
HlavnHlavníí metody nedestruktivnmetody nedestruktivníí
archeologiearcheologie

► DPZ (Dálkový průzkum Země)
► Geofyzikální průzkum 
► Povrchové sběry 
► Povrchový průzkum antropogenních reliktů

Nedestruktivní archeologie je souborem technik, metod 
a teorií, zaměřených na vyhledání a vyhodnocení
archeologických pramenů bez provedení destruktivního 
zásahu do terénu.





DDáálkový prlkový průůzkum Zemzkum Zeměě
(Leteck(Leteckáá archeologie)archeologie)

- Patří k nejdůležitějším způsobům sběru dat krajinné a 
nedestruktivní archeologie. Žádné další metody nepracují
na tak velkém území a neobjevují tolik nových 
archeologických lokalit a dosud neznámých typů objektů.



O.G.S.Crawford
(1886-1957)

Stonehenge - 1906



Typy příznaků

Půdní Porostové Sněhové









Pseudolokality



OrtofotomapyOrtofotomapy







Archeologie a data družicového 
průzkumu Země









RozliRozliššeneníí drudružžicových dat:icových dat:

►► ProstorovProstorovéé –– kolik metrkolik metrůů zabzabíírráá jeden pixel jeden pixel 
obrobráázkuzku

►► SpektrSpektráálnlníí –– ududáávváá kterkteréé ččáásti spektra jsou drusti spektra jsou družžicicíí
snsníímmáány. Mohou být ny. Mohou být multispektrmultispektráálnlníí, , hyperspektrhyperspektráálnlníí
a radarova radarovéé





OdrazivostOdrazivost



QuickBirdQuickBird

Blue: 450—520 nm
Green: 520—600 nm
Red: 630—690 nm
Near-IR: 760—900 nm

450 450 –– 900 900 nmnm
SpektrSpektráálnlníí
rozlirozliššeneníí

2,44 m2,44 m0,6 m0,6 m
ProstorovProstorovéé
rozlirozliššeneníí

MultispektrMultispektráálnlnííPanchromatickPanchromatickáá







Panchromatický 
snímek



Multispektrální
snímek 
(kompozice RGB)



Kombinovaný 
snímek



Kompozice RGBKompozice RGB



NRVINRVI







LIDARLIDAR
(LIght Detection

And Ranging)

ALSALS
(Airborne Laser 

Scanning)







GeofyzikGeofyzikáálnlníí metody v metody v 
archeologiiarcheologii



VymezenVymezeníí geofyzikygeofyziky
►► Geofyzika v archeologiiGeofyzika v archeologii studuje rstuduje růůznznéé fyzikfyzikáálnlníí

pole v zemskpole v zemskéém tm těělese a jeho okollese a jeho okolíí pro potpro potřřeby eby 
archeologiearcheologie

�� jejjejíím cm cíílem je nedestruktivnlem je nedestruktivníí identifikace objektidentifikace objektůů
a situaca situacíí archeologickarcheologickéého významuho významu

�� v souv souččasnosti je povaasnosti je považžovováána za samostatnna za samostatnéé
odvodvěětvtvíí uužžititéé geofyziky (ngeofyziky (něěkdy oznakdy označčovováána na 
termtermíínem nem archeogeofyzikaarcheogeofyzika))



Druhy geofyzikDruhy geofyzikáálnlníích metodch metod

►► Podle fyzikPodle fyzikáálnlníího principu, charakteru sledovanho principu, charakteru sledovanéého fyzikho fyzikáálnlníího pole a ho pole a 
zpzpůůsobu msobu měřěřeneníí lze ulze užžitou geofyziku rozitou geofyziku rozččlenit na:lenit na:

sledovsledováánníí magnetickmagnetickéé susceptibilitysusceptibility

elektromagnetickelektromagnetickéé metody (vmetody (vččetnetněě radaru a detektorradaru a detektorůů))

sledovsledováánníí loklokáálnlníích zmch změěn geotermn geotermáálnlníího poleho poletermometrietermometrie

mměělklkáá refrakrefrakččnníí seismikaseismikaseismikaseismika

sledovsledováánníí loklokáálnlníích zmch změěn magnetickn magnetickéého poleho polemagnetometriemagnetometrie

mikrogravimetriemikrogravimetriegravimetriegravimetrie

geoelektickgeoelektickéé odporovodporovéé metodymetodygeoelekrickgeoelekrickéé
metodymetody

hlavni metodyhlavni metodyzzáákladnkladníí ččlenleněěnníí









Geofyzikální
průzkum





Povrchový sbPovrchový sběěr artefaktr artefaktůů



Analytický 
a 
syntetický
povrchový 
sběr



Metoda „vyhledávání
nalezišť“
povrchovým sběrem



Sběr v okolí vybraných bodů



Sběr ve čtvercové síti





Způsoby vyhodnocení



Projekt Projekt 
LodLoděěnicenice







Dokumentace terénních reliktů



ZamZaměřěřovováánníí terteréénnnníích reliktch reliktůů





Svídna (Kladno)

Potálov (Tábor)



Závist – plošná hydraulická nivelace








