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Slovo úvodem
V roce 2020 byla pro činnost instituce omezujícím faktorem celospolečenská situace spojená s pandemií
nemoci Covid-19. Řešení výzkumů i běžného provozu instituce v podmínkách měnících se vládních nařízení
a doporučení bylo náročné na organizaci práce a všechny zaměstnance.

I. Orgány a struktura ÚAPPSZČ, v. v. i.
I.1. Výchozí složení orgánů pracoviště
Ředitel pracoviště
Rada Ústeckého kraje usnesením č. 047/13R/2017 ze dne 3. 5. 2017 dle ustanovení § 59 Odst. 1 písm. i) Zákona
č. 129/2000 Sb., O krajích (krajské Zřízení), ve Znění pozdějších předpisů, v souladu S ustanovením § 15 písm. h)
a § 17 Odst. 2 Zákona č. 341/2005 Sb., O veřejných výzkumných institucích, ve Znění pozdějších předpisů, na
návrh Rady instituce na základě výběrového řízení, jmenovala Mgr. Petra Lisska ředitelem ÚAPPSZČ, a to na
období od 1. června 2017 do 31. května 2022.
Rada ÚAPPSZČ, v. v. i.
Volba Rady instituce proběhla 10. ledna 2017.
interní členové:
Mgr. Jan Blažek, předseda
Mgr. Petr Lissek
MUDr. et. Bc. Kryštof Derner
Mgr. Marek Půlpán
externí členové:
prof. PhDr. Jan Klápště, Csc. (FFUK Praha, Ústav pro archeologii)
PhDr. Petr Holodňák (Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci)
PhDr. Ing. Lubor Smejtek, Ph.D. (ÚAPP stř. Čech, v. v. i.)
Tajemnice: Mgr. Daniela Franková.
Dozorčí rada ÚAPPSZČ, v. v. i.
Dozorčí rada v níže uvedeném složení pracovala od 1. března 2017 (resp. od 19. 6. 2019):
Mgr. Petr Čech, předseda
Mgr. Michal Ernée Ph.D.
Mgr. Michal Soukup
PhDr. Adam Šrejber, Ph.D.
Jitka Sachetová
Tajemnice: Ing. Hana Urbanová.

I.2. Změny ve složení orgánů
Ředitel ÚAPPSZČ, v. v. i.
Beze změn.
Rada ÚAPPSZČ, v. v. i.
Beze změn.
Dozorčí rada ÚAPPSZČ, v. v. i.
Beze změn.
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I.3. Informace o činnosti orgánů
Ředitel
Od 1. června 2017 ředitel Mgr. Petr Lissek jmenoval jednoho svého zástupce – Mgr. Jana Blažka, který jej
zastupuje v době dlouhodobé nepřítomnosti ve všech věcech s výjimkou pracovněprávních vztahů.
Rada ÚAPPSZČ, v. v. i.
Zasedala v roce 2020 ve dnech 18. 6. 2020 a 22. – 23. 9. 2020 (per rollam). Na zasedáních se byla projednána
např. tato témata:
Výroční zpráva 2019
Zpráva nezávislého auditora 2019
Rozpočet 2021
Střednědobý výhled rozpočtu na 2022 a 2023
Hlavní úkoly 2021
Připravované a již běžící projekty Ústavu
Výběr nové auditorské firmy pro rok 2021
Renovace fasády budovy Ústavu
Zajištění nových depozitárních prostor
Dozorčí rada
V období od 1. ledna do 31. prosince 2020 se uskutečnila dvě zasedání dozorčí rady, z toho jedno formou per
rollam. Zasedání se konalo dne 11. června 2020. Jednání per rollam proběhlo ve dnech 22. 9. – 5. 10. 2020.
Všechna zasedání se uskutečnila v řádném termínu a jako host se jich účastnil i ředitel Ústavu Mgr. Petr Lissek.
Na zasedáních byla projednána především tato témata:
Výroční zpráva 2019
Zpráva nezávislého auditora 2019
Rozdělení zisku roku 2019 do fondů
Rozpočet 2021
Střednědobý výhled rozpočtu na 2022 a 2023
Hlavní úkoly na rok 2021
Výběr nové auditorské firmy pro rok 2021

I.4. Informace o změnách zřizovací listiny
V roce 2020 beze změny.
Zřizovací listina ÚAPPSZČ byla vydána Ústeckým krajem 19. dubna 2006 s platností od 1. ledna 2007 (na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 24/11Z/2006). Úplné znění zřizovací listiny (Usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 26/13Z/2010, ze dne 31. března 2010), včetně všech vydaných dodatků, je od
března 2010 k dispozici v Rejstříku veřejných výzkumných institucí na http://rvvi.msmt.cz.
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I.5. Organizační a personální struktura ÚAPPSZČ, v. v. i.
Organizační struktura
Po nástupu do své funkce 1. června 2017 jmenoval ředitel Mgr. Petr Lissek jednoho svého zástupce – Mgr. Jana
Blažka, který jej zastupuje v době dlouhodobé nepřítomnosti ve všech věcech s výjimkou pracovněprávních
vztahů.
Výzkumnou činnost pracoviště uskutečňují odborní zaměstnanci pracoviště.
Infrastrukturu pracoviště a výzkumu a další společné činnosti zabezpečuje:
a) Administrátor/administrátorka zajišťující: administrativní podporu ředitele, administraci institucionální
podpory poskytnuté zřizovatelem, administraci projektů, do kterých je Ústav zapojen; komunikaci s externí
účetní firmou, oběh účetních dokladů, vyřízení denní agendy podniku (vyřizování pošty, emailů, telefonátů,
přidělování jednacích čísel), spisovou službu, agendu objednávek služeb a nákupů, vedení příručního skladu
potřeb, inventarizaci majetku, evidence stavu publikací, přípravu podkladů pro fakturaci; hospodaření se SF.
b) Personálně ekonomický referent referent/referentka, zajišťující personální agendu, mzdovou agendu, styk
s příslušnými státními institucemi (finanční úřady, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny atd.),
evidenci docházky a další agendu spojenou s ekonomikou a personálními záležitostmi instituce.
c) Technicko-provozní referent/referentka, zajišťující údržbu budov, autoparku, evidenci autoprovozu
a technické zabezpečení terénních výzkumů.
d) Odborní pracovníci s delegovanou pravomocí, či s pracovní náplní, kde je vymezena kompetence ke
komunikaci se státní správou a investory v oblasti výkonu archeologické památkové péče, k vedení archivu
nálezových zpráv a k archivaci získaných dat a jejich trvalému uložení, k vedení laboratorních a dokumentačních
prací.
Profesní struktura
V roce 2020 zaměstnával ÚAPPSZČ průběžně 29 pracovníků; 3 zaměstnankyně byly na MD nebo RD. Celkové
kapacity 26 pracovníků (tedy bez MD a RD) činily 26,8 pracovních úvazků.
Z celkového počtu 26 zaměstnanců je 11 odborných pracovníků nebo vysokoškolských pracovníků ve výzkumu
(9 archeologů a 2 přírodovědci – antropologové), 1 ředitel organizace, 2 administrativní pracovnice,
2 dokumentátoři a 3 technici na archeologickém výzkumu; ostatní tvoří technické a dokumentační složky
pracoviště (4 pracovnice laboratoře, 1 kreslič, 1 geodet, 1 řidič).

Akademické tituly, vědecké a pedagogické hodnosti
Mezi odbornými pracovníky ÚAPPSZČ bylo ke konci roku 2020 následující rozdělení akademických titulů:
Mgr. (7), PhDr. (2), RNDr. (1), Bc. (1).
V roce 2020 nebyli mezi zaměstnanci nositelé vědeckých a pedagogických hodností.
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II. Hodnocení hlavní činnosti
II.1. Obecné vymezení činnosti a struktura ÚAPPSZČ, v. v. i.
Hlavní činností ÚAPPSZČ je vědecký výzkum (terénní i teoretický) v oblasti archeologie a návazných oborů;
zpracování a šíření vědeckých informací v daných oborech; působení v rámci dílčích segmentů archeologické
památkové péče a pedagogická činnost. Vědecký výzkum ÚAPPSZČ se zabývá obdobím pravěku až středověku,
příp. novověku. Svou činností ÚAPPSZČ zasahuje do všech oblastí studia archeologických pramenů, od
terénního výzkumu přes analýzu artefaktů a ekofaktů až po zobecňující modely minulých společností.
Terénní výzkum ÚAPPSZČ provádí zpravidla na území Ústeckého kraje, podle potřeby však stávající dohoda
o podmínkách provádění archeologického výzkumu umožňuje působení i na území Karlovarského kraje.
V terénním výzkumu uplatňuje jak metody archeologického odkryvu, tak nedestruktivní postupy (např. letecké
snímkování, povrchový́ průzkum). Pro výzkum pramenů v terénu i mimo terénní kontext disponuje ÚAPPSZČ
dostatečným technickým i personálním vybavením.

II.2. Výzkumná́ koncepce instituce a grantové projekty
Vědecký výzkum v ÚAPPSZČ byl také v roce 2020 financován především z prostředků Institucionální podpory
Ústeckého kraje a dále z prostředků získaných na projekty z národních a evropských zdrojů. Institucionální
podpora Ústeckého kraje byla poskytnuta v roce 2020 na základě Koncepce rozvoje Ústavu archeologické
památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., která byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
ze dne 9. 9. a je přílohou č. 1 této výroční zprávy.

II.3. Hlavní výsledky a výstupy činnosti v roce 2020
V roce 2020 byly realizovány níže uvedené Hlavní úkoly instituce financované z institucionální podpory vědy
a výzkumu Ústeckého kraje a činnost instituce byla rozvíjena ve všech hlavních oblastech Koncepce
ÚAPPSZČ, v. v. i.
Kontrola plnění úkolů byla Odborem kultury a památkové péče provedena dne 15. 12. 2020. Ze závěru
posouzení věcného naplnění hlavních úkolů veřejné výzkumné instituce vyplývá, že pracovní aktivity Ústavu
archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. probíhaly v souladu s plánem úkolů na rok 2020
a plně odpovídají dlouhodobému koncepčnímu rozvoji organizace v letech 2020 – 2024. Pro kontrolu čerpání
poskytnuté institucionální podpory v roce 2020 byly předloženy všechny účetní doklady a po účetní stránce
nebyly při kontrole zjištěny nedostatky. Předmětem kontroly byla také faktická existence všech výsledků
instituce zanesených v roce 2020 do Rejstříku informací o výsledcích R. I. V. (https://www.isvavai.cz/riv).
1. Studium pravěku, rané doby dějinné, středověku a novověku v severozápadních Čech v Ústeckém kraji.
V této oblasti reprezentují hlavní výsledky instituce publikační výstupy odborných pracovníků, plně uvedené
kapitole II. 4 a dále níže uvedené nálezové zprávy:
o ZAV Hradiště na Vlčí hoře (Bílenec, okr. Louny) v roce 2019 – nálezová zpráva čj. 1831/2020
o ZAV na předpolí DNT (k.ú. Spořice, k.ú. Droužkovice) v letech 2019 a 2020
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o ZAV – Želina, kostel sv. Vavřince (stavba: rekonstrukce podlah a přívod NN) – čj. 1925/20
o ZAV Pila Štětí – Sägewerk Štětí, nálezová zpráva čj. 470/2020
o ZAV Husitské náměstí Žatec- výzkum v roce 2019, nálezová zpráva čj. 285/2020
o ZAV při rekonstrukci vodovodu a kanalizace na náměstí 5. května a ulici Josefa Hory v roce 2019,
nálezová zpráva čj. 284/2020
o ZAV při odvodnění jižního parkánu v Kadani – rok 2019, nálezová zpráva čj. 1678/2020
o Sondáže na parkánech a u hradu, město Kadaň, 2020, zpráva pro investora čj. 1905/2020
o Rozvaděče na Löscherově náměstí, město Kadaň, 2020, zpráva pro investora čj. 1907/2020
o Přípojka el. en. a vody pro zázemí volejbalu – nad Albertem, město Kadaň, 2020, zpráva pro
investora čj. 1906/2020
o Rozvaděče Vrchlického, město Kadaň, 2020, zpráva pro investora čj. 1908/2020
o ZAV při odvodnění jižního parkánu v Kadani – od Špitálské bašty k barbakánu, město Kadaň, 20182019, nálezová zpráva pro investora čj. 1909/2020
o Konzervátorská a restaurátorská zpráva – Bronzové vědro Nezabylice, TP-2020-50031
o Souhrnná zpráva za povrchové sběry a ZAV výzkum na hradě Křečov v letech 2012-2019
(Podbořanský Rohozec, okr. Louny), nálezová zpráva čj. 1832/2020
o Nález neolitické sekery v řece Mandavě, ve Varnsdorfu (ok. Děčín) v roce 2018, čj. 389/2020
o Antropologická zpráva Hořany – zaniklá obec, okr. Most, 2017
o Antropologická zpráva Magdalena Fictumová z Kolovrat – jižní část kostela ve Františkánském
klášteře v Kadani, září 2019
o Antropologická zpráva Údlice, fara 2020
o

Antropologická zpráva Lovosice – jabloňová alej, 2000

o Antropologické zpracování kostrového hrobu z lokality Podbořany – Žatecká ul., Plus, 2006
o Antropologická zpráva Lubenec čp. 44, okr. Louny, 2020
o Mezinárodní archeologický výzkum v Nezabylicích, okr. Chomutov, v roce 2020
o Předstihový ZAV v předpolí Dolu Bílina – Usedlost č. p. 52, 53, 54 a 55, k. ú. Libkovice, okr. Most za
rok 2020 (Sonda 132, 141, 142, 147; investorská zpráva čj. 2005/2020

o Předstihový ZAV v předpolí Dolu Bílina – Usedlost č. p. 55, k. ú. Libkovice, okr. Most za rok 2019
(Sonda 132, 140, 141); nálezová zpráva čj. 2007/2020

2. Mezinárodní spolupráce ÚAPPSZČ, v. v. i.
V oblasti mezinárodní spolupráce instituce se každým rokem rozvíjí především spolupráce se zahraničními
univerzitami a tradičními partnery. Výsledkům v této důležité oblasti je věnována samostatná kapitola II.10
této zprávy.
3. Ochrana archeologického kulturního dědictví - konzervace a dokumentace archeologických sbírek.
V rámci konzervace metalických artefaktů se obecně archeologická pracoviště dlouhodobě potýkala
s nedostatečnou kapacitou specializovaných konzervátorských pracovišť, dílčím problémem byl často i aktuální
nedostatek finančních prostředků na tyto služby.
V roce 2020 se však podařilo, v souladu s Koncepcí rozvoje instituce, zajistit nové kapacity ve specializované
laboratoři Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a provést první etapu konzervace rozsáhlého
souboru kovových archeologických nálezů pocházející z významné archeologické lokality Lovosice
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(okr. Litoměřice, Ústecký kraj). Konkrétně ze záchranných archeologických výzkumů, které vedl
ÚAPPSZČ, v. v. i. v letech 2002 až 2006 na polohách Průmyslová zóna Aoyama a Průmyslová zóna Cukrovar.
Nálezy pocházejí ze 17 hrobů kultury bylanské starší doby železné (doby halštatské) a jsou datovány do období
zhruba 800 až 550 př n. I. Celkově bylo z těchto hrobů získáno neobyčejné množství kovových předmětů,
konkrétně 588 kusů. Artefakty lze podle materiálu rozdělit na bronzové, železné a bimetalické (kombinace
obou kovů). Největší objem čítá soubor bronzových předmětů, který dosahuje 311 ks (z toho 283 malých
a 28 větších předmětů). Velmi hojným zástupcem jsou též nejrůznější železné předměty, doložené nejméně
243 kusy (z nichž je 177ks menších a 66 větších předmětů). Soubor doplňuje 35 bimetalických předmětů.
V roce 2020 se podařilo také výrazně zintenzivnit spolupráci se specializovanou rentgenologickou laboratoří
a konzervátorským pracovištěm Regionálního muzea v Teplicích a pravidelně využívat jak rentgenologický
průzkum artefaktů tak i operativně a efektivně plnit volné kapacity dílen ke konzervaci menších souborů
kovových artefaktů.
V rámci dokumentace archeologických sbírek jsou plněny dva dlouhodobé úkoly. Jedním je dokumentace
archeologické sbírky z výzkumů ve starém Mostě (1970-1984). Instituce je zde jako spoluřešitel projektu, na
kterém se podílí Ústav pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Oblastní muzeum
a galerie v Mostě. Řešitelé za instituci jsou PhDr. Eva Černá, Bc. Martin Volf a další. Cílovým výstupem bude
publikace představující výsledky archeologických výzkumů zaniklého města Mostu plánovaná na rok 2022.
V roce 2020 pokračovala celková revize fondu terénní dokumentace. Revize a výběrová dokumentace
nálezového fondu, včetně odborného zpracování dílčích témat a zpracování pozoruhodného souboru
skleněných artefaktů, včetně jejich základní morfologie a provedení archeometrických analýz.
Dalším úkolem je projekt postupné digitalizace pramenů k archeologii severozápadních Čech, který plynule
navazuje na digitalizaci primárních pramenů map, plánů a terénní dokumentace archivu instituce prováděné
v minulých letech. V roce 2020 byla provedena digitalizace těchto pramenů:
1/ Seznamy nálezů (základní seznamy přidělených přírůstkových čísel prošlých laboratoří ústavu)
dokončeno skenování seznamů do roku 1992 (do konce působení pod AV ČR) – 8 archivních krabic.
Částečně digitalizovány seznamy do konce roku 2000, mladší jsou již plně v elektronické podobě a není
potřeba jejich skenování.
2/ Deníky z výzkumů (částečně obsaženy v nálezových zprávách, částečně však dosud nedigitalizovány).
Autoři: Josef Bubeník, Drahomír Koutecký a Ivan Rada.
3/ Amt für Vorgeschichte - digitalizovány Karte AfV pro musea v Kadani (cca. 300 ks) a Litoměřicích (asi
2000 karet).
4/ Josef Kern - osobní archiv - skenovány roky 1939-1941 agendy Kreispflege für Vorgeschichte (3 šanony,
cca. 1200 čj.). Pokračování v roce 2021.
4. Prezentace výsledků výzkumu formou publikací, monografií a výstav.
Výsledkům této oblasti, která se skládá z řady témat, jsou věnovány samostatné kapitoly: II. 4. Publikační
činnost ÚAPPSZČ, v. v. i., II.9. Organizace konferencí a účast na konferencích a kapitola II. 11. Popularizační
činnost.
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II.4. Publikační činnost ÚAPPSZČ, v. v. i.
1. Monografie
název publikace:
autor/autoři výsledku:
editoři monografie:
anotace:

počet stran výsledku:
název nakladatele:
místo a rok vydání:
ISBN:

Krajinou archeologie, krajinou skla
Kolektiv autorů
Tomková, Kateřina, Venclová, Natalie
Publikace prezentuje ve třech tematických blocích moderní přístupy archeologického
a sklářského studia. První představuje výsledky archeologických výzkumů, archivních studií
a zpracování nálezových souborů spojených se severozápadními Čechami. Druhá část je
věnována sklárnám, pecím a příslušnému zařízení, jejich identifikaci v terénu a historickým
dokladům o jejich provozu. Třetí část představuje eleganci a barvu skleněných výrobků,
typologii a chronologii širokého spektra artefaktů a výsledky jejich vědeckých analýz.
Chronologický rámec knihy sahá od doby laténské ve 2. a 1. století př. n. l. až do 20. století
a geografickým rámcem je střední a východní Evropa s exkurzemi do Středomoří a na
Blízký východ. Publikace dokumentuje nutnost multidisciplinárního přístupu k modernímu
archeologickému výzkumu, zejména při studiu skla a výroby skla. Prezentována je práce
s archeologickými a historickými prameny včetně ikonografie a heraldiky, archeometrické
a technologické problémy a aplikace dendrochronologie a magnetometrie. Zahrnuta je
také bibliografie Evy Černé, které je publikace věnována.
344 s.
Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Most: Ústav archeologické památkové
péče severozápadních Čech, v. v. i.
Praha/Most 2020
978-80-7581-024-3/978-80-86531-22-9

2. Práce jednotlivých odborných pracovníků publikované v rozličných periodikách (viz databáze RIV na
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR):
název článku:
autor/autoři výsledku:
editoři monografie:
název monografie/sborníku:
anotace:

počet stran výsledku:
název nakladatele:
místo vydání:
rok vydání:
ISBN:
název článku:

Dendrochronologicky datovaná keramika 13. století z Kadaně
Crkal, Jiří, Kryštof, Derner
Tomková, Kateřina –Venclová, Natalie (ed.)
Krajinou archeologie, krajinou skla
V článku je publikován rozbor keramiky ze 13. až první poloviny 14. století z výzkumu
v Kadani na nábřeží Maxipsa Fíka, který se poprvé v tomto městě opírá
o dendrochronologická data.
18
Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Most: Ústav archeologické památkové
péče severozápadních Čech, v. v. i., 2021
Praha - Most
2020
978-80-7581-024-3, 978-80-86531-22-10

Předběžná zpráva o výzkumu hrobu bylanské kultury se čtyřkolovým vozem z Lovosic,
okr. Litoměřice, severozápadní Čechy
autor/autoři výsledku:
Půlpán, Marek
editoři monografie:
Mitáš, Vladimír – Ožďáni, Ondrej (edd.)
název periodika: ročník, číslo; u monografií ediční řada:
Archaeologica Slovaca Monographiae Communicationes Tomus
XXV.
název monografie/sborníku:
Doba popolnicových polí a doba halštatská. Zborník príspevkov z XV. medzinárodnej
konferencie Doba popolnicových polí a doba halštatská, Smolenice 15.–19. október 2018.
anotace:
V článku jsou představeny základní informace o birituálním hrobu bylanské kultury doby
halštatské, který byl na jaře roku 2018 prozkoumán při záchranném archeologickém
výzkumu v Lovosicích (okr. Litoměřice, severozápadní Čechy). V hrobě s komorovou
konstrukcí byla zjištěna bohatá keramická výbava, kovové osobní šperky a ozdoby, železné
součásti koňských postrojů a zvířecí kosti. Nejprestižnější movitý nález představuje
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počet stran výsledku:
název nakladatele:
místo vydání:
rok vydání:
ISBN:
název článku:
autor/autoři výsledku:
editoři monografie:
název monografie/sborníku:
anotace:

počet stran výsledku:
název nakladatele:

místo vydání:
rok vydání:
ISBN:
ISBN:
ISBN:
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čtyřkolový vůz, resp. jeho železná kování. Mezi nimi byly kompletně dochovány obruče kol
s hřeby, objímky a svorky loukotí, kování hlav kol (středové náboje) a zákolníky. V novém
miléniu jde teprve o třetí moderně zkoumaný hrob bylanské kultury se čtyřkolovým
vozem na území Čech a současně o jeden z nejlépe dochovaných celků, který výrazným
způsobem rozšiřuje typologicko-chronologické spektrum kovových součástí halštatských
vozů.
9 s.
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied
Nitra
2020
978–80–8196–036–9
What happened at the settlement? The testimony of sherds, animal remains, grinding
tools and daub.
Řídký, Jaroslav – Netolický, Petr – Kovačiková, Lenka – Půlpán, Marek – Květina, Petr
Hofmann, Daniela (ed.).
Magical, mundane or marginal? Deposition practices in the Early Neolithic
Linearbandkeramik culture.
V příspěvku nabízíme několik interpretačních modelů pro diskusi o jednotlivých
kategoriích nálezů a nálezových kontextů z mladoneolitické lokality Vchynice v
severozápadních Čechách (Česká republika). Zde byly v roce 2008 odkryty zbytky
neolitického příkopu rondelu. Procesy formování lokality, které na sídlišti probíhaly
během jeho aktivního využívání a dlouho po jeho zániku, byly jistě složité. Nicméně kromě
jiných nálezů, jako jsou střepy, štípaná industrie a zvířecí kosti, analýza mazanice z příkopu
rondelu a z okolních objektů naznačuje možnost, že osada byla v určitém čase svědkem
většího požáru. To lze vysvětlit jako náhodnou katastrofu, útok cizích komunit nebo jako
rituální důvody, například během opuštění místa.
21 s.
Institute for Pre- and Protohistoric Archaeology (Institut für Vor- und Frühgeschichtliche
Archäologie) of the University of Hamburg – Department of Archaeology, History, Cultural
Studies and Religion, University of Bergen. Sidestone Press.
Leiden
2020
ISBN 978-90-8890-861-3 (softcover)
ISBN 978-90-8890-862-0 (hardcover)
ISBN 978-90-8890-863-7 (PDF e-book)

název článku:
Objekty z období kultury s lineární keramikou ve Vchynicích, okr. Litoměřice
autor/autoři výsledku:
Řídký, Jaroslav – Burgert, Pavel – Kovačiková, Lenka – Půlpán, Marek – Volf, Martin
název periodika: ročník, číslo; u monografií ediční řada:
Archeologie ve středních Čechách. Roč. 24, č. 1 (2020)
anotace:
Studie předkládá výsledky výzkumů vedených v letech 2008–2009 na katastru obce
Vchynice (okr. Litoměřice, SZ Čechy). Představeny jsou kontexty z období kultury s lineární
keramikou (LBK; ca 5500–5000 cal. BC), analyzován je sídlištní odpad – keramické
fragmenty, kamenné artefakty, nástroje vyrobené z kostí, kosterní zvířecí a lidské
pozůstatky. Dále se věnujeme otázce, zda je možné potvrdit využívání totožného prostoru
k podobným aktivitám, jaké byly doloženy v kontextech mladšího neolitického osídlení,
během období kultury s vypíchanou keramikou (STK; zhruba 5000/4900–4500/4400 cal.
BC).
počet stran výsledku:
32 s.
název nakladatele:
Ústav archeologické památkové péče středních Čech
místo vydání:
Praha
rok vydání:
2020
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název článku:

Výzkum pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou a z doby římské v Nezabylicích
(okr. Chomutov) v roce 2019.
autor/autoři výsledku:
Blažek, Jan – Ondráčková, Lenka – Půlpán, Marek – Půlpánová-Reszczyńska, Agnieszka
editoři monografie:
Sklenář, Karel (ed.)
název periodika: ročník, číslo; u monografií ediční řada:
Zprávy České archeologické společnosti. Supplément 116 (2020)
název monografie/sborníku:
Archeologické výzkumy v Čechách 2019
anotace:
V příspěvku jsou představeny základní informace o výzkumu pohřebiště kultury se
šňůrovou keramikou a z doby římské, jež byly zkoumány v roce 2019 v Nezabylicích
(okr. Chomutov, Ústecký kraj)
počet stran výsledku:
3 s.
název nakladatele:
Česká archeologická společnost
místo vydání:
Praha
rok vydání:
2020
název článku:

K lokalizaci a středověké podobě zbořeného minoritského konventního kostela sv.
Michaela v Kadani
autor/autoři výsledku:
Zahradník Pavel – Kovář, Miroslav – Černá, Eva – Ollé, Martin
název periodika: ročník, číslo; u monografií ediční řada:
Ústecký sborník historický 2018/1-2
anotace:
Cílem předkládaného příspěvku je shrnout málo známé poznatky týkající se lokalizace, ale
i středověké podoby zaniklého konventního kostela sv. Michaela kadaňských minoritů.
Vychází především z provedeného stavebně-historického výzkumu a předběžných
výsledků archeologických průzkumů v areálu zrušeného řádového domu. Zcela zásadní
jsou však výsledky archivního studia, jako součásti stavebně-historického průzkumu,
jejichž nové zhodnocení přináší zajímavé závěry v diskusi nad lokalizací klášterního
kostela.
počet stran výsledku:
51 s.
název nakladatele:
Muzeum města Ústí nad Labem
místo vydání:
Ústí nad Labem
název článku:
Středověké osídlení v povodí Lužického potoka
autor/autoři výsledku:
Peksa Vojtěch - Crkal Jiří
název periodika: ročník, číslo; u monografií ediční řada:
Archeologie západních Čech 11/1-2
anotace:
Příspěvek shrnuje archeologické bádání o osídlení v povodí Lužického potoka na Kadaňsku
v severozápadních Čechách. Lužický potok byl menší tok stékající od paty Krušných hor k
jihovýchodu, kde se stékal s řekou Ohří. Jeho povodí o rozloze několika desítek kilometrů
čtverečných zahrnovalo jak prostor staré sídelní oblasti Poohří, tak také její hranici na
rozmezí Krušných a Doupovských hor. Formou krajinné sondy se článek snaží postihnout
archeologické lokality a vývoj osídlení v regionu, který z velké části navždy zmizel vlivem
těžby hnědého uhlí.
počet stran výsledku:
36 s.
název nakladatele:
Západočeské muzeum v Plzni
místo vydání:
Plzeň
rok vydání:
2020
ISBN:
978-80-7247-179-9
název článku:

Rudník Chvalata a ti druzí. Nové objevy železářských pracovišť11. až počátku 13. století
v Podkrušnohoří
autor/autoři výsledku:
Derner, Kryštof – Crkal, Jiří – Šrein, Vladimír – Šreinová, Blanka – Ulmanová, Jana – Lissek,
Petr – Kočár, Petr
název periodika: ročník, číslo; u monografií ediční řada:
Acta rerum naturalium 25
anotace:
V článku jsou podrobně pojednána nově zkoumaná železářská hutniště 10.–13. století
v Podkrušnohoří, zejména v Droužkovicích, Úhošťanech a Kadani. Můžeme načrtnout
následující vývoj hutnictví v regionu: 1) hutnění lokálních rud pro zěměpanské hrady, 2)
v období cca 1200–1250 nárůst počtu hutnišť pravděpodobně pracujících pro nová tržní
centra – poprvé dokládáme využívání skarnu a dřeva z Krušných hor, 3) po 1350 zánik
hutnišť v nížině a "přepnutí" na masivní produkci přímo v Krušných horách pro trh.
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počet stran výsledku:
název nakladatele:
místo vydání:
rok vydání:

28
Muzeum Vysočiny Jihlava a Muzeum Vysočiny Třebíč
Jihlava/Třebíč
2020

název článku:
autor/autoři výsledku:
editoři monografie:
název monografie/sborníku:

Středověké hornictví v českém Krušnohoří
Derner, Kryštof – Lissek, Petr
Smolnik, Regina – Goryczková Naděžda
ArchaeoMontan 2018: krušné hory v centru zájmu montánní Archeologie = Arbeits- und
Forschungsberichte zur Sächsischen Bodendenkmalpflege: Beiheft 32
Článek podává přehled o aktuálním stavu stavu montánně archeologického bádání
v českých Krušných horách. Akcentován je chronologie zjištěných areálů a vztah k osídlení.
20
Landesamt für Archäologie Sachsen / Národní Památkový Ústav Územní Odborné
Pracoviště v Lokti
Dresden/Loket
2018
978-3-943770-38-4, 8090686621, 9788090686625

anotace:
počet stran výsledku:
název nakladatele:
místo vydání:
rok vydání:
ISBN:
název článku:
autor/autoři výsledku:
editoři monografie:
název monografie/sborníku:
anotace:

počet stran výsledku:
název nakladatele:
místo vydání:
rok vydání:
ISBN:
název článku:
autor/autoři výsledku:
editoři monografie:
název monografie/sborníku:
anotace:
počet stran výsledku:
název nakladatele:
místo vydání:
rok vydání:
ISBN:

Nové archeologické objevy ve františkánských klášterech v Kadani
Derner, Kryštof – Ollé, Martin – Zahradník, Pavel – Gavenda, Lukáš – Crkal, Jiří
Rak, Petr
Comotovia 2019: sborník příspěvků z konference, věnované 150. výročí železniční dopravy
v Chomutově (1870-2020) - Chomutov 5. listopadu 2019
Publikovány jsou výsledky badatelského výzkumu zaniklého kostela sv. Michaela v areálu
někdejšího konventu minoritů v Kadani a výzkumu ve františkánském kostele Čtrnácti
svatých pomocníků v Kadani. Hlavním zjištěním byla přesná lokalizace presbyteria kostela
sv. Michaela.
43
Město Chomutov
Ústí nad Labem
2020
978-80-906404-3-6
Nové archeologické poznatky o Jáchymovu v období druhého zvolání
Volf, Martin
Hemker, Christiane
Bergbau und Mobilität im Mittelalter (Hornictví a mobilita ve středověku) =
Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie Sachsen, Bd. 73 = ArchaeoMontan 7
V článku jsou shrnuty současné poznatky o Jáchymovu a jeho urbanismu v 16. století.
18
Landesamt für Archäologie Sachsen
Dresden
2020
978-3-943770

název článku:
Zaniklé kostely sv. Martina v Rusové
autor/autoři výsledku:
Crkal, Jiří - Derner, Kryštof - Kovář, Miroslav
editoři monografie:
Bílková, Milena
název periodika: ročník, číslo; u monografií ediční řada:
Památky, příroda, život 52/2020
anotace:
Příspěvek pojednává o dvou zaniklých kostelech v Rusové u Přísečnice. Gotický kostel sv.
Martina je středověkého původu. Zanikal samovolně po dokončení nového kostela od 40.
let minulého století. Jeho nejmarkantnějším pozůstatkem je hrotitý gotický portál. Na jeho
základě datujeme výstavbu kostela do 1. poloviny 14. století. K výstavbě nového kostela
došlo po stoletých peripetiích v roce 1939. Kostel vynikal neotřelou neslohovou
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počet stran výsledku:
název nakladatele:
místo vydání:
rok vydání:
ISBN:

2020

architekturou a k jeho zboření došlo v souvislosti s výstavbou přísečnické přehrady na
počátku 70. let minulého století. Pozůstatky obou kostelů jsou dosud v terénu patrné.
16
Oblastní muzeum v Chomutově
Chomutov
2020
978-80-87898-25-3

název článku:
Počátky hradu Žirotín/Žerotín a jeho stavební podoba
autor/autoři výsledku:
Milan Sýkora
název periodika: ročník, číslo; u monografií ediční řada:
Poohří 9
anotace:
Příspěvek pojednává o hradě Žirotín, o jeho počátcích a o rodu pánů ze Žirotína
počet stran výsledku:
37
název nakladatele:
Oblastní muzeum v Lounech
místo vydání:
Louny
rok vydání:
2020
ISBN:
978-80-905891-5-5

II.5. Vědecké a dozorčí rady (kromě ÚAPPSZČ, v. v. i.)
Zaměstnanci ÚAPPSZČ, v. v. i. nezasedají v dozorčích nebo vědeckých radách jiných institucí.

II.6. Zpracování a šíření vědeckých informací
ÚAPPSZČ vytváří a spravuje největší oborovou knihovnu v Ústeckém kraji (spíše regionálně zaměřenou), která
je otevřena všem odborníkům a studentům archeologie a příbuzných oborů. ÚAPPSZČ dále spravuje archiv
terénní dokumentace pro území severozápadních Čech a zpřístupňuje jeho obsah veřejnosti formou
prezenčního studia. V roce 2020 byl ukončen projekt digitalizace nálezových zpráv a hlášení ve spolupráci
Archeologickým ústavem AV ČR Praha, v. v. i. jehož cílem bude v roce 2021 zpřístupnění těchto dat v rámci
informačního systému Archeologická mapa České republiky.

II.7. Památková péče v ÚAPPSZČ
ÚAPPSZČ se podílí na památkové ochraně archeologických pramenů jako součásti národního kulturního
dědictví, a to v oblasti informační i praktické (záchranné archeologické výzkumy lokalit ohrožených výstavbou či
těžbou).
Vlastními silami provedl ÚAPPSZČ v roce 2020 celkem 9 velkých záchranných archeologických výzkumů na
náklady stavebníka a zhruba dvě desítky menších akcí. Celkem bylo realizováno cca 150 archeologických akcí,
včetně dozorů staveb.
Mimoto se i nadále Ústav archeologické památkové péče, v. v. i. podílel spolu s Oblastním muzeem Chomutov
na záchranném výzkumu významného žárového pohřebiště z doby římské v Nezabylicích, opětovně ve
spolupráci s univerzitou v Rzeszowe.
Po celý rok pracovala tzv. záchranná služba, zaměstnávající 1–2 pracovníky dohledem nad stavebními akcemi
ve vybraných regionech Ústeckého kraje.
Referát památkové péče ÚAPPSZČ poskytl v roce 2020 vyjádření k 1223 stavebním akcím či k územním řízením
a několik desítek dalších položek předal jiným oprávněným organizacím. V roce 2020 vypořádávala instituce
část agendy archeologické památkové péče a archeologických dozorů za Oblastní muzeum v Litoměřicích.
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II.8. Pedagogická činnost
Odborní pracovníci ÚAPPSZČ spolupracují s vysokými školami. ÚAPPSZČ poskytuje studentům odbornou praxi a
konzultace a dále také přístup do své knihovny a archivu.

II.9. Organizace konferencí a účast na konferencích
Odborní pracovníci ÚAPPSZČ, v. v. i. se prezentovali několika referáty či prezentacemi na tuzemských
i zahraničních konferencích a pracovních setkáních:
autor/autoři

název přednášky

název
konference/akce

pořadatel

místo

datum konání

E. Černá
P. Lissek
M. Volf

New Facts About the
Beginnings of Glass Production
in Bohemia

ARTE-FACTUM –
Study Days on
Ancient Glass

Faculty of Humanities
University of Primorska,
Koper, Slovenia

Koper,
Slovinsko

6. 3. až
8. 3. 2020

E. Černá

Гeнезис и развитие
средневекового стеклоде́лия
в северозападной Чехии
(взаимодействие стекольного
ремесла и горного дела)

Yu.L. Shchapova
International
Memorial
Conference

MOSKOVSKIY
GOSUDARSTVENNYY
UNIVERSITET

Moskva,
Rusko

28. 5. až
30. 5. 2020

Krajské múzeom v
Prešove - organizácia
Kaštieľ a archeopark v
Hanušovciach nad
Topľou, Slovenská
archeologická
spoločnosť-Komisia HS,
Fun Glass – TnU AD,
Slovenská sklárska
spoločnosť

Hanušovce
nad Ťoplou,
Slovensko

24. 7. až
26. 7. 2020

European Association of
Archaeologists

Budapešť,
Maďarsko

24. 8. až
30. 8. 2020

E. Černá

Výroční zpráva o činnosti
Odborné skupiny pro dějiny
skla ČAS v roce 2019

4. Interdisciplinárny
okrúhlý stol,
worshop a
experiment História
skla – Východné
Slovensko

E. Černá

Glass of 13th century: pitfalls of
archaeological and
archaeometric study of finds
from NW Bohemia

26th EAA Virtual
Annual Meeting

II.10. Mezinárodní projekty a spolupráce
Projekt výzkumu pohřebiště z doby římské v Nezabylicích (okr. Chomutov)
V roce 2020 pokračoval projekt systematického výzkumu ohroženého pohřebiště z doby římské, zahájený
v roce 2011 a zahrnující odkryv zcela unikátního pohřebiště z 1. a 2. století n. l. v severozápadních Čechách.
Výzkum je realizován naší institucí ve spolupráci s Univerzitou v polském Rzesowě a Oblastním muzeem
v Chomutově. Součástí projektu je každoroční studijní pobyt několika polských studentů archeologie a pracovní
pobyt odborníků (archeologa a antropologa). Projekt, jehož výsledky jsou pravidelně publikovány, je trvale
podporován účelovými prostředky Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Vedoucí výzkumu: Jan Blažek (ÚAPPSZČ, v. v. i.), Lenka Ondráčková (Oblastní muzeum v Chomutově), Marek
Půlpán

(ÚAPPSZČ,

v. v. i.),

Agnieszka

Půlpánová-Reszczyńska

(Instytut

Archeologii

Uniwersytetu

Rzeszowskiego).

Projektová spolupráce s Přírodovědnou univerzitou ve Wroclawi
V roce 2020 pokračoval projekt s týmem odborných pracovníků a studentů Katedry antropologie Přírodovědné
univerzity ve Wroclavi, úzce podporovaný odbornými pracovníky Katedry archeologie Západočeské univerzity
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v Plzni. Hlavním cílem tohoto víceletého projektu, zahájeného v roce 2018, je provedení záchranného
archeologického výzkumu v předpolí Dolu Bílina zaměřeného na hřbitov při kostele sv. Michala v Libkovicích.
Samozřejmou součástí tohoto projektu je provedení komplexního antropologického výzkumu velkého množství
lidských ostatků uložených zde v časovém rámci od 13. století až po ukončení pohřbívání u tohoto kostela v
polovině 19. století. Projekt zahrnuje praxi dvou desítek zahraničních studentů, kteří pod odborným vedením
(Dr. Pawel Konczewski a kol.) a v úzké spolupráci s institucí (Mgr. Petr Lissek) řeší náročný úkol, který svým
zadáním výrazně přesahuje kapacitní možnosti ÚAPPSZČ, v. v. i.

Projekt: Proměna středověkého venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a lokální
identity
Tento projekt z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity republiky (NAKI II/2) je
financován Ministerstvem kultury České republiky. Identifikační kód projektu: DG18P02OVV042. Příjemcem –
koordinátorem je Národní památkový ústav, příjemcem je ÚAPPSZČ, v. v. i., řešitelem za instituci byl v roce
2020 Bc. Martin Volf.
Hlavním cílem projektu je zkoumat, poznat a definovat faktory, které formovaly proměnu středověkého
venkovského kostela v následujících staletích. Rozpoznat, jakou roli v tomto procesu sehrál vlastník, patron,
duchovní správce, osobní ambice zúčastněných aktérů, konfesní a národnostní změny, finanční situace záduší či
geografická poloha. Ve snaze o komplexní obraz této problematiky byly zvoleny regiony, kde můžeme očekávat
větší odlišnosti, tedy oblast příhraniční (okresy Děčín a Ústí nad Labem) a vnitrozemská (okresy Louny
a Litoměřice). Poznání kostelů vychází jak z vlastního průzkumu stavby spojeného s podrobnou dokumentací,
tak z dalších specializovaných průzkumů (archivního, dendrochronologického apod.). Avšak projekt nezůstává
pouze na úrovni standardního stavebně-historického průzkumu, ale usiluje o poznávání objektu z širšího
hlediska, které se pro jeho formování ukazuje jako stále podstatnější. Jsou proto zkoumány následné proměny
středověkého kostela právě v souvislosti s identitou a individualitou konkrétního místa i odlišností duchovních
tradic. Zajímá nás jak okolnosti přestaveb s úplným či částečným zachováním původní architektury, tak důvody,
které vedly k demolici středověkých kostelů a jejich nahrazení novostavbami. Získané informace budou
vkládány do specializované mapy s odborným obsahem, která umožní tyto stavby navzájem porovnávat. Dalším
výsledkem projektu, vedoucím k prezentaci a propagaci tohoto druhu kulturního dědictví, bude výstava spojená
s vydáním kritického katalogu. Výzkum by měl rozšířit znalosti v problematice, jíž chybí komplexní pohled i větší
množství relevantních sond pro severočeský region. Mnohé informace v současné době se zanikáním těchto
staveb mizí, přestože právě kostel často bývá nejstarší stojící stavbou v dané lokalitě, a představuje tak
jedinečný pramen historického poznání, nezbytného pro porozumění duchovní a kulturní identitě místa.

II.11. Popularizační činnost
Pracovníci ÚAPPSZČ realizovali samostatně nebo ve spolupráci s dalšími institucemi mnoho popularizačních akcí
různých druhů. K hlavním popularizačním počinům roku 2020 počítáme zejména pravidelné informace
o probíhajících či ukončených archeologických výzkumech v Ústeckém kraji, uveřejňované prostřednictvím
regionálního a celostátního tisku, rozhlasu a televize. Rozvíjí se i spolupráce se základním a středním školstvím
(i s mateřskými školami), vedoucí k většímu šíření poznatků o vlastním obsahu archeologické práce a zejména
k péči o archeologické dědictví – exkurze tříd nebo příměstských táborů do našeho ústavu. Již v roce 2016 byla
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zprovozněna stránka naší instituce na sociální síti Facebook, která je veřejností velmi kladně přijímána a slouží
k dobré prezentaci naší práce, k pozvání široké veřejnosti na akce, kterých je ústav autorem nebo spoluautorem
a k představení celkové práce Ústavu.
Velké oblibě se těší internetový projekt Historie v terénu, který pravidelně formou nápaditých reportáží
prezentuje archeologické památky. Dlouholetým členem projektového týmu Historie v terénu je odborný
pracovník instituce Mgr. Milan Sýkora.
Mezi další výstupy z této oblasti patří bezesporu také kompletní renovace webových stránek instituce
www.uappmost.cz, které mají nejen novou grafickou tvář, ale staly se také uživatelsky a prakticky přívětivější
pro interakci s investory a stavebníky. Nyní jsou webové stránky i obsahově zajímavější pro širokou veřejnost.

Archeologové v médiích:
autor/autoři

název události

médium

datum uveřejnění

Milan Sýkora a kol.

Hrad Kamýk

YouTube, kanál Historie v terénu

20.1.2020

Milan Sýkora a kol.

Hrad Žerotín u Loun

YouTube, kanál Historie v terénu

20.1.2020

J. Doležalová a kol.

Archeologický objev na Chomutovsku

Česká televize, pořad Události

25. 1. 2021

V. Peksa

Rozhovor týdne - Podbořansko nám toho
hodně nabízí, nové nálezy přibývají

Týdeník Lučan

únor 2020

Milan Sýkora

Poslední bašta kalicha

Historické války 1/2020

únor 2020

Milan Sýkora a kol.

Hrad Blansko 1

YouTube, kanál Historie v terénu

19.3.2020

Milan Sýkora a kol.

Hrad Blansko 2

YouTube, kanál Historie v terénu

2.4.2020

J. Kuljavceva Hlavová
L. Gavenda

Magdalena Fictumová z Kolovrat Františkánský klášter v Kadani

Česká televize, Události

12. 5. 2020

Milan Sýkora a kol.

Hrad Paradies 1

YouTube, kanál Historie v terénu

13.5.2020

Milan Sýkora a kol.

Hrad Paradies 2

YouTube, kanál Historie v terénu

28.5.2020

Milan Sýkora a kol.

Hrad Kalich 2020

YouTube, kanál Historie v terénu

25.8.2020

J. Crkal

Chomutov byl původně jen dvorcem u kostela,
domnívají se archeologové

Chomutovské noviny

4. 11. 2020

V. Peksa

Objev keltské vesnice v Holedeči

Holedečský občasník Holedečská
drbna, Obec Holedeč

19. 11. 2020

V. Peksa

Osada keltů vydala šperk i tajemné "káči"

Deník - Lounsko a Žatecko

14. 12. 2020

J. Doležalová a kol.

Nález hrobu z období stěhování národů na
Chomutovsku (1. a 2. díl)

YouTube, kanál Historie v terénu

27. 1. 2021 a
2. 2. 2021
(natáčeno na
podzim 2020)

Realizované přednášky v roce 2020
autor/autoři

název přednášky

název
konference/akce

pořadatel

místo

datum konání

V. Peksa

Hradiště Rubín

Archeologické léto

Arú AV ČR, Praha, v.v.i.,
ÚAPPSZČ, v.v.i.

Rubín u
Podbořan

28. 6. a
11. 7. 2020

J. Kuljavceva
Hlavová

Přednáška z antropologie pro
příměstský tábor Pračlovíček

Příměstský tábor
Pračlovíček

Archeoklub Kadaň,
ÚAPPSZČ, v. v. i.

Most – sídlo
Ústavu

28. 7. a
25. 8. 2020

Milan Sýkora

Hrady severozápadních Čech

Cyklus odborných
přednášek I.

Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

virtuální
přednáška

9. 12. 2020
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Realizované výstavy v roce 2020
V roce 2020 byla připravena realizace archeologické expozice v Lovosicích, která vzniká ve spolupráci instituce
a města Lovosice v suterénních prostorách Pfannschmidtovy vily. Během roku 2020 došlo ke zhotovení libreta
trvalé expozice, provedení konzervaci artefaktů.
V roce 2020 probíhala příprava stálé expozice dějin a kultury německy mluvících obyvatel českých zemí
(expozice ke stěhování národů a k ranému a vrcholnému středověku) v rámci obecně prospěšné společnosti
Collegium Bohemicum. Instituce se svými odbornými zaměstnanci je zde jako spoluřešitelská organizace spolu
s Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
V roce 2020 byla instalována v Městském muzeu v Roudnici nad Labem vlastní putovní výstava naší instituce
(autoři Jana Kuljavceva – Hlavová a Kryštof Derner) s názvem ,,Smrtí to nekončí - aneb 1000 let spali ve stínu
Radobýlu“, která představuje výsledky archeologického a antropologického výzkumu raně středověkého
pohřebiště v Mlékojedech na Litoměřicku (10-11. stol. n. l.).
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III. Hodnocení další a jiné činnosti
Podle své zřizovací listiny ÚAPPSZČ žádnou další či jinou činnost nemá.

IV. Informace o vedení účetnictví
Účetnictví Ústavu je vedeno externě účetní a poradenskou firmou Alfin, s. r. o., se kterou se spolupráce
v minulých letech osvědčila.

V. Finanční informace
Finanční informace o skutečnostech, které jsou významné z hlediska posouzení hospodářského postavení
instituce a mohou mít vliv na její vývoj, jsou obsaženy v roční účetní uzávěrce včetně přílohy a v přiložené
auditorské zprávě (Příloha).
Stejně jako v předchozím roce tak i v roce 2020 jsme hospodařili s kladným hospodářským výsledkem.
Od rozvahového dne do období zpracování této výroční zprávy nenastaly žádné významné skutečnosti, které by
měnily situaci veřejné výzkumné instituce zachycenou v roční účetní závěrce za rok 2020.
Vývoj vybraných finančních ukazatelů mezi lety 2017-2020:
Vlastní zdroje
Cizí zdroje
z toho krátkodobé závazky
z toho bankovní úvěry
Dlouhodobý majetek
Krátkodobý majetek
z toho krátkodobé pohledávky
z toho krátkodobý finanční majetek
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Spotřebované nákupy a nakoupené služby
Osobní náklady
Výsledek hospodaření po zdanění
Průměrný přep. stav zaměstnanců
Provozní dotace

2017
8 788
2 633
1 546
1 024
6 730
4 691
3 320
327
7 244
3 752
11 046
431
28
8 681

v celých tisících Kč
2018
6 769
4 297
2 063
2 224
6 276
4 790
3 782
38
9 351
6 266
13 031
-954
25
8 868

2019
12 358
3 501
2891
425
6 237
9 625
4 700
3 567
26 615
11 648
14 896
5 542
26
7 184

2020
13 377
5 210
5 199
0
7 505
11 082
4 857
5 321
21 727
11 318
17 101
991
27
8 533

Instituce nemá žádnou organizační jednotku v zahraničí.

VI. Předpokládaný vývoj činnosti ÚAPPSZČ, v. v. i.
V roce 2021 a v krátkodobém horizontu nepředpokládáme žádné velké změny v naplňování odborných úkolů,
které vyplývají ze struktury činnosti instituce a její schválené Koncepce rozvoje na léta 2020–2024. Na základě
současných ekonomických možností se počet pracovníků ÚAPPSZČ, v. v. i. v nejbližších letech nemůže
pronikavě měnit posílením, a musí být jen udržena pravidelná přirozená generační obměna a zajištěno
operativní vykrytí výpadků personálu z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou, případně dlouhodobých
absencí z důvodu nemoci. Nestabilita, či přímo snížení, personálních stavů instituce by mělo negativní dopad na
výkon a kvalitu archeologické památkové péče v Ústeckém kraji.
V dlouhodobějším výhledu je však třeba upozornit na negativní ekonomické prognózy.
Trvalou udržitelnost výkonu instituce v oblasti archeologické památkové péče bude v nejbližších letech stále
více negativně ovlivňovat odklon od energie z hnědého uhlí. Za touto, možná poněkud překvapivou, souvislostí
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stojí současný formát financování instituce, ve kterém hraje velkou roli vlastní výkon záchranné archeologické
činnosti hrazené stavebníkem. Provázanost povrchové těžby hnědého uhlí se záchrannou archeologickou
činností byla v severozápadních Čechách vždy značná a měla vždy nezanedbatelný podíl na vlastním
ekonomickém výkonu instituce, který je pro naplňování jejích cílů, a také pro současný formát financování,
zásadní. Tento negativní trend poklesu vlastního výkonu instituce je třeba zohlednit při přípravě Koncepce
rozvoje ÚAPPSZČ, v. v. i. na léta 2025–2029 a promítnout do rozpočtových rámců Institucionální podpory ze
strany Ústeckého kraje.
Na rok 2021 jsou prozatím (duben 2021) uzavřeny smlouvy či přijaty objednávky na vlastní záchrannou
archeologickou činnost v takové výši, že kryjí schválený rozpočet na rok 2021 z více než 50%.
I v následujících letech budou činnosti instituce realizovány v souladu s platnou legislativou ČR, zřizovací listinou
instituce, zřizovatelem schválenou Koncepcí rozvoje ÚAPPSZČ, v. v. i., dozorčí radou a radou instituce.

VII. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
Hlavní činností ÚAPPSZČ je vědecký výzkum (terénní i teoretický) v oblasti archeologie a návazných oborů;
zpracování a šíření vědeckých informací v daných oborech; působení v rámci dílčích segmentů archeologické
památkové péče a pedagogická činnost. Vědecký výzkum ÚAPPSZČ se zabývá obdobím pravěku až středověku,
příp. novověku. Svou činností ÚAPPSZČ zasahuje do všech oblastí studia archeologických pramenů, od
terénního výzkumu přes analýzu artefaktů a ekofaktů až po zobecňující modely minulých společností.
Terénní výzkum ÚAPPSZČ provádí zpravidla na území Ústeckého kraje, podle potřeby však stávající dohoda
o podmínkách provádění archeologického výzkumu umožňuje působení i na území Karlovarského kraje.
V terénním výzkumu uplatňuje jak metody archeologického odkryvu, tak nedestruktivní postupy (např. letecké
snímkování, povrchový́ průzkum). Pro výzkum pramenů v terénu i mimo terénní kontext disponuje ÚAPPSZČ
dostatečným technickým i personálním vybavením.

VIII. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
Dodržování předpisů v oblasti životního prostředí v ÚAPPSZČ (např. při práci s chemikáliemi v laboratořích nebo
při vlastních terénních výzkumech) je samozřejmostí a nedošlo k žádným pochybením. Stav terénních výzkumů
z hlediska ochrany životního prostředí je pochopitelně pravidelně kontrolován námi i stavebníky.

IX. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
V roce 2007 byl v ÚAPPSZČ zpracován a přijat Vnitřní mzdový předpis, Pravidla pro nakládání s fondy instituce.
Tyto předpisy upravují pracovně právní vztahy v ÚAPPSZČ, jsou dostupné na vnitřní počítačové síti
a zaměstnanci jsou tak informováni o každé případné změně.
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Koncepce odborné činnosti Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. na
roky 2020 až 2024
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejná výzkumná instituce, zajišťuje již šedesát
pět let výkon archeologické památkové péče v severozápadních Čechách. Jeho hlavním úkolem je vědecký
výzkum, záchrana a ochrana archeologického kulturního dědictví na území Ústeckého kraje.
Realizace tohoto státního zájmu se řídí platnou legislativou, zejména zákonem č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších změn a Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy vydanou
Radou Evropy (č. 143/1992, tzv. Maltská konvence).
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., je nástupnickou organizací někdejší
Expozitury Archeologického ústavu Československé akademie věd v Mostě, založené v roce 1953, později
příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR a následně Ústeckého kraje. Od roku 2007 je instituce veřejnou
výzkumnou institucí zřízenou Ústeckým krajem.
Základním legislativním rámcem instituce je zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,
a zřizovací listina vydaná zastupitelstvem Ústeckého kraje. Dalšími dokumenty upravující činnost instituce jsou
oprávnění Ministerstva kultury ČR a dohoda s Akademií věd ČR. Hlavními orgány instituce jsou ředitel, dozorčí
rada a rada instituce.
Struktura činnosti Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
 odborný servis pro státní správu a stavebníky (vydávání odborných stanovisek, posudků, spolupráce
s Policií ČR),
 správa a digitalizace archivu nálezových zpráv a dalších primárních pramenů,
 podíl na tvorbě databází archeologických výzkumů a nálezů v rámci informačního systému
Archeologická mapa ČR Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.
 realizace opatření pro legislativní ochranu území s archeologickými nálezy (statní archeologický
seznam),
 koordinace výkonu archeologické památkové péče v Ústeckém kraji ve spolupráci s Archeologickým
ústavem AV ČR prostřednictvím Komise pro severočeskou archeologii,
 realizace záchranných archeologických výzkumů, nalezišť a nálezů ohrožených stavební či jinou
činností. Tato stěžejní činnost organizace představuje vysoce odbornou práci, jejíž součástí je:
provádění odborného dozoru staveb, záchrana narušených archeologických objektů a situací, jejich
dokumentace a zpracování této dokumentace do podoby trvalého záznamu, dále geodetické
zaměření v terénu, aplikace nedestruktivních metod výzkumu, evidence a laboratorní zpracování
nálezů, jejich základní konzervace, odběr a základní vyhodnocení vzorků ekofaktů a vyhotovení
závěrečné zprávy o výzkumu pro objednatele (stavebníka), vyhotovení hlášení o archeologické akci do
Archeologické databáze Čech (Archeologické mapy ČR), vyhotovení nálezové zprávy a její uložení do
archivu ÚAPPSZČ, v. v. i., archivu Archeologického ústavu AV ČR, případně Národního památkového
ústavu, archivace primární dokumentace. Vědecký archeologický výzkum financovaný prostřednictvím
národních a evropských grantů pro rozvoj vědy a výzkumu.
 publikační činnost zahrnující vydávání monografií a sborníku v ediční řadě „Příspěvky k pravěku a rané
době dějinné severozápadních Čech“ a „Prameny k dějinám archeologie v severozápadních Čechách“.
 publikace výsledků výzkumu v odborných periodicích,
 tvorba oponentských posudků bakalářských a diplomových prací obhájených na univerzitách, tvorba
recenzních posudků na statě publikované v odborných periodicích,
 pravidelná účast odborných pracovníků na tuzemských a mezinárodních konferencích,
 realizace terénních badatelských výzkumů,
 dálkový průzkum země metodou letecké archeologie, leteckého laserového skenování a dokumentace
archeologických památek a výzkumů pomocí dronu,
 publikace výsledků výzkumu prostřednictvím tištěných i elektronických médií a webových stránek
organizace www.uappmost.cz,
 realizace samostatných výstavních projektů a spolupráce na výstavách s dalšími institucemi Ústeckého
kraje, České republiky a Svobodného státu Sasko,
 popularizace archeologie a archeologických památek formou přednášek pro školní mládež.
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Základní úkoly Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. 2020-2024
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v. v. i. v Mostě dnes zaměstnává 25 pracovníků a
vykonává archeologickou památkovou péči pro oblast Ústeckého kraje. Organizace poskytuje podmínky pro
záchrannou archeologickou činnost a vědecké bádání 11 archeologům a svou pět a šedesátiletou historií patří
mezi nejstarší samostatná archeologická pracoviště v České republice. Cílem organizace je v následujícím
období 2020-2024 rozvíjet dosavadní strukturu činnosti (viz. kap. II.) a zaměřit se především na níže uvedenou
problematiku.
1. Pokračovat v intenzivních terénních aktivitách na území celého Ústeckého kraje, a to na systematických
(badatelských), předstihových a záchranných archeologických výzkumech. Tato činnost zahrnuje pravidelně
realizaci ca pěti až deseti velkých záchranných archeologických výzkumů, desítky menších výzkumů a
zhruba 100 archeologických dozorů staveb v Ústeckém kraji za rok. Pozornost bude věnována mimo jiné
výzkumům v ohrožených oblastech, jakými jsou např. Krušné hory, předpolí dolů na Mostecku,
Chomutovsku a Teplicku, jádra měst, intravilány obcí, hradní sídla či mnohá jiná dlouhodobě či jednorázově
ohrožená naleziště.
2. Pokračovat ve zpracovávání záchranných výzkumů, zejména novějších, zpracované výzkumy dále
prezentovat v mediích a publikovat v odborných periodikách či formou monografií.
3. Rozvoj použití nedestruktivních postupů v archeologii. Využít a rozvinout získané znalosti a data z oblasti
dálkového průzkumu země, tj. letecká archeologie, leteckého laserového skenování a dokumentace
památek a výzkumů pomocí dronu. Dále vést databázi leteckých snímků nalezišť a lokalit a tu vlastním
výzkumem doplňovat a rozšiřovat.
4. Archiv nálezových zpráv a hlášení. Pokračovat v jeho vedení, včetně údržby a rozšiřování databáze a její
postupná digitalizace. Spolupráce na tvorbě databází informačního systému Archeologická mapa ČR
Archeologického ústavu AV ČR Praha, v. v. i.
5. Zapojení se do mezinárodních projektů na podporu rozvoje archeologického bádání v jednotlivých
obdobích a oblastech. Pořádání konferencí a pracovních setkání k řešení rozličných aktuálních či
dlouhodobých otázek z archeologie a příbuzných či pomocných oborů.
6. Publikační činnost, včetně vydávání ústavního sborníku a monografií.
7. Popularizační činnost, včetně pořádání výstav či spolupráce na jejich pořádání.
8. Publikace novinek a informací na ústavních webových stránkách.
Výzkumné úkoly institucionální podpory Ústeckého kraje 2020-2024
Institucionální podpora poskytovaná veřejné výzkumné instituci Ústeckého kraje Ústavu archeologické
památkové péče severozápadních Čech umožňuje vykonávat na území Ústeckého kraje kvalitní a efektivní
archeologickou památkovou péči a ochranu archeologického kulturního dědictví, které je v majetku Ústeckého
kraje. Institucionální podpora je zároveň jedinou zárukou koncepčního rozvoje této veřejné výzkumné instituce.
Rada instituce ÚAPPSZČ, v. v. i. složená z odborníků v oblasti archeologické památkové péče, vědy a výzkumu
doporučuje zaměřit rozvoj Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. v letech 20202024 ve čtyřech základních oblastech, kterými jsou:
1. Studium pravěku, rané doby dějinné a středověku severozápadních Čech v Ústeckém kraji.
2. Mezinárodní spolupráce ÚAPPSZČ, v. v. i.
3. Ochrana archeologického kulturního dědictví – konzervace a dokumentace archeologických sbírek.
4. Prezentace výsledků výzkumu formou publikací, monografií a výstav.
ad 1. Studium pravěku, rané doby dějinné a středověku severozápadních Čech v Ústeckém kraji
Charakteristika Ústeckého kraje z hlediska archeologie pravěku
Území Ústeckého kraje patřilo v pravěku díky příznivým přírodním podmínkám k nejhustěji osídleným oblastem
Čech. V nížinné („zemědělské“) části jsou zastoupeny prakticky všechny archeologické kultury českého pravěku,
počínaje starší dobou kamennou (paleolit) a konče (pracovně) dobou stěhování národů v polovině 6. století n. l.
České středohoří bylo osídleno sporadicky, vedly však přes ně dálkové obchodní stezky do Saska a z jeho kopců
pocházejí jak keramické nálezy a nádoby, tak kamenné, bronzové a železné nástroje i zbraně, interpretované
jako tzv. cestovní obětiny a oběti božstvům hor. V Krušných horách byl rýžován cín, od doby halštatské (6. stol.
př. n. l.) těžena železná ruda a vedly přes ně obchodní cesty, osídleny však nebyly. Oproti středověku je pravěký
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vývoj odlišný jistou diskontinuitou, danou vznikem, vývojem a regresem každé archeologické kultury či změnou
etnika. S výjimkou starší a střední doby kamenné a doby laténské disponuje ústav specialisty na ostatní kultury
či období a na průřezová témata (např. krajinná archeologie, bronzová industrie a metalurgie, antropologie).
Charakteristika Ústeckého kraje z hlediska archeologie středověku
Oblast Ústeckého kraje je rozdělena do třech tradičních sídelních oblastí tvořených nížinnou krajinou v povodí
Labe, Ohře a Bíliny. Tyto oblasti, kontinuálně osídlené již od pravěku, tvoří pochopitelně i základní osu osídlení
středověkého. S postupným průnikem slovanského etnika od 6. stol. na území Čech, kde se později
konstituovalo české knížectví, a byly dány základy dnešního moderního státu, byla osídlena i oblast Ústeckého
kraje. Nezastupitelnou úlohu v poznání této etapy českých dějin zaujímá právě archeologie. Poznání, založené
hlavně na výsledcích výzkumů hradišť a otevřených sídlišť, dokládá mimořádný význam severozápadních Čech
pro raně středověký vývoj českého státu. S rozvojem osídlení, které spělo do zlomové etapy v období
vrcholného středověku, byla při tzv. vnitřní kolonizací osídlena další místa regionu a vytvořena poměrně hustá
sídelní síť vázaná na centrální přemyslovská hradiště (Litoměřice, Žatec, Bílina, Děčín, Ústí nad Labem).
Vrcholný středověk přináší pro širší oblast střední Evropy řadu změn, které se i v námi sledovaném kraji
projevují založením královských měst (Litoměřice, Děčín, Ústí nad Labem, Most, Žatec, Louny a Kadaň), celé
řady měst poddanských a vesnických sídel. Obrovskou změnu prodělává i krajina jako celek. Stabilní osídlení se
díky demografickému a hospodářskému růstu rozšiřuje do vyšších poloh, kde jsou zakládána vesnická sídla
v dříve zalesněných území horské krajiny pohraničního hvozdu (Krušné hory, Labské pískovce). Toto období je
obecně spjato s dynamickým rozvojem řemesel a technologií. Evropského významu v té době dosahuje
produkce stříbra, mědi a cínu z krušnohorských ložisek a produkce skla středověkých sklářských hutích
v Krušných a Lužických horách. Tehdy utvářená sídelní struktura, později již jen nemnoho dotvářená vznikem
některých venkovských sídel a horních měst v Krušných horách, je v podstatě totožná se současnou. Proto se
často v prostředí současných sídel, ale i v horských oblastech setkáváme s cenným archeologickým terénem
a památkami, které jsou často ohrožené stavební činností.
Koncepce vědecké a publikační činnosti v oblasti studia pravěku, rané doby dějinné a středověku
severozápadních Čech v Ústeckém kraji 2020-2024
Pramennou základnu pro studium a vědecké bádání odborných pracovníků Ústavu archeologické památkové
péče, v. v. i. v oblasti Ústeckého kraje tvoří přibližně z 90% data ze záchranných archeologických výzkumů,
zbývající podíl připadá na výsledky nedestruktivních průzkumů archeologický nalezišť a výsledky dálkové
průzkumu země formou letecké archeologie a leteckého laserového skenování. Určitou prioritou mezi úkoly
výzkumu 2020-2024 musí být tedy vědecké zhodnocení výsledků záchranných archeologických výzkumů a jejich
publikace.

Na roky 2020 až 2024 je plánováno pokračování zpracování a postupné publikování části větších
záchranných archeologických výzkumů. Například výzkumů z městských center Ústí nad Labem a Kadaně.
Tyto výzkumy, díky extrémním objemům archeologických nálezů a informací, představují velice náročný
úkol jak pro laboratorní zpracování, tak pro technické zpracování primárních dat výzkumů a jejich
následné celkové vyhodnocení a publikaci. Výzkumy jsou důležité pro studium vývoje středověkých měst
a jsou jedinečným zdrojem poznání středověké hmotné kultury.


Dalším úkolem důležitým pro výzkum pravěku severozápadních Čechách je zpracování a publikování
vybraných částí velkých záchranných archeologických výzkumů pravěkých lokalit a pohřebišť a to
například z oblasti Lovosic, která představuje výjimečný prostor s mimořádnou hustotou a kontinuitou
pravěkého osídlení v rámci celých severozápadních Čech.



Své zastoupení mezi vědeckými a publikačními úkoly na roky 2020-2024 budou mít i tradiční témata,
kterými se dlouhodobě odborní pracovníci instituce zabývají, jako jsou dějiny technologie a výroby
středověkého skla a sklářství, studium středověkých hradů a panských sídel, středověké hornictví
v Krušných horách, doba stěhování národů, doba římská, starší doba železná, doba bronzová a metalurgie
doby bronzové, a pozdní doba kamenná. Mezi úkoly institucionální podpory nebude chybět ani
dlouhodobý projekt záchranného archeologického výzkumu pohřebiště z doby římské v Nezabylicích
u Chomutova.



Své zastoupení mezi vědeckými a publikačními úkoly na roky 2020-2024 musí mít i výsledky desítek
menších záchranných archeologických výzkumů. Ty jsou důležité pro studium období středověku a jejich
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publikace přináší nové poznatky o vývoji středověké hmotné kultury, osídlení, řemesel, těžby nerostných
surovin a technologií.
ad 2. Mezinárodní spolupráce ÚAPPSZČ, v. v. i.
Mezinárodní spolupráce je jednou z nejdůležitějších priorit instituce a v následujících letech bude dále
rozvíjena ve všech oblasti studia a terénních výzkumu. Intenzivní mezinárodní spolupráce přináší instituci
jedinečnou možnost výměny zkušeností, srovnání metod studia v rámci Evropy a přístup k nejmodernějším
technologiím a metodám terénních výzkumů. Důležitou součástí je i prezentace a publikace výsledků vlastní
vědecké práce instituce s širokým mezinárodním přesahem.
V letech 2012–2018 byly realizovány projekty ArchaeoMontan a ArchaeoMontan 2018, které měly pro rozvoj
instituce velký přínos prakticky ve všech oblastech její činnosti. Díky prostředkům Evropského unie a Programu
přeshraniční spolupráce mezi svobodným státem Sasko a Českou republikou se pod vedením Zemského úřadu
pro archeologii (Dr. Christiane Hemker) podařilo realizovat velký mezinárodní projekt, který byl formou široké
mezioborové spolupráce zaměřený na archeologický výzkum středověkého hornictví v Krušných horách. Oba
projekty přinesly řadu špičkových výsledků jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost, a to ve formě celé řady
publikací, monografií a dvojice reprezentativních výstav. ÚAPPSZČ, v. v. i. zastával v obou projektech roli
důležitého partnera a realizoval řadu úkolů. Výzkum středověkého hornictví v Krušných horách se stal pro
instituci jednou z důležitých oblastí, ve které se bude i nadále rozvíjet.
ÚAPPSZČ, v. v. i. bude i v následujícím období úzce spolupracovat s univerzitou v polském Řešově (Instytut
Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego). Jedním z dlouhodobých předmětů spolupráce je záchranný
archeologický výzkum a zpracování ohroženého a mimořádně významného pohřebiště z doby římské na
katastru obce Nezabylice (okr. Chomutov). Tento výzkumný projekt je vynikající ukázkou spolupráce ÚAPPSZČ,
v. v. i., Oblastního muzea v Chomutově a zahraničního partnera za podpory Ústeckého kraje. Projekt záchrany
tohoto cenného archeologického naleziště je mezi odbornou veřejností velice respektován a uváděn jako
příklad řádné péče o archeologické památky ze strany územně samosprávního celku, tedy Ústeckého kraje.
Výsledky výzkumu jsou pravidelně zveřejňovány na mezinárodních konferencích a, publikovány v tuzemských a
zahraničních odborných periodikách.
Od roku 2018 instituce zahajuje spolupráci s katedrou antropologie přírodovědné univerzity ve Wroclawi.
Předmětem spolupráce jsou záchranné archeologické výzkumy pohřebišť v severozápadních Čechách,
laboratorní zpracování antropologického materiálu a jeho vědecké vyhodnocení. Plánovány jsou terénní praxe
pro studenty v Čechách a účast odborných pracovníků instituce na univerzitních projektech a terénních
výzkumech v Polsku.
Tradičně dobré a plodné vztahy pojí mostecké pracoviště s Archeologickým ústavom Slovenské akadémie vied
v Nitře, které chceme nadále rozvíjet.
ad 3. Ochrana archeologického kulturního dědictví – konzervace a dokumentace archeologických sbírek.
V následujících letech bude pokračovat zpracování archeologické sbírky pocházející z archeologických výzkumů
zaniklého města Mostu 1972–1982 a zpracování dalších souborů nálezů, jejich konzervace či rekonzervace.
Prioritně bude postupováno dle stavu sbírek a požadavků příspěvkových organizací Ústeckého kraje, které při
schvalování úkolů na jednotlivé roky Rada instituce ÚAPPSZČ, v. v. i., pravidelně zohledňuje.
Jedním z naléhavých úkolů, kromě nutné potřeby zajištění nových depozitárních prostor, o které soustavně
instituce usiluje, je konzervace rozsáhlého souboru kovových archeologických nálezů pocházející z významné
archeologické lokality Lovosice (okr. Litoměřice, Ústecký kraj). Konkrétně ze záchranných archeologických
výzkumů, které vedl ÚAPPSZČ v Mostě v letech 2002 až 2006 na polohách Průmyslová zóna Aoyama a
Průmyslová zóna Cukrovar. Nálezy pocházejí ze 17 hrobů kultury bylanské starší doby železné (doby halštatské)
a jsou datovány do období zhruba 800 až 550 př. n. l.
Celkově bylo z těchto hrobů získáno neobyčejné množství kovových předmětů, konkrétně obdivuhodných
588 kusů. Artefakty lze podle materiálu rozdělit na bronzové, železné a bimetalické (kombinace obou kovů).
Největší objem čítá soubor bronzových předmětů, který dosahuje 311 ks (z toho 283 malých a 28 větších
předmětů). Velmi hojným zástupcem jsou též nejrůznější železné předměty, doložené nejméně 243 kusy
(z nichž je 177 ks menších a 66 větších předmětů). Soubor doplňuje 35 bimetalických předmětů.
Z funkčního hlediska jde především o četné součásti koňských postrojů a zápřahu (železná udidla a drobnější
elementy uzdy a jha), části čtyřkolových vozů (především zákolníky, náboje kol, hřeby ad.), soubor zbraní
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(3 kopí, 2 meče), nástroje (nože a břitva), osobní kruhové šperky (nákrční kruhy, náramky a nánožní kruhy) či
též o ozdoby těla, hlavy, vlasů a oděvu.
Funerální areál bylanské kultury starší doby železné v Lovosicích představuje jedno z plošně největších,
nejkomplexněji prozkoumaných a nejbohatších pohřebišť daného období v severozápadních Čechách.
V případě movitých nálezů se jedná o jedny z nejstarších železných předmětů doložených na území Ústeckého
kraje, jejichž potřeba konzervace je více než žádoucí a naléhavá, a kvůli potřebě zachování pro budoucí
generace i zcela nevyhnutelná.
Na příští roky je plánováno pokračování digitalizace obsáhlého archivu map a plánů a dalších primárních dat
z archeologických výzkumů. Rozvíjení další spolupráce s digitalizačním centrem krajského úřadu Ústeckého
kraje.
ad 4. Prezentace výsledků výzkumu formou publikací, monografií a výstav.
Instituce bude dále pokračovat vydáváním vlastních publikací v edičních řadách „Příspěvky k pravěku a rané
době dějinné severozápadních Čech“ a „Prameny k dějinám archeologie v severozápadních Čechách“. Nadále
budou produkovány monografie k jednotlivým okruhům problematiky pravěku, středověkých a novověkých
dějin.
Jedním z hlavních úkolů, které bude instituce v následujícím období realizovat je reprezentativní putovní
výstava a publikace představující vybrané fenomény pravěkého osídlení severozápadních Čech a vývoje této
oblasti ve středověku a raném novověku. Oba výstupy budou vycházet z vlastních výzkumů instituce a
akcentovat její blížící se sedmdesátileté výročí existence (květen 2023).
Instituce bude ve spolupráci s dalšími subjekty rozvíjet oblast prezentace archeologických památek formou 3D
rekonstrukcí a intenzivně je využívat pro propagaci kulturního dědictví Ústeckého kraje.
Opatření a kontrola plnění výzkumných úkolů institucionální podpory
Výzkumná činnost realizovaná z prostředků institucionální podpory Ústeckého kraje podléhá schvalovacímu
procesu Rady instituce Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., která v předstihu
schvaluje detailní roční plány výzkumu. Kontrolní činnost zajišťuje pravidelně Dozorčí rada instituce. Kontrolní
činnost plnění koncepce výzkumu zajišťuje pravidelně Krajský úřad Ústeckého kraje prostřednictvím pracovníků
Odboru kultury a památkové péče. Rada Ústeckého kraje schvaluje závěrečnou zprávu o činnosti dle schválené
koncepce a na základě schválení dochází k uvolnění prostředků na další roční období.
Personální vybavení ústavu absolutně a v rámci řešení úkolů odborného rozvoje pracoviště
V roce 2018 v ústavu pracují:
a) vysokoškolsky vzdělaní odborní pracovníci – 11 archeologů, 1 antropolog a 1 vedoucí laboratoře;
b) střední technický personál – 1 geodet, 2 archeologičtí technici;
c) pomocný personál – 3 dokumentátoři, 3 laborantky, 1 kreslič, 1 správce budov a autoprovozu,
1 administrativní pracovnice, 1 mzdová účetní.
Podíl technického a pomocného personálu na řešení úkolů odborného rozvoje je každý rok odlišný. Pohybuje
se v rozmezí od 10 do 80 %, a to v závislosti na řešených úkolech. Přepočtený stav pracovníků je dlouhodobě
25-28. Protože se současný poměr odborných a technických pracovníků osvědčil, nepočítáme pro následující
pětileté období s výraznějšími změnami ve struktuře zaměstnanců. Případné vyšší sezónní personální potřeby
jsou řešeny dočasnými úvazky na kratší dobu (studenti či penzisté).
Finanční zabezpečení a rozpočet
Následující výpočty rozpočtu vycházejí ze zkušeností a praxe předchozích let, kdy objem institucionální
podpory výzkumu v našem ústavu pokryl okolo 30-35 % celkových nákladů instituce. V číselném vyjádření šlo
o částky v rozmezí od 5,47 milionu Kč v roce 2015
do 5,92 milionu Kč v roce 2019. Pro ilustraci
přikládáme graf, ze kterého je patrná struktura
výnosů instituce v roce 2017.
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Následující rozpočet na roky 2020 až 2024 vychází z našich zkušeností a praxe z let předchozích.
a) Osobní náklady nebo výdaje na výzkumné zaměstnance, techniky a další pomocný personál příjemce,
popřípadě osoby, jejíž příjemce je organizační složkou, včetně zaměstnanců dělnických profesí, podílející se na
řešení.
Jedná se o nejobjemnější položku v rozpočtu, tvořící okolo 75-77 % nákladů na řešení výzkumných úkolů.
V číselném vyjádření se jedná o částku 5,115 milionu Kč v prvním roce řešení až do částky 5,778 milionu Kč
v posledním roce 2024. Z institucionální podpory je tato položka hrazena z 95 %.
b) Náklady nebo výdaje na přístroje, stroje, zařízení, pozemky a budovy a další hmotný a nehmotný majetek
používaný výhradně a trvale pro výzkumnou činnost v přímé souvislosti s řešením.
Pro každý rok je počítáno se sumou ve výši 220 tisíc Kč plně hrazenou z institucionálních prostředků
poskytnutých Ústeckým krajem. V tomto bodě se ve většině jedná o obnovu zastaralého výpočetního,
softwarového i fotografického vybavení řešitelů úkolů.
c) Provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením.
Služby nakupované od externích firem, od odborných analýz, přes transport vzorků a materiál, dále spolupráce
s dalšími odbornými pracovišti. Také sem spadají nákupy drobného vybavení a pomůcek pro zabezpečení
plynulého chodu pracoviště a zabezpečení podmínek pro práci výzkumných pracovníků. Výše institucionální
podpory se v tomto bodě pohybuje v rozmezí 900 tisíc Kč pro první dva roky řešení až 1 160 tisíc Kč v roce
posledním.
d) Cestovní náhrady v přímé souvislosti s řešením.
Pro každý rok ve výši 100 tisíc Kč (respektive 110 tisíc Kč) hrazených z institucionální podpory. Položka zahrnuje
i pokrytí výdajů za pohonné hmoty, a to 1/3 celkové sumy za pohonné hmoty v konkrétním měsíci.
e) Náklady na mezinárodní spolupráci při řešení.
V rámci dobře fungující spolupráce s polskými, německými a slovenskými archeologickými pracovišti velmi
potřebná položka rozpočtu. Finančně pokrývá pracovní výjezdy a setkání organizovaná spolupracujícími
institucemi, hradí částečně pobyty zahraničních odborníků u nás a částečně naše výdaje spojené s výjezdy
našich odborníků do zahraničí. Každý rok z institucionální podpory plánováno 80 tisíc Kč.
f) Náklady na zveřejnění výsledků, včetně nákladů na zajištění práv k výsledkům výzkumu.
Náklady spojené s interními tisky a prezentací instituce. Jedná se tedy o tiskové náklady včetně přípravy tisku,
obrazových příloh, překladových a korekturních prací, dále také organizování a instalace výstav, prezentující
práci ústavu širší veřejnosti. Pro každý rok počítáno se sumou 200 tisíc Kč.
g) Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé souvislosti s řešením, např. administrativní náklady,
náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energii a služby neuvedené výše.
Stabilně 200 tisíc Kč plně hrazených z institucionální podpory, slouží k úhradě výše zmíněných režijních nákladů
a tím zabezpečení chodu pracoviště. Vždy počítáno jako 1/3 celkových nákladů na služby, např. vodné a
stočné, elektrická energie, plyn, ekonomické služby, telefonní poplatky atd.
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Finanční zabezpečení – rozpočet na jednotlivé roky 2020-2024

Uznané náklady výzkumu v roce 2020
Osobní náklady nebo výdaje na výzkumné zaměstnance, techniky a další pomocný
personál příjemce, popřípadě osoby, jejíž je příjemce organizační složkou, včetně
zaměstnanců dělnických profesí, podílející se na řešení

z toho hrazeno z
institucionální podpory
v Kč

Celkem
v Kč

5 115 000,00

4 915 000,00

220 000,00

220 000,00

1 000 000,00

900 000,00

Cestovní náhrady v přímé souvislosti s řešením

100 000,00

100 000,00

Náklady na mezinárodní spolupráci při řešení

80 000,00

80 000,00

Náklady na zveřejnění výsledků, včetně nákladů na zajištění práv k výsledkům
výzkumu

200 000,00

200 000,00

Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé souvislosti s řešením, např.
administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energii a
služby neuvedené výše

200 000,00

200 000,00

Náklady nebo výdaje na přístroje, stroje, zařízení, pozemky a budovy a další
hmotný a nehmotný majetek používaný výhradně a trvale pro výzkumnou činnost
v přímé souvislosti s řešením
Provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením

CELKEM

6 915 000,00
z institucionální podpory

v tom hrazeno

6 615 000,00

z ostatních veřejných zdrojů
z tuzemských neveřej. zdrojů

300 000,00

ze zahraničních zdrojů

Uznané náklady výzkumu v roce 2021
Osobní náklady nebo výdaje na výzkumné zaměstnance, techniky a další pomocný
personál příjemce, popřípadě osoby, jejíž je příjemce organizační složkou, včetně
zaměstnanců dělnických profesí, podílející se na řešení

z toho hrazeno z
institucionální podpory
v Kč

Celkem
v Kč

5 500 000,00

5 300 000,00

220 000,00

220 000,00

1 010 000,00

900 000,00

Cestovní náhrady v přímé souvislosti s řešením

100 000,00

100 000,00

Náklady na mezinárodní spolupráci při řešení

80 000,00

80 000,00

Náklady na zveřejnění výsledků, včetně nákladů na zajištění práv k výsledkům
výzkumu

200 000,00

200 000,00

Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé souvislosti s řešením, např.
administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energii a
služby neuvedené výše

200 000,00

200 000,00

Náklady nebo výdaje na přístroje, stroje, zařízení, pozemky a budovy a další
hmotný a nehmotný majetek používaný výhradně a trvale pro výzkumnou činnost
v přímé souvislosti s řešením
Provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením

CELKEM

7 310 000,00
z institucionální podpory

v tom hrazeno

7 000 000,00

z ostatních veřejných zdrojů
z tuzemských neveřej. zdrojů

310 000,00

ze zahraničních zdrojů
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Uznané náklady výzkumu v roce 2022
Osobní náklady nebo výdaje na výzkumné zaměstnance, techniky a další pomocný
personál příjemce, popřípadě osoby, jejíž je příjemce organizační složkou, včetně
zaměstnanců dělnických profesí, podílející se na řešení
Náklady nebo výdaje na přístroje, stroje, zařízení, pozemky a budovy a další
hmotný a nehmotný majetek používaný výhradně a trvale pro výzkumnou činnost
v přímé souvislosti s řešením
Provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením

2020

z toho hrazeno z
institucionální podpory
v Kč

Celkem
v Kč

5 640 000,00

5 440 000,00

220 000,00

220 000,00

1 020 000,00

900 000,00

Cestovní náhrady v přímé souvislosti s řešením

100 000,00

100 000,00

Náklady na mezinárodní spolupráci při řešení

80 000,00

80 000,00

Náklady na zveřejnění výsledků, včetně nákladů na zajištění práv k výsledkům
výzkumu

200 000,00

200 000,00

Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé souvislosti s řešením, např.
administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energii a
služby neuvedené výše

200 000,00

200 000,00

CELKEM

7 460 000,00
z institucionální podpory

v tom hrazeno

7 140 000,00

z ostatních veřejných zdrojů
z tuzemských neveřej. zdrojů

320 000,00

ze zahraničních zdrojů

Uznané náklady výzkumu v roce 2023
Osobní náklady nebo výdaje na výzkumné zaměstnance, techniky a další pomocný
personál příjemce, popřípadě osoby, jejíž je příjemce organizační složkou, včetně
zaměstnanců dělnických profesí, podílející se na řešení

z toho hrazeno z
institucionální podpory
v Kč

Celkem
v Kč

5 733 000,00

5 533 000,00

220 000,00

220 000,00

1 050 000,00

950 000,00

Cestovní náhrady v přímé souvislosti s řešením

110 000,00

100 000,00

Náklady na mezinárodní spolupráci při řešení

100 000,00

80 000,00

Náklady na zveřejnění výsledků, včetně nákladů na zajištění práv k výsledkům
výzkumu

200 000,00

200 000,00

Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé souvislosti s řešením, např.
administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energii a
služby neuvedené výše

200 000,00

200 000,00

Náklady nebo výdaje na přístroje, stroje, zařízení, pozemky a budovy a další
hmotný a nehmotný majetek používaný výhradně a trvale pro výzkumnou činnost
v přímé souvislosti s řešením
Provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením

CELKEM

7 613 000,00
z institucionální podpory

v tom hrazeno

7 283 000,00

z ostatních veřejných zdrojů
z tuzemských neveřej. zdrojů

330 000,00

ze zahraničních zdrojů
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Uznané náklady výzkumu v roce 2024
Osobní náklady nebo výdaje na výzkumné zaměstnance, techniky a další pomocný
personál příjemce, popřípadě osoby, jejíž je příjemce organizační složkou, včetně
zaměstnanců dělnických profesí, podílející se na řešení

2020

z toho hrazeno z
institucionální podpory
v Kč

Celkem
v Kč

5 778 000,00

5 578 000,00

220 000,00

220 000,00

1 160 000,00

1 050 000,00

Cestovní náhrady v přímé souvislosti s řešením

110 000,00

100 000,00

Náklady na mezinárodní spolupráci při řešení

100 000,00

80 000,00

Náklady na zveřejnění výsledků, včetně nákladů na zajištění práv k výsledkům
výzkumu

200 000,00

200 000,00

Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé souvislosti s řešením, např.
administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energii a
služby neuvedené výše

200 000,00

200 000,00

Náklady nebo výdaje na přístroje, stroje, zařízení, pozemky a budovy a další
hmotný a nehmotný majetek používaný výhradně a trvale pro výzkumnou činnost
v přímé souvislosti s řešením
Provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením

CCELKEM

7 768 000,00
z institucionální podpory

v tom hrazeno

7 428 000,00

z ostatních veřejných zdrojů
z tuzemských neveřej. zdrojů

340 000,00

ze zahraničních zdrojů

Závěr
Prostředky Institucionální podpory pro vědu a výzkum Ústeckého kraje, poskytované instituci, výrazně
přispívají k trvale udržitelnému a koncepčnímu rozvoji studia a prezentace archeologického kulturního dědictví
v severozápadních Čechách v Ústeckém kraji.
Díky této podpoře se instituci daří dlouhodobě a úspěšně rozvíjet vlastní výzkum a mezinárodní spolupráci.
Schválení pětileté Koncepce rozvoje ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejné
výzkumné instituce na léta 2020-2024 přinese jasnou vizi rozvoje i konkrétní oblasti a témata vědeckého
výzkumu. Velice důležité je i zajištění částečného, ale stabilního financování instituce, které je z větší části
závislé na výnosech z vlastní činnosti, které jsou nestabilním zdrojem příjmů a podléhajícím hospodářským
cyklům.

Příloha č. 1 - Koncepce rozvoje Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. na léta 2020 – 2024
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