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Úvod 

V lednu roku 2020 byla zahájena realizace Koncepce rozvoje Ústavu archeologické památkové 

péče severozápadních Čech, veřejné výzkumné instituce na léta 2020 – 2024, která byla 

schválena zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 9. 9. 2019. Tato rámcová koncepce byla 

v konkrétních úkolech naplňována na základě Návrhu hlavních úkolů Ústavu archeologické 

památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. na rok 2020 schváleného radou a zastupitelstvem 

Ústeckého kraje. 

 

Přehled činnosti instituce v hlavních oblastech daných dlouhodobou koncepcí  

V oblasti studia pravěku, rané doby dějinné, středověku a novověku v severozápadních 

Čechách jsou hlavním výstupem níže uvedené nálezové zprávy, které poskytují základ pro další 

rozvoj vědeckého bádání v rámci pravěkého a středověkého vývoje osídlení a lidských aktivit 

v oblasti severozápadních Čech. Dalším výstupem jsou pak publikace a publikační výstupy 

odborných pracovníků instituce. V roce 2020 bylo odevzdáno redakcím několik rukopisů 

odborných článků. Další odborné články (na základě zpracovaných výzkumů) se průběžně 

připravují a budou publikovány buď v souhrnném sborníku naší instituce, nebo v celostátních 

periodikách.  

Také v roce 2020 byla rozvíjena oblast mezinárodní spolupráce a to pokračováním úspěšné 

spolupráce s Univerzitou v polském Rzesowě, která se týká záchranného archeologického 

výzkumu pohřebiště z doby římské v Nezabylicích. Každým rokem tento záchranný výzkum 

ohroženého pohřebiště z 1. a 2. století našeho letopočtu přináší velice cenné poznatky o starší 

době římské v severozápadních Čechách. Tento výzkum je realizován pod vedením naší instituce 

a kromě zmíněné univerzity se na něm podílí i Oblastní muzeum v Chomutově za podpory 

Ústeckého kraje. V rámci tohoto výzkumu proběhl každoroční studijní pobyt a praxe polských 

studentů archeologie.  

Novým partnerem v rámci mezinárodní spolupráce je od roku 2018 Katedra antropologie 

Přírodovědné univerzity Wroclaw. V roce 2020 spolupráce pokračovala formou zajištění terénní 

praxe pro studenty na záchranných výzkumech pohřebišť v severozápadních Čechách, včetně 
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odborného antropologického zpracování těchto výzkumů.  

Ochrana archeologického kulturního dědictví a konzervace a dokumentace archeologický 

sbírek, je další rozvíjenou oblasti v rámci činnosti instituce. Ta je v nově schválené Koncepci 

rozvoje instituce na léta 2020 – 2024 rozvíjena ve dvou hlavních podoblastech a to v konzervaci 

a dokumentaci 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 (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 
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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 č.j.). Pokračování v roce 2021. 

 
Poslední neméně důležitou oblastí koncepčního rozvoje instituce je prezentace výsledků 

výzkumů formou publikací, výstav a dalších médií. Tato oblast se skládá z řady výstupů, které 

jsou uvedeny v kapitole publikační činnost této zprávy a dalších výstupů, které uvádíme níže.  

Jedním z hlavních úkolů následující období 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). Do konce roku 2020 

bylo připraveno libreto výstavy a definována struktura publikace. 

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. 
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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.). 

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. Dalším médiem pro informování veřejnosti je facebookový 

profil instituce https://www.facebook.com/uappka s přehledem všech významných událostí a 

odkazů na publikované výsledky výzkumů ve veřejných mediích.  

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu (výsledky) 

Zprávy pro investory a nálezové zprávy záchranných archeologických výzkumů (ZAV):  

• ZAV Hradiště na Vlčí hoře (Bílenec, okr. Louny) v roce 2019 – nálezová zpráva 

čj. 1831/2020 

• ZAV na předpolí DNT (k.ú. Spořice, k.ú. Droužkovice) v letech 2019 a 2020  

• ZAV – Želina, kostel sv. Vavřince (stavba: rekonstrukce podlah a přívod NN) – čj. 1925/20 

• ZAV Pila Štětí – Sägewerk Štětí, nálezová zpráva čj. 470/2020 

• ZAV Husitské náměstí Žatec- výzkum v roce 2019, nálezová zpráva čj. 285/2020 

• ZAV při rekonstrukci vodovodu a kanalizace na náměstí 5. května a ulici Josefa Hory v roce 

2019, nálezová zpráva čj. 284/2020 

• ZAV při odvodnění jižního parkánu v Kadani – rok 2019, nálezová zpráva čj. 1678/2020 

• Sondáže na parkánech a u hradu, město Kadaň, 2020, zpráva pro investora čj. 1905/2020 

• Rozvaděče na Löscherově náměstí, město Kadaň, 2020, zpráva pro investora 

čj. 1907/2020 
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• Přípojka el. en. a vody pro zázemí volejbalu – nad Albertem, město Kadaň, 2020, zpráva 

pro investora čj. 1906/2020 

• Rozvaděče Vrchlického, město Kadaň, 2020, zpráva pro investora čj. 1908/2020 

• ZAV při odvodnění jižního parkánu v Kadani – od Špitálské bašty k barbakánu, město 

Kadaň, 2018-2019, nálezová zpráva pro investora čj. 1909/2020 

• Konzervátorská a restaurátorská zpráva – Bronzové vědro Nezabylice, TP-2020-50031 

• Souhrnná zpráva za povrchové sběry a ZAV výzkum na hradě Křečov v letech 2012-2019 

(Podbořanský Rohozec, okr. Louny), nálezová zpráva čj. 1832/2020 

• Nález neolitické sekery v řece Mandavě, ve Varnsdorfu (ok. Děčín) v roce 2018, 

čj. 389/2020 

• Antropologická zpráva Hořany – zaniklá obec, okr. Most, 2017 

• Antropologická zpráva Magdalena Fictumová z Kolovrat – jižní část kostela ve 

Františkánském klášteře v Kadani, září 2019 

• Antropologická zpráva Údlice, fara 2020 

• Antropologická zpráva Lovosice – jabloňová alej, 2000 

• Antropologické zpracování kostrového hrobu z lokality Podbořany – Žatecká ul., Plus, 

2006 

• Antropologická zpráva Lubenec čp. 44, okr. Louny, 2020 

• Mezinárodní archeologický výzkum v Nezabylicích, okr. Chomutov, v roce 2020 

• 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 

• 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 

Publikační činnost (částečně financovaná z institucionální podpory Ústeckého kraje) 

1. Monografie 

Krajinou archeologie, krajinou skla, Kateřina Tomková a Natálie Venclová (eds.), Praha – Most 

2020, Archeologický ústav AV ČR, Praha v. v. i., ISBN: 978-80-7581-024-3, Ústav archeologické 

památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., ISBN: 978-80-86531-22-9. 

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 
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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. 

2. Práce jednotlivých odborných pracovníků publikované v rozličných periodikách (viz 

databáze RIV na MŠMT ČR).  

1. Architektura hornických sídlišť na sklonku přemyslovské doby 

Druh výsledku: J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost), Předkladatel: Ústav 

archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., Dodavatel: KUL - Ústecký kraj, 

Název výsledku: Archaeologia Historica, Rok uplatnění výsledku: 2019 

2. Hornické revíry vrcholného středověku a raného novověku ve srovnávacím pohledu. 

Druh výsledku: J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost), Předkladatel: Ústav 

archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., Dodavatel: KUL - Ústecký kraj, 

Název výsledku: Archaeologia Historica, Rok uplatnění výsledku: 2019 

3. Hrad Ronov nad Sázavou v kontextu opevněných sídel doby husitské. 

Druh výsledku: C - Kapitola resp. kapitoly v odborné knize, Předkladatel: Ústav archeologické 

památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., Dodavatel: KUL - Ústecký kraj, Název odborné 

knihy: Z počátků husitské revoluce k výročí svěcení husitských kněží na Lipnici v roce 1417., Rok 

uplatnění výsledku: 2019 

4. Nález kamenné sekery ve Varnsdorfu 

Druh výsledku: D - Stať ve sborníku, Předkladatel: Ústav archeologické památkové péče 

severozápadních Čech, v. v. i., Dodavatel: KUL - Ústecký kraj, Název sborníku: Děčínské 

vlastivědné zprávy sborník pro vlastivědu Děčínska a Šluknovska, Rok uplatnění výsledku: 2019 

5. Pohřebiště bylanské kultury v Praze-Ďáblicích. 
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Druh výsledku: J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost), Předkladatel: Ústav 

archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., Dodavatel: KUL - Ústecký kraj, 

Název výsledku: Archaeologica Pragensia : archeologický sborník Muzea hlavního města Prahy, 

Rok uplatnění výsledku: 2019 

6. Přísečnické šance z třicetileté války 

Druh výsledku: C - Kapitola resp. kapitoly v odborné knize, Předkladatel: Ústav archeologické 

památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., Dodavatel: KUL - Ústecký kraj, Název odborné 

knihy: Válečné události 17. - 19. století z interdisciplinární perspektivy, Rok uplatnění 

výsledku: 2019 

7. Středověká keramika středního Poohří. 

Druh výsledku: D - Stať ve sborníku, Předkladatel: Ústav archeologické památkové péče 

severozápadních Čech, v. v. i., Dodavatel: KUL - Ústecký kraj, Název sborníku: Sborník k poctě 

Milanu Zápotockému, Rok uplatnění výsledku: 2019 

8. Středověké hornické komunity v období Přemyslovců. 

Druh výsledku: J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost), Předkladatel: Ústav 

archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., Dodavatel: KUL - Ústecký kraj, 

Název výsledku: Český časopis historický., Rok uplatnění výsledku: 2019 

9. Středověké hornictví a hutnictví na Přísečnicku ve středním Krušnohoří. 

Druh výsledku: B - Odborná kniha, Předkladatel: Ústav archeologické památkové péče 

severozápadních Čech, v. v. i., Dodavatel: KUL - Ústecký kraj, Rok uplatnění výsledku: 2019 

10. Středověké sklo z Pražského hradu, ze studny na Jiřském náměstí. 

Druh výsledku: C - Kapitola resp. kapitoly v odborné knize, Předkladatel: Ústav archeologické 

památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., Dodavatel: KUL - Ústecký kraj, Název odborné 

knihy: PROFIL ARCHEOLOGIE STŘEDOVĚKU Studie věnované Janu Frolíkovi, Rok uplatnění 

výsledku: 2019 

11. Válečné události 17. - 19. století z interdisciplinární perspektivy. 

Druh výsledku: B - Odborná kniha, Předkladatel: Ústav archeologické památkové péče 

severozápadních Čech, v. v. i., Dodavatel: KUL - Ústecký kraj, Rok uplatnění výsledku: 2019 

12. Zakládací listina kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nové Vsi u Hory Sv. Šebestiána z roku 
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1313 a počátky vsi. 

Druh výsledku: D - Stať ve sborníku, Předkladatel: Ústav archeologické památkové péče 

severozápadních Čech, v. v. i., Dodavatel: KUL - Ústecký kraj, Název sborníku: Památky, příroda, 

život, Rok uplatnění výsledku: 2019 

Zdroj: https://www.isvavai.cz/riv 

Celkové zhodnocení institucionální podpory v kontextu činnosti pracoviště 

V roce 2020 byla činnost oborných zaměstnanců a technického personálu instituce výrazně 

vytížena primárním laboratorním zpracováním archeologických nálezů a vypracováním 

nálezových a investorských zpráv, jejichž nebývalý objem odpovídá vysokému výkonu vlastní 

záchranné činnosti v uplynulých letech. Standardně bývá za rok provedeno 10 velkých 

záchranných archeologických výzkumů a v roce 2019 se jejich počet extrémně navýšil na 20 

položek. Stojí za tím nárůst nových ohrožených archeologických lokalit v předpolí 

hnědouhelných dolů a především realizace rozsáhlé stavby plynovodu společnosti Net4Gas, 

která protnula archeologicky velmi cenná území Ústeckého kraje.  

Odborný personál keramické laboratoře za rok 2020 provedl zpracování velkého objemu 

archeologického a antropologického materiálu v různém stavu dochování, celkem 190 beden. 

Z kapacitních důvodů musely být odmítnuty i nabídky na zpracování archeologického materiálu 

z jiných institucí. I v roce 2020 došlo v keramické laboratoři k další dílčí obměně technického 

vybavení. Z institucionální podpory instituce byly pořízeny nové laboratorní skříně a pracovní 

stoly. Laboratoře instituce tak tvoří moderní a personálně i technicky velice kvalitně vybavené 

pracoviště na zpracování keramického materiálu. Jeho velice důležitou komponentou je 

průmyslová tiskárna Markem Imaje, pořízená z  prostředků podpory v roce 2011. Díky této 

tiskárně se výrazně zrychlil proces evidenčního číslování archeologických nálezů a tím i cyklus 

práce v  laboratoři. V roce 2021 plánujeme pořízení novějšího typu této tiskárny.  

Další prostředky institucionální podpory byly využity k nákupu technického vybavení (výpočetní 

techniky, softwaru) pro odborné pracovníky a odbornou činnost a nové telefonní ústředny pro 

instituci.   

V roce 2020 byl alespoň dílčím způsobem vyřešen trvalý problém s nedostatkem prostor pro 

ukládání zpracovaného archeologického materiálu, který není (z důvodu nedostatečných 

depozitárních kapacit muzejních pracovišť) muzejními institucemi přebírán. Instituci se podařilo 
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získat cenově dostupný a technicky vyhovující nájem prostor v majetku Ústecké kraje pro 

uskladnění osteologického materiálu a velkých souborů keramických nádob, i drobného 

vybavení instituce jako je výstavní mobiliář. Zároveň tak instituce získala zcela poprvé i prostory 

pro odborné zpracování a studium velkých souborů archeologických nálezů. 

Limitujícím faktorem pro činnost ústavu v roce 2020 byla také příprava a provedení první etapy 

celkové obnovy fasád budovy ÚAPPSZČ, v. v. i. realizované díky účelové dotaci Ústeckého kraje. 

V roce 2020 byla zatím realizována etapa obnovy pláště a střechy velké laboratoře, což mělo 

také vliv na její provoz.  

V roce 2020 byla pro činnost instituce dalším limitujícím faktorem pochopitelně také 

celospolečenská situace spojená s pandemií nemoci Covid -19, jejíž řešení bylo náročné jak pro 

zaměstnance instituce, tak pro celkovou operativní organizaci práce v podmínkách vládních 

nařízení a doporučení.  

Přehled (vyúčtování) užití poskytnuté dotace v rámci uznaných nákladů 

Veškeré finance poskytnuté Ústeckým krajem na řešení institucionálně podporovaného projektu 

byly čerpány v souladu se smlouvou a přiloženým schváleným rozpočtem úkolu na rok 2020. 

Finanční zabezpečení řešení institucionálního výzkumu v roce 2020 

Uznané náklady výzkumu v roce 2020  Celkemv tis. Kč 
z toho hrazeno z 

institucionální 
podpory v tis. Kč 

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  

5 115 4 915 

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 

220 220 

Provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením  1 000 900 

Cestovní náhrady v přímé souvislosti s řešením   100 100 

Náklady na mezinárodní spolupráci při řešení   80 80 

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

200 200 

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 

200 200 

CELKEM 6 915 

v tom hrazeno 

 z institucionální podpory   6 615 

 z ostatních veřejných zdrojů   

 z tuzemských neveřej. zdrojů 300 

ze zahraničních zdrojů       
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Poměr nákladů na energie, PHM a režijní náklady na středisku 01 zůstal při účtování stejný jako 

v letech předchozích, tj. 1/3 celkových nákladů.  

Přehled čerpání je ve formátu pdf v příloze I (Institucionální podpora ÚK 2020_účetní sestava). 

Jednotlivé položky jsou rozepsány v příloze II ve formátu MS-excel (VYÚČTOVÁNÍ Institucionální 

podpory 2020_k 31. 12. 2020). 

 

Kontrola institucionální podpory ze strany Odboru kultury a památkové péče  

Kontrola plnění úkolů byla Odborem kultury a památkové péče provedena ve 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 faktická existence všech výsledků instituce zanesených 

v roce 2020 do Rejstříku informací o výsledcích R.I.V. (https://www.isvavai.cz/riv).  
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Závěr 

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj Ústavu archeologické památkové péče 

severozápadních Čech, veřejné výzkumné instituce, založené Ústeckým krajem, má důležitý 

podíl na stabilitě a trvalému rozvoji výkonu archeologické památkové péče a výzkumu 

archeologického kulturního dědictví Ústeckého kraje.  

Z hlediska hospodaření instituce je tato podpora velmi důležitým a jediným předvídatelným 

zdrojem prostředků ve výši ca 30 - 35%. Ostatní zdroje, které získává instituce formou národních 

a mezinárodních vědeckých grantů ca 5 - 20 % a prostředků z vlastní činnosti ca 50 %, jsou 

nestabilní, dlouhodobě nepředvídatelné a podléhající grantové politice ČR a EU, nebo v případě 

vlastní činnosti i ekonomickým cyklům.  

Realizací výzkumného projektu instituce v roce 2020 byly naplněny stanovené dílčí cíle rozvoje 

instituce formulované v jejím základním a schváleném koncepčním dokumentu na roky 2020 -

2024. 
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