
TerTeréénnnníí archeologický výzkum archeologický výzkum 
odkryvem odkryvem -- exkavaceexkavace



Typy terTypy teréénnnníích výzkumch výzkumůů

►► Archeologický dohledArcheologický dohled

►► Badatelský (systematický) Badatelský (systematický) --výzkumy výzkumy 
neohroneohrožžených lokalit)ených lokalit)

►► ZjiZjiššťťovacovacíí výzkumyvýzkumy

►► PPřředstihovedstihovéé výzkumy výzkumy 

►► ZZááchrannchrannéé (nouzov(nouzovéé) výzkumy) výzkumy



Typy terTypy teréénnnníích výzkumch výzkumůů

►► 1. 1. sondsondáážž (roz(rozččlenleněěnníí plochy do menplochy do menšíších ch 
jednotek jednotek –– sond)sond)

►► 2. 2. ploploššný odkryvný odkryv (souvisl(souvisléé odkrytodkrytíí zkoumanzkoumanéé
plochy)plochy)

►► 1. 1. PPřředexkavaedexkavaččnníí (p(přříípravnpravnáá))

►► 2. Exkava2. Exkavaččnníí

►► 3. 3. PostexkavaPostexkavaččnníí (zpracov(zpracováánníí))

Etapy výzkumu odkryvemEtapy výzkumu odkryvem



1. 1. PPřředexkavaedexkavaččnníí ffáázeze

►► volba otvolba otáázek, na kterzek, na kteréé by mby měěl terl teréénnnníí výzkum výzkum 
odpovodpověědděět t 

►► rereššereršše dosavadne dosavadníího archeologickho archeologickéého poznho poznáánníí, , 
ppřříírodnrodníí podmpodmíínky, predikce nky, predikce 

►► zjizjiššťťovacovacíí výzkum: sbvýzkum: sběěr, vzorkovr, vzorkováánníí, geofyzik, geofyzikáálnlníí
prprůůzkum apod.zkum apod.

►► strategie odkryvu a odbstrategie odkryvu a odběěru vzorkru vzorkůů

►► organizaorganizaččnníí řřeeššeneníí výzkumu: pracovnvýzkumu: pracovnííci a ci a 
mechanizace, zmechanizace, záázemzemíí, bezpe, bezpeččnost prnost prááce.ce.



Prospekce detektorem 
kovů

Pedologické vrty



Magnetometrický Magnetometrický 
prprůůzkumzkum



Sloupové a kůlové jamky

Exkavace pravěkých lokalit –
hlavní typy situací



Zahloubené
objekty



Lokality s dochovanou kulturnLokality s dochovanou kulturníí
vrstvouvrstvou



M. Ernée 2008: 
Pravěké kulturní
souvrství jako 
archeologický 
pramen. 
Památky archeologické

– Supplementum.



Formuláře pro 
popis 
stratigrafických
jednotek

DokumentaceDokumentace



StartigrafickStartigrafickéé jednotky:jednotky:
-- vrstva (výplvrstva (výplňň))
-- výkopyvýkopy
-- konstrukcekonstrukce
-- stykovstykováá plochaplocha
-- pohpohřřebeb



KresebnKresebnáá
dokumentacedokumentace

►► Zpravidla v mZpravidla v měřěříítku 1:20tku 1:20



Fotografická dokumentace



Fotogrammetrie



KolmKolméé
snsníímkovmkováánníí



Harrisova matice



Harrisova

matice



NivelaceNivelace



OdbOdběěr vzorkr vzorkůů
a jejich a jejich 
plavenplaveníí



Měření magnetické
susceptibility, 
odběr vzork ů zemin na 
magnetometrické m ěření,  
fosfátová analýza



3. Postexkavační fáze

►► Etapa od ukonEtapa od ukonččeneníí vlastnvlastníích terch teréénnnníích pracch pracíí aažž do do 
vypracovvypracováánníí nnáálezovlezovéé zprzpráávy a publikace výzkumu vy a publikace výzkumu 

►► ZpracovZpracováánníí primprimáárnrníí terteréénnnníí dokumentace dokumentace 
(digitalizace pl(digitalizace pláánnůů, datab, databááze)ze)

►► OOččiiššttěěnníí, evidence, inventarizace a konzervace , evidence, inventarizace a konzervace 
nnáálezlezůů

►► VypracovVypracováánníí nnáálezovlezovéé zprzpráávyvy

►► PublikacePublikace



ZpracovZpracováánníí
keramikykeramiky



HlavnHlavníí ččáásti nsti náálezovlezovéé zprzpráávyvy

► Lokalizace a okolnosti výzkumu

► Geografický a sídelní kontext

► Historie předchozích výzkumů

► Cíle a metoda výzkumu

► Podrobný popis terénní situace

► Výsledky výzkumu

► Seznam nálezů a stratigrafických jednotek

► Přílohy a primární dokumentace


