
Máte v podmínkách stavby archeologický dozor?  

  

Ze zákona jste povinni oznámit zamýšlenou stavbu Archeologickému ústavu adresa: 

Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha – Malá Strana. Pro podání oznámení 

o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 

22 odst. zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči využijte tento odkaz: 

HTTP://WWW.ARCHEOLOGICKAMAPA.CZ/OZNAMENI. 

 Současně jste povinni umožnit zde záchranný archeologický výzkum pracovišti, které k 

tomu vlastní územní oprávnění. Pokud si vyberete to naše (působnost máme pro hradecký 

kraj a okres Ústí nad Orlicí), kontaktujte nás co nejdříve mailem nebo telefonicky, pokud 

dáváte přednost písemnému styku, můžete i tak. Upřesníme si přibližné datum Vaší stavby a 

fázi, ve které ji potřebujeme shlédnout. Pak již stačí zavolat dva dny před započetím výkopů 

a domluvit si archeologický dozor. Snažíme se vyjít stavebníkům vstříc a přijíždět na 

konkrétní hodinu, aby bylo možné po ukončení výkopových prací co nejdříve betonovat, 

případně provádět pokládky. V každém případě potřebujeme znát vždy investora stavby, 

jméno, doručovací adresu, telefonický případně elektronický kontakt. Pak název stavby 

(např. rodinný domek s přípojkami, příjezdová komunikace atd.), katastr a číslo parcely, kde 

stavba má probíhat, ulehčením je pro nás situační plánek.  

Důležitá informace – je-li investorem stavby fyzická osoba a stavba se neprovádí za účelem 

podnikání, náklady na archeologický dozor případně výzkum nese vždy provádějící 

organizace, tedy naše muzeum. Do této kategorie spadají rodinné domky a to i ty s plochou 

určenou k podnikání, pokud je menší než 50% podlahové plochy. V případě, že do této 

kategorie nespadáte, musíte podle současných právních úprav výzkum uhradit, pro Vás je 

tedy přiložen i aktuální ceník, obsahující cenu za záchranné (předstihové) archeologické 

práce, konzervátorské a restaurátorské práce, výčet podkladových materiálů pro fakturaci. 

Ta je vždy provedena až po skončení záchranného archeologického dozoru (výzkumu) podle 

skutečných nákladů. 

  

Před zahájením archeologického výzkumu musí být podle §22 zákona o památkové péči 

č. 20/1987 Sb. mezi investorem a archeologickou institucí uzavřena písemná dohoda. Bez 

dohody nelze archeologický výzkum provádět!.  

 

http://www.archeologickamapa.cz/oznameni

