycany, Sokolov 

a Tachov 

Z.I.P. o.p.s.  

Od 1.2. 2011 nemá 

společnost ZIP, 

o.p.s. uzavřenu 

dohodu o 

podmínkách a 

rozsahu provádění 

archeologických 

výzkumů s AV ČR a 

nenaplňuje tak jednu 

ze zákonných 

podmínek provádění 

archeologických 

výzkumů podle § 21, 

odst. 2, zákona č. 

20/1987Sb. 

Od 1.2. 2011 nemá společnost ZIP, o.p.s. uzavřenu dohodu o podmínkách a rozsahu 

provádění archeologických výzkumů s AV ČR a nenaplňuje tak jednu ze zákonných 

podmínek provádění archeologických výzkumů podle § 21, odst. 2, zákona č. 20/1987Sb. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Příloha č.3 

Oznámení o stavebním záměru 

 
OZNÁMENÍ  

o stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy,  
který může poškodit či zničit archeologické nálezy v jejich původním uložení, tj. v zemi 

podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní  památkové  péči, v platném znění* 

KATASTR (hlavní) 
: 

PARC. Č. / Č. P. (PŘÍPADNĚ DALŠÍ KAT.Ú.) 
: 

ADMINISTRATIVNÍ OBEC 
: 

OKRES 
: 

CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU STAVEBNÍ NEBO JINÉ ČINNOSTI** 
: 
 

STAVEBNÍK 
: 
 
DALŠÍ KONTAKTY: 
TEL:                                                  FAX:                                        E-MAIL: 

PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA ZAHÁJENÍ PRACÍ:  

PLÁN ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ PŘIPRAVOVANÉ AKCE***                 ANO                           NE 

PLÁN SITUACE ZASTAVĚNÉ PLOCHY****                                                    ANO                           NE 

OHLAŠOVATEL:***** 
: 
 
DALŠÍ KONTAKTY: 
TEL:                                                  FAX:                                           E-MAIL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATUM OHLÁŠENÍ :                                                                          PODPIS : 

OPRÁVNĚNÁ ARCHEOLOGICKÁ ORGANIZACE SE KTEROU BYLA UZAVŘENA DOHODA O 
PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU (§22., ODST.2 CIT. ZÁKONA) 
:****** 
: 
  

* podává stavebník na ARÚ AV ČR, PRAHA, v.v.i., Letenská 4, 11801 Praha 1, e-mail: oznameni@arup.cas.cz  
** např. rodinný dům, inženýrské sítě (liniová stavba), administrativní/ výrobní hala, veřejná budova, sportovní areál, 

komunikace, terénní úpravy, těžba surovin, lesní práce, výsadba apod.: 
*** např. výřez z mapy 1:1000, 1:5000 s vyznačeným rozsahem akce 
**** v měřítku stavební dokumentace 
***** vyplnit v případě, že není totožný se stavebníkem, např. prováděcí firma  
****** vyplnit v případě, že stavebník již s nějakou oprávněnou organizací jednal  
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Příloha č.4 

Žádost o vyjádření k záměru 

 

 
ŽÁDOST 

o vyjádření ke stavební či jiné činnosti na území s archeologickými nálezy,  
která může poškodit či zničit archeologické nálezy v jejich původním uložení. 

KATASTR (hlavní) 
: 

PARC. Č. / Č. P. (PŘÍPADNĚ DALŠÍ KAT.Ú.) 
: 

ADMINISTRATIVNÍ OBEC 
: 

OKRES 
: 

CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU STAVEBNÍ NEBO JINÉ ČINNOSTI* 
: 
 

STAVEBNÍK 
: 
 
DALŠÍ KONTAKTY: 
TEL:                                                  FAX:                                        E-MAIL: 

PLÁN ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ PŘIPRAVOVANÉ AKCE**                 ANO                           
NE 

PLÁN SITUACE ZASTAVĚNÉ PLOCHY***                                                    ANO                           
NE 

ŽADATEL: 
 
 
DALŠÍ KONTAKTY: 
TEL:                                                  FAX:                                           E-MAIL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATUM:                                                        PODPIS : 

 

Žádost zašlete na  ARÚ AV ČR, PRAHA, v.v.i., Letenská 4, 11801 Praha 1, e-mail: oznameni@arup.cas.cz  
* např. rodinný dům, inženýrské sítě (liniová stavba), administrativní/ výrobní hala, veřejná budova, sportovní areál, 
komunikace, terénní, úpravy, těžba surovin, lesní práce, výsadba apod. 
** např. výřez z mapy 1:1000, 1:5000 s vyznačeným rozsahem akce 
*** v měřítku stavební dokumentace 
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