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Abstrakt 

 

Název:       Metody a postupy podvodní archeologie 

 

Cíle:       Cílem této práce je vytvořit metodickou příručku pro technické 

a technologické postupy při podvodní archeologii s přihlédnutím 

k podmínkám České republiky. 

Metody:    Jako hlavní metoda byla využita kompilace informací z dostupné odborné    

        literatury, která se zabývá podvodní archeologií. Využity také byly       

        neformální rozhovory s odborníky.  

 

Výsledky: Soubor popsaných postupů, které využívají potápěči při podvodní   

archeologii.  

   

Klíčová slova: potápění, podvodní archeologie, technické postupy 

 



 

 

Abstract 

 

Title:           Methods and procedures of underwater archeology 

Objectives: The aim of this work is to create a methodological manual for technical 

and technological procedures in underwater archeology, taking into 

account the conditions of the Czech Republic. 

Methods:  As the main method was used compilation of information from available 

scientific literature dealing with underwater archeology and also was used 

consultation with an expert. 

 

Results:  A set of described procedures which are used by divers in underwater 

archeology.    

 

Keywords: diving, underwater archeology, technical procedures 
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1 Úvod 

Podvodní archeologie je vcelku mladá vědní disciplína, jejíž začátky spadají do 30. let 

20. století. Tehdy se ovšem ještě používaly skafandry. Průlom přišel po 2. světové 

válce, kdy Emile Gagnan a Jacques - Yves Cousteau vyvinuli přístroj na potápění          

v podobě, ve které  je známý dnes a podmořský svět se tak stal snáze přístupným. Díky 

tomu bylo v mořích a oceánech celého světa nalezeno mnoho starých vraků a 

podmořská podvodní archeologie učinila řadu významných objevů. Vedle ní existuje i 

podvodní archeologie, v rámci které se provádějí archeologické výzkumy ve sladké 

vodě. 

Tato práce se bude zabývat metodami a postupy, které jsou využívány v podvodní 

archeologii, zejména se zaměřením na manuální práci potápěčů pod vodou. Cílem je 

vytvořit metodickou příručku podvodní archeologie pro podmínky, které panují v České 

republice. 

Česká republika je bohatá na historická místa a lidé, žijící v této oblasti, se odjakživa 

pohybovali okolo vodních toků. Lze předpokládat, že tito  lidé mohli přijít o některé ze 

svých předmětů či cenností následkem ztráty, změnou toku řeky, potopením lodi, 

zatopením oblasti či dolu nebo i rituální obětinou do vody. A tyto nálezy jsou dnes pro 

archeology zajímavé. 

V Česku je podvodní archeologie okrajovou záležitostí, které se věnuje jen málo 

archeologů (potápěčů). Jejich metody vycházejí z postupů, jež jsou využívány na dně 

moří a oceánů. 

Motivací pro vytvoření metodické příručky pro postupy, které se využívají                      

v podmínkách České republiky, je neexistence psaného manuálu v českém jazyce, který 

by se tímto tématem zabýval. 

Ani v zahraniční literatuře není toto téma příliš rozpracováno a neexistuje mnoho 

zdrojů. Proto může být tato práce přínosem nejen pro podvodní archeologii v České 

republice, ale i v dalších zemích, které mají podobné přírodní a historické podmínky. 

Zásadními rozdíly mezi prací potápěčů v moři a prací v řekách či nádržích je teplota 

vody, viditelnost,  hloubka a salinita, což je obsah solí rozpuštěných ve vodě. V České 
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republice bude jednoznačně horší viditelnost pod vodou. Hloubka nalezených předmětů 

bude ve většině případů v Čechách menší než hloubka nalezených předmětů v moři. 

Teplota vody je v Čechách nižší než ve většině moří.  Také salinita je v českých vodách 

mnohonásobně nižší než v mořích.    
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2 Současný stav bádání 

Tato kapitola je tvořena přehledem dostupné literatury a zdrojů k tématu podvodní 

archeologie. Tématicky je rozdělena na zahraniční a českou literaturu. 

2.1 Zahraniční literatura 

První knihou, která se zabývala podvodní archeologií je publikace Deep - Water  

Archaeology, jejímž autorem je Frederic Dumas. Byla vydána v roce 1962 a popisuje  

postupy využívané v podmořské  archeologii. I přes to, že  kniha byla vydána již v 60. 

letech 20. století, je řada postupů popsaných v této knize využitelná i v dnešní době.  

Zajímavostí je, že  Frederic Dumas úzce spolupracoval  s  Jacques - Yves Cousteauem a 

Philippem Tailliezem a mimo jiné společně vyvinuli dýchací automatiku, čímž 

významně přispěli ke vzniku sportovního potápění (Dumas, 1962). 

 

Obrázek 1: Obal knihy Deep - Water Archaeology          Zdroj: (Dumas, 1962) 

Další významnou knihou,  která vznikla v roce 1968, je The Turkish Aegean - Proving 

Ground for Underwater Archaeology. Jejím autorem je George F. Bass, jenž je 

považován za jednoho z první odborníků na podvodní  resp. podmořskou archeologii. 

V tomto svém díle popisuje metody, které  byly využívány  při výzkumu potopených 

vraků v Turecku. Tento výzkum probíhal v 50. a 60. letech 20. století a prováděli jej 
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pracovníci Pensylvánského univerzitního muzea. Většinu postupů popsaných v této 

knize lze použít i v současnosti (Bass, 1968). 

 

Obrázek 2: Úvodní fotografie, potápěč pracující na dně          Zdroj: (Bass, 1968) 

Další kniha  vydaná v roce 1987 s názvem Technologies For Underwater Archaeology 

And Maritime Preservation, jejímiž autory jsou pracovníci úřadu na hodnocení 

technologií Amerického kongresu, popisuje a hodnotí technologie využívané                 

v podvodní resp. podmořské archeologii. Tato kniha se zabývá i technologiemi, které 

byly primárně vyvinuty pro jiné účely, než je výzkum v oblasti podvodní archeologie, 

ale později začali být využívány i v této oblasti (U.S. Congress, Office of Technology 

Assessment, 1987). 

 



14 

 

 

Obrázek 3: Obal knihy Technologies For Underwater Archaeology And Maritime Preservation  

Zdroj: (U.S. Congress, Office of Technology Assessment, 1987) 

V publikaci s názvem Manual For Activities Directed At Underwater Cultural Heritage, 

vydané v roce 2001, popisují její autoři Thijs J. Maarleveld, Ulrike Guérin a Barbara 

Egger 36 pravidel využívaných při práci pod vodou v rámci podvodní archeologie. Jde 

o pravidla vycházející z Úmluvy UNESCO přijaté v roce 2001 pod názvem ,,Pravidla 

týkající se činností zaměřených na podvodní kulturní dědictví“ (Maarleveld, Guérin, 

Egger, 2013). 

 

Obrázek 4: Obal knihy Manual For Activities Directed At Underwater Cultural Heritage 

Zdroj: (CMAS, 2014)  
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Knihu z roku 2009 s názvem  Underwater Archaeology - The NAS Guide To Principles 

And Practice, Second Edition editovala Amanda Bowens. Obsahem této knihy jsou 

rozsáhlé praktické rady a informace využívané v podvodní archeologii včetně přehledu 

základních technik a postupů (Bowens, 2009).  

 

Obrázek 5: Obal knihy Underwater Archaeology - The NAS Guide To Principles And Practice, Second 

Edition 

Zdroj: (Bowens, 2009) 
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Poslední knihou, ze které bylo čerpáno při sepsání této práce, je Training Manual - For 

The UNESCO Foundation Course On The Protection And Management Of Underwater 

Culture Heritage In Asia And The Pacific. Tato kniha byla vydána v roce 2012 

kolektivem autorů pod záštitou UNESCO. Jedná se tréninkový manuál, ve kterém jsou 

popsány postupy využívané v podvodní resp. podmořské archeologii v oblasti Asie a 

Pacifiku (Unesco, 2012).   

 

Obrázek 6: Obal knihy Training Manual - For The UNESCO Foundation Course On The Protection And 

Management Of Underwater Culture Heritage In Asia And The Pacific 

Zdroj: (Unesco, 2012) 
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2.2 Česká literatura 

Literatura zabývající se podvodní archeologií, jejímž autorem by byl Čech, v současné 

době neexistuje. Stejně tak chybí i české překlady zahraniční literatury s tímto tématem. 

Z výše uvedených důvodů je tedy na tomto místě uváděn odkaz na internetovou stránku 

Spolku pro podvodní archeologii, kde jsou popsány výzkumy, jež uskutečnil tento 

Spolek v České republice. Jedná se o stránku www.podvodniarcheologie.cz. 

Cílem tohoto Spolku je dokumentace archeologických a historických struktur, které se 

dnes nacházejí pod vodou. Přínosem jejich činnosti je získávání informací o stavu 

lokality, jak z pohledu památkové péče, tak z pohledu vědeckého. Dalším cílem tohoto 

spolku je popularizace a edukace podvodní archeologie v České republice (Podvodní 

Archeologie, 2015). 

Mezi významné výzkumy, které tento spolek provedl, patří výzkumy v lokalitách 

například: Labe - Trať Tříkřížová, Kozárovice ( vodní nádrž Orlík), Dyje - Pohansko 

(Podvodní Archeologie, 2015). 
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3 Cíle, úkoly a metodika práce 

3.1 Cíl 

Cílem této práce je vytvoření metodické příručky popisující technické a technologické 

postupy využitelné pro podvodní archeologii s přihlédnutím k podmínkám v České 

republice. 

3.2 Metody  

Jelikož k tomuto tématu v podstatě neexistuje česká ani zahraniční odborná literatura, 

bylo potřeba, při vytváření této práce, vycházet ze zahraniční odborné literatury 

zabývající se zejména podmořskou archeologií. Z této literatury byly následně vybrány 

metody a postupy, které lze využít v podvodní archeologii v podmínkách České 

republiky. Současně byly využity i neformální rozhovory s odborníky 

z Archeologického ústavu AV ČR v Praze. Z výše uvedeného vyplývá, že při vytváření 

této práce bylo potřeba nejprve vyhledat a prostudovat dostupnou literaturu, z ní 

následně vybrat techniky a metody vhodné k využití v podvodní archeologii v České 

republice a poté metodou kompilace takto získaných informací vytvořit tuto práci.                     
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4 Hlavní část - metodická příručka 

Obsahem Metodické příručky je popis metod a postupů podvodní archeologie, které se 

dají využít v podmínkách České republiky. Seřazení těchto metod a postupů není 

nahodilé, ale zohledňuje logickou posloupnost jejich použití při samotném 

archeologickém výzkumu. 

Úvodem je třeba definovat, co je to archeologie. 

Na rozdíl od historie, která se zabývá minulostí lidstva komplexně (tj. z pohledu 

politického, hospodářského, náboženského i kulturního), je archeologie věda, která 

zkoumá minulost člověka skrze výpověď hmotných a dalších nepísemných pramenů. 

Má vlastní metody, jimiž tyto prameny získává a interpretuje. Písemné prameny 

archeologové sami nezkoumají, ale využívají z nich informace pro poznání studované 

doby; ty jim zprostředkovávají historikové a další specialisté. (Bláhová - Sklenářová, 

2017, s. 1) 
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4.1 Právní zabezpečení – oprávnění k archeologickému výzkumu 

,,Archeologické výzkumy je oprávněn provádět Archeologický ústav Akademie věd 

České republiky (dále jen „Archeologický ústav“), který se také vyjadřuje k ochraně 

archeologického dědictví v řízeních podle zvláštních právních předpisů“ (Česko, 1987, 

s.46).  

,,Ministerstvo kultury může, v odůvodněných případech, na základě žádosti a po dohodě 

s Akademií věd České republiky povolit provádění archeologických výzkumů vysokým 

školám, pokud je provádějí při plnění svých vědeckých nebo pedagogických úkolů, 

muzeím nebo jiným organizacím, popřípadě fyzické osobě, které mají pro odborné 

provádění archeologických výzkumů potřebné předpoklady (dále jen „oprávněná 

organizace“). Oprávněná organizace uzavírá s Akademií věd České republiky dohodu o 

rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů“ (Česko, 1987, s.46).  

 

,,Potřebnými předpoklady podle předcházejícího odstavce se rozumí odborná 

kvalifikace fyzické osoby žádající o udělení povolení, nebo odborná kvalifikace fyzické 

osoby, která je v pracovním nebo jiném obdobném poměru k osobě žádající o udělení 

povolení, jejichž prostřednictvím bude zajištěna odbornost provádění archeologických 

výzkumů. Odborná kvalifikace se prokazuje splněním dosažené kvalifikace, jíž je 

vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním 

programu v oblasti společenských věd se zaměřením na archeologii a 2 roky odborné 

praxe“ (Česko, 1987, s.46). 

 

,,Dalším potřebným předpokladem dle předcházejícího odstavce je vybavení 

laboratorním zařízením a prostory nezbytně nutnými pro vědecké poznání a 

dokumentaci archeologických nálezů a dočasné uložení movitých archeologických 

nálezů“ (Česko, 1987, s.46).  
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4.2 Studium dostupných informací ke zvolenému tématu výzkumu 

Před zahájením samotného výzkumu v terénu je potřeba, v rámci přípravných prací, 

prostudovat všechny dostupné informace k danému tématu výzkumu a lokalitě, kde má 

být průzkum prováděn. Získání potřebných informací se provádí různými způsoby, 

počínaje studiem dostupných pramenů k danému tématu v knihovnách, archivech, 

využitím elektronických médiích či využitím vlastních autentických rozhovorů nebo 

záznamů rozhovorů s pamětníky. 
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4.3 Průzkum lokality  

Na základě studia dostupných informací k danému tématu výzkumu je stanovena jedna 

či více lokalit, ve kterých bude prováděn vlastní archeologický průzkum. Cílem tohoto 

průzkumu je nalezení resp. lokalizace artefaktů vztahujících se k tématu výzkumu.  

Hledání artefaktů se při průzkumu lokality provádí zejména metodami nedestruktivního 

průzkumu. Destruktivní metoda průzkumu je pouze jedna a jedná se o sondování. Při 

průzkumu lokality nedestruktivními metodami nedochází k žádnému přesunu materiálu 

v místě zkoumané lokality a nehrozí tudíž žádné poškození případných artefaktů 

nalézajících se ve zkoumané lokalitě.  Nedestruktivní archeologický průzkum je takový 

archeologický výzkum, který je zcela neinvazní a jeho součástí není výkop. (Národní 

památkový ústav, 2018) 

 Naopak destruktivní metody jsou invazivní postupy, které fyzicky zasahují podstatu 

archeologického předmětu a hrozí tak jeho poškození a v krajním případě i zničení. 

(Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2010). 

Následující tabulka přehledně uvádí metody, jež se využívají při průzkumu lokality. 

Nedestruktivní metoda – postupy: 

4.3.1 Sonar 

4.3.2 Side scan sonar 

4.3.3 Magnetometr 

4.3.4 Letecké snímkování 

4.3.5  Prohledávání dna potápěči: 

A.  Plavání v linii 

B.  Koridor 

C.  Kruhové hledání 

D.  Mřížkový systém 

 

Destruktivní metoda – postupy:  

   4.3.6 Sondování 

../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archeologický
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4.3.1 Sonar 

Tato metoda je vhodná pro přesné určení místa, kde se předmět archeologického 

výzkumu nachází. Hledaný předmět však musí být větších rozměrů. Sonar není schopen 

zachytit drobné předměty např. šperky, náhrdelník apod.. Princip fungování sonaru 

spočívá v zaznamenávání profilu dna pomocí vysílání úzkého paprsku, který se odráží 

ode dna, vrací se zpět do sonaru, který je umístěn na lodi a na monitoru, jenž je součástí 

sonaru nebo je k sonaru připojen, je možné sledovat profil dna. (Nautical Archaeology 

Society, 2015).  

4.3.2 Side scan sonar 

Jedná se o dokonalejší formu průzkumu pomocí sonaru. Tento postup se využívá 

v případech, kdy je potřeba provádět průzkum lokality ve větším detailu. Základní 

princip fungování Side scan sonaru je stejný jako u sonaru, jen s tím rozdílem, že čidlo, 

které obsahuje snímače, jež vysílají paprsek ke dnu a po jeho odrazu jej zase zachycují, 

je taženo za lodí a je možné měnit jeho hloubku. Hloubku čidla lze měnit buď změnou 

délky tažného lana nebo změnou rychlosti lodi. Čím blíže ke dnu se čidlo nachází, tím 

je snímek dna ve větším rozlišení, ale je zaznamenána menší část dna. Čím dále je čidlo 

ode dna, tím je zaznamenaná plocha větší, ale s menším rozlišením.  Plocha, kterou je 

toto zařízení schopno pokrýt tedy závisí na hloubce, ve které se tažené čidlo nachází. 

Pro správnou interpretaci získaných dat pomocí této metody je nutné mít určitou praxi 

(Nautical Archaeology Society, 2015).  
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Obrázek 1: Side scan sonar          Zdroj: (Seafloor Systems) 

4.3.3 Magnetometr (detektor kovů) 

Data, získaná pomocí tohoto přístroje, upozorňují na anomálie v magnetickém poli 

Země, které jsou způsobené kovovými tělesy. Proto je tento přístroj vhodný pro 

vyhledávání kovových předmětů všech velikostí, včetně drobných předmětů jako jsou 

například prsteny nebo náušnice. Magnetometr lze použít dvojím způsobem. Při 

průzkumu rozsáhlých lokalit je možné jej táhnout za lodí, nebo při průzkumu menších 

lokalit s ním pracuje potápěč a pomocí něj prohledává dno. (U.S. Congress, Office of 

Technology Assessment, 1987, s.38). 

 

Obrázek 2: Magnetometr         Zdroj: (Woods Hole Oceanographic Institution) 
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Obrázek 3: Přiruční magnetometr          Zdroj: (3H Consulting Ltd., 2016) 

4.3.4 Letecké snímky 

Letecké snímkování je metoda, při které se využívá fotografických snímků pořízených z 

letadel. Využívají se snímky s vysokým rozlišením nebo snímky v infračerveném 

režimu.  Letecké snímky lze využít jen pro průzkum oblastí s malou hloubkou vody, 

obvykle se jedná o hloubku od 1 do 3 metrů. Díky využití letadla je tato metoda 

poměrně nákladná, a proto je potřeba zvážit, zda v daném případě není dostačující 

využít letecké mapy zaznamenané na internetu např. Google maps. V tomto případě je 

ovšem potřeba mít na paměti, že letecké mapy na internetu nebudou mít tak kvalitní 

rozlišení, nicméně se jedná o velmi levnou metodu, vhodnou k prvotnímu přiblížení 

lokality (Bowens, 2009, s. 113).  

4.3.5 Prohledávání dna potápěči 

Poté, co se objekty lokalizují za pomoci přístrojů, následuje prohledávání dna za 

pomoci potápěčů, při kterém jsou využívány různé techniky průzkumu. Jedná se o 

plavání v linii, využití techniky zvané koridor, kruhové hledání, mřížkový systém či 

sondování. 

Při těchto postupech podvodního hledání archeologických objektů hraje zásadní roli 

viditelnost v místě pohybu potápěče. Ve vodách České republiky, kde je velice často 

zhoršená viditelnost, musí potápěči často využívat svůj hmat případně nástroje, které 

jim při hledání pomohou nahradit zrak např. magnetometr. Úspěšnost a rychlost 
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prohledávání dna potápěči ovlivňuje velikost hledaného objektu, viditelnost v dané 

lokalitě a zkušenost potápěčů.   

V následujících bodech budou podrobněji popsány metody, které se využívají při 

prohledávání dna potápěči. 

A. Plavání v linii 

Tato metoda se obvykle využívá v případech, kdy je obtížné či nemožné použít lodě. Je 

vhodná pro prozkoumání velké plochy dna za relativně krátký čas. Je ovšem náročná na 

využití lidských zdrojů. Metoda „plavání v linii“ spočívá ve vytvoření  řetězce 2 a více 

potápěčů, kteří plavou vedle sebe a  drží se lana, které je mezi nimi nataženo. Rozestupy 

jsou mezi nimi takové, aby byli schopni vizuálně prozkoumat dno pod sebou. 

Prozkoumávaná oblast je vyznačena šňůrami na dně. Pokládání šňůr se doporučuje  

provádět ze člunu, aby byly šnůry položeny co nejrovněji. Potápěči spolu mohou 

komunikovat signály, které si předávají po laně. (Bowens, 2009, s. 98). 

 

Obrázek 4: Hledání v linii          Zdroj: (Peter Southwood, 2011) 

B. Koridor 

Tato metoda je využita při nutnosti detailního průzkumu lokality, a to jak vizuálně, tak 

pomocí magnetometru. Nejprve se určená lokalita na dně ohraničí dvěma rovnoběžně 

umístěnými lany. Šířka mezi nimi je libovolná a závisí na velikosti oblasti, která má být 

prohledána. Mezi tyto rovnoběžné lana se kolmo umístí další dvě lana vedle sebe, čímž 

se vytvoří koridor, který je potápěčem prohledáván. Po prohledání koridoru se vedle 



27 

 

něj natáhne nové lano, čímž je vytvořen další koridor. Ideální šířka koridoru pro dva 

potápěče je dva metry. Každý potápěč tak prohledává oblast širokou jeden metr. 

V případě snížené viditelnosti může být šířka koridoru ale i menší. Lana se musí ke dnu 

dobře připevnit, aby nedošlo k jejich pohybu následkem proudů, a proto je potřeba 

zejména konce dvou základních rovnoběžných lan upevnit na závaží, kolíky nebo 

balvany (Nautical Archaeology Society, 2015). 

 

Obrázek 5: Hledání v koridoru          Zdroj: (Peter Southwood, 2011) 

C. Kruhové hledání 

Metoda kruhového hledání je užitečná při lokalizování objektu, jehož pozice nebyla 

dostatečně zaznamenána nebo při rozšiřování oblasti výzkumu po nalezení 

osamoceného objektu. Tuto metodu lze velice dobře využít při špatné viditelnosti nebo 

při náhlé potřebě prohledání určité oblasti. Výhodou této metody je malý počet 

potápěčů, který je k její realizaci potřeba. Stačí jediný potápěč, který navíc nepotřebuje 

ani asistenci kolegů. 

Využití kruhového hledání probíhá tak, že potápěč upevní ke dnu lano a poté jej drží 

napnuté v určité délce a plave tak v kruhu. Při tom prohledává dno, a to buď vizuálně, 

nebo pomocí přístrojů. Aby potápěč poznal, kdy obeplul kruh, umístí na dno značku.  

Většinou potápěč začíná s hledáním ve středu kruhu a postupně zvětšují jeho poloměr. 

Je důležité, aby lano, které vede od středového bodu, bylo napnuto tak, aby potápěč 

plaval po přesném obvodu kruhu. V případě, že se lano zachytí o překážku, je nutné 

napětí povolit a následně lano přehodit přes objekt, za který se zachytilo. Veškeré 
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vybavení, které je k této metodě potřebné, je běžnou výbavou každého potápěče. Jedná 

se o dekompresní bójku a závaží. Velikost oblasti, kterou potápěči při kruhovém plavání 

prohledávají, je různá a závisí na okolních podmínkách nebo velikosti očekávaného 

předmětu. Nález objektu bývá zaznamenán pomocí kompasu a vzdálenosti od středu 

kruhu. (Nautical Archaeology Society, 2015).  

 

Obrázek 6: Hledání v linii          Zdroj: (Peter Southwood, 2011)   

D. Systém mřížky 

Tato metoda se využívá při nutnosti oblast důkladně prohledat a nálezy přesně 

lokalizovat. Je vhodná ve chvíli, kdy se předpokládá, že se v dané lokalitě naleznou 

archeologické předměty a budou zde probíhat další práce. Jedná se o metodu, kdy se na 

dně vytvoří mřížka, jejíž vzhled by se dal přirovnat ke čtverečkovanému papíru, jen ve 

větší velikosti. Při použití této metody se na místě předpokládaného výskytu artefaktů 

vytvoří mřížka z pevného nebo flexibilního materiálu. Je velmi důležité zaznamenat, 

kde se mřížka nachází. Jako logisticky jednodušší a spolehlivější se doporučuje 

využívat mřížkový systém v rámci menších oblastí, než postavit jednu velkou mřížku 

pro celou oblast výzkumu (Unesco, 2012, s. 250).  

Na začátku průzkumu lokality se položí rovnoběžně šňůry ve vhodné vzdálenosti a na 

tyto se pak kolmo položí další šnůry ve stejné vzdálenosti tak, aby se nad místem 

výzkumu vytvořil mřížkový systém. V systému mřížky se dá lehce orientovat podle 

souřadnic, kdy v levém dolním rohu se nachází nula a další čísla jsou rozmístěna na 

vertikální a horizontální ose. Pro zjednodušení orientace v mřížce se může číslování 
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jedné z os nahradit písmeny. Následně jsou prohledávány jednotlivá pole mřížky. Poté, 

co potápěč nalezne hledaný předmět, zaznamená jej do plánu výzkumu. Tato metoda je 

velmi systematická a je výhodná kvůli možnosti dobře zaznamenat polohu nalezeného 

předmětu (Bowens, 2009, s. 100). 

Jak už bylo uvedeno výše, mřížka může být vytvořena buď z pevného, nebo flexibilního 

materiálu. Jako pevný materiál se obvykle využívají kovové trubky a pro flexibilní 

mřížku se využívají lana nebo plastové trubky. (Unesco, 2012, s. 250). 

a. Mřížka z pevného materiálu  

Výhody: 

- Umožňuje orientaci na místě průzkumu a definuje pracovní prostor, což je 

obzvláště užitečné při nízké viditelnosti. 

- Nabízí podporu pro potápěče, kteří pracují na odkrývání naleziště, čímž se 

zásadně eliminuje možnost zničení naleziště a současně se zmenšuje potenciální 

nedostatečná kontrola nad potápěči (Unesco, 2012, s. 251). 

Nevýhody: 

- Pevné mřížkové rámy mohou potenciálně poškodit artefakty, a to i přes to, že 

pod patkami mřížky jsou umístěny pytle s pískem, které tlumí dopad mřížky 

v případě jejího zborcení 

- Její konstrukce, instalace a údržba je nákladná. 

- Stabilita a umístění mřížkového systému může být ovlivněna nejen odstraněním 

sedimentu během výkopu, ale i odnosem materiálu silnými proudy. 

- Pevná mřížka je náchylná k posunutí nebo poničení rybolovem nebo 

odstraňováním sedimentu a její konstrukce může být deformována také 

pohybem potápěčů (Unesco, 2012, s. 251). 

- Green (2004, s. 241) konstatuje, že rámy z pevných materiálů mohou při výkopu 

způsobit praktické potíže a doporučuje použití velké mřížky o rozměrech 4 m
2
, 

které nejsou tak náchylné k vytváření problematických momentů.
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Obrázek 7: Potápěč v mřížce z pevného materiálu          Zdroj: (Jeremy Green, Unesco, 2012, s.250) 

b. Mřížka z flexibilního materiálu  

Výhody: 

- Mřížka z flexibilního materiálu může být snadno nastavena tak, aby umožnila 

výkop objektu v celku, složité struktury mohou být vykopány v jednom kuse.  

- Zkušený tým dokáže kopat rychle a efektivně. 

- Pro udržení mřížky na správném místě může být použita laťka nebo páska. 

- Jámy, které byly vykopány dříve, mohou být lehce zasypány. 

- Vhodná metoda pro výkopy, které mají malou hloubku. (Green, 2004, s. 243-

244), (Unesco, 2012, s. 252). 

Nevýhody:  

- Celá oblast výkopu se nikdy neukáže úplně odkrytá. 

- Umístění mřížkového systému z flexibilního materiálu a vzájemné propojení 

těchto systémů je obtížnější. 

- Přesné zaznamenání polohy objektů během výkopu je obtížné. 

 (Unesco, 2012, s. 252).
 



31 

 

 

Obrázek 8: Mřížka z měkkého materiálu          Zdroj: (Jeremy Green, Unesco, 2012, s.251) 

4.3.6 Sondování 

Jedná se o destruktivní metodu průzkumu lokality.  

Hlavním úkolem sondování je nalézt a lokalizovat objekty pod povrchem. Dalšími 

oblastmi, při kterých je sondování využíváno, jsou zjištění struktury dna, hloubky 

nánosů, vrstevní nánosů a výskyt pevnějšího podkladu. Provádí se systematickým 

způsobem tak, že se pracuje v linii a postupuje se po určitých vzdálenostech. 

Systematickým sondováním je možno zjistit rozsah a hloubku, ve které se objekt 

nachází. Jelikož sondování závisí na schopnostech konkrétního potápěče, lze jen velmi 

těžko měřit jeho úspěšnost. Kvůli hrozbě zničení artefaktů se doporučuje používat 

sondování jen po pečlivém zvážení všech výhod a nevýhod tohoto postupu v konkrétní 

situaci.  Při této metodě se využívá sonda (viz. níže), která je zaváděna do dna, čímž je 

zjišťována přítomnost hledaných objektů a kontakt s nimi.  (Bowens, 2009, s. 135- 136), 

(Unesco, 2012, s. 256). 

Typy sond: 

a. Pevná tyčová sonda  

Nejjednodušším druhem sondy je pevná tyčová sonda, která je vyrobena z plné kovové 

tyče (drátu). Tato sonda musí být dostatečně tenká, aby lehce pronikla do sedimentu, ale 

zároveň tak silná, aby nedošlo k jejímu ohnutí.  V případech, kdy je sediment příliš 
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tvrdý a nelze využít tuto sondu, využije se vodní nebo vzduchová sonda. (Bowens, 

2009, s. 135- 136).  

b. Vodní a vzduchová sonda 

Cílem použití těchto sond je získat kontakt s hledaným objektem. Vodní a vzduchové 

sondy se skládají z úzké duté trubky, do níž lze čerpat nízkotlakou vodu nebo vzduch. 

Tlak vody a vzduchu je potřeba pečlivě sledovat, aby nedošlo k poničení nalezených 

archeologických objektů. Tyto sondy jsou schopny pronikat sedimenty mnohem rychleji 

než pevná tyčová sonda, ale mohou, a to zejména v případě vodních sond, snadno 

poškodit organický archeologický materiál, a to zejména díky tomu, že voda je 

obohacena o kyslík, kterým se může narušit anaerobní prostředí, ve kterém se 

archeologický objekt nachází (Unesco, 2012, s. 256).  

c. Válcová sonda 

Válcová sonda je trubka s ostřím na jednom konci. Samotná trubka má délku tři nebo 

čtyři metry a vnitřní průměr třicet pět až čtyřicet milimetrů.  Do země vniká buď svou 

vlastní kinetickou energií, to v případech, kdy se spouští přes bok lodi nebo výbušným 

nábojem, případně silou, která je generována pomocí stroje nebo silou vyvíjenou 

samotným potápěčem a to ve formě úderů kladiva. Válcová sonda vyřízne válec (jádro) 

ze dna a vyzvedne jej. Tam, kde se nachází písek (často smíchaný s keramikou), řeže 

válcová sonda rotačním či vibračním pohybem. Oba dva pohyby jsou generovány 

vestavěným mechanismem poháněným buď hydraulicky, elektřinou nebo stlačeným 

vzduchem. Napájení je generováno nad hladinou a je přenášeno pod hladinu 

elektrickým kabelem nebo hadicí. V případech, kdy je válcová sonda poháněná 

stlačeným vzduchem, je možné vyrobit samostatnou pohonnou jednotku za pomoci 

vzduchové láhve používané potápěči (Sverdrup, Johnson a Fleming, 1949; Kudunov, 

1957). 

Zkušení uživatelé válcových sond dokáží podle zvuku při kontaktu sondy a artefaktu 

zjistit rozdíl mezi keramikou, dřevem nebo kovem. (Green, 2004, s. 259)  

 



33 

 

 

Obrázek 9: Sondování          Zdroj: (Center for Maritime Archaeology & Conservation) 

4.3.7 Shrnutí kapitoly o průzkumu lokality 

V podmínkách České republiky se dá využít sonar a to při hledání větších objektů, jako 

je například potopený člun či utopená socha.  

Magnetometr (detektor kovů) se dobře využije při hledání všech kovových předmětů. 

Manipulace s ním je snadná, proto je velmi využívaný.  

Letecké snímkování nemá v podmínkách České republiky velké využití a to z důvodu 

špatné viditelnosti pod vodou, díky které nejsou vidět obrysy objektů na leteckých 

snímcích. Výjimkou je využití této metody při dočasném snížení stavu vody, kdy 

dochází k odkryvu lokality nebo v případech, kdy je část archeologické lokality na 

břehu a je možné předpokládat pokračování struktur mezi vodním prostředím a břehem.  

Při prohledávání dna potápěči by bylo vhodnější využít metody koridor a mřížkový 

systém kvůli jejich systematičnosti. Metodu kruhového hledání je výhodné využít při 

náhlé potřebě prohledat určitou oblast. V České republice je často využívána i metoda 

plavání v linii a to díky absenci dlouhých příprav (není potřeba stavba mřížky, příprava 

koridoru) a pro dobrou zaměřitelnost výsledků průzkumu v řekách, což je dáno 

omezenou rozlohou říčního koryta. V případě využití metody sondování je 

z ekonomického a logistického hlediska doporučeno využití pevné tyčové sondy. 
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4.4 Zaměření archeologických objektů 

Po nalezení archeologických objektů je nutné provést jejich přesné zaměření, ovšem 

toto zaměření je potřeba provést včetně zaměření širšího okolí nalezených objektů. 

V současné době jsou výsledky zaměření často presentovány ve 2D i 3D modelech.    

K zaměření nalezených objektů lze použít níže uvedené metody.   

4.4.1  GPS - Global Positioning System 

4.4.2  Teodolit (Totální stanice)  

4.4.3  3D Point Cloud 

4.4.1 GPS - Global Positioning System 

Základní metodou, kterou je možné zaznamenat polohu nalezeného archeologického 

objektu je GPS neboli Global Positioning System. Jedná se o globální polohový 

družicový systém, kdy se poloha např. archeologického objektu zaznamenává v GPS 

souřadnicích. K zaznamenání GPS souřadnic je nutný přístroj (přijímač), který vysílá 

signál na oběžnou dráhu k satelitům a poté se vrací zpět do přijímače. K určení polohy 

je nutný signál minimálně ze tří družic (Nautical Archaeology Society, 2015).  

Při zjišťování souřadnic archeologických objektů nacházejících se pod vodní hladinou 

je potřeba k těmto předmětům ležících na dně dopravit senzor, který vysílá signál (data) 

k přístroji nad hladinou a tento přístroj následně tyto data odesílá k satelitům a odtud se 

informace o poloze předmětu posílají do počítače, ve kterém se dále zpracovávají 

(Nautical Archaeology Society, 2015).  
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Obrázek 10: Zaznamenávání polohy pomocí GPS          Zdroj: (Akal) 

4.4.2 Teodolit (Totální stanice) 

Další metodou je zaměření nalezeného archeologického objektu pomocí Teodolitu. 

Tento přístroj se využívá pro měření prostorových souřadnic archeologického objektu 

po jeho nalezení. Teodolit je upevněn na stativu, měřickém pilíři nebo konzoli. Přístroj 

se skládá ze tří částí. Jednak je to trojnožka, ve které je pouzdro vertikální osy teodolitu; 

trojnožka stojí na třech stavěcích šroubech, s jejichž pomocí přístroj horizontujeme (tj. 

urovnáváme do vodorovné polohy). Spodní část tzv. limbus, je vodorovný 

(horizontální) dělený kruh. Dnes se používají elektronické přístroje s elektronickými 

kruhy. Horní část tzv. alhidáda je otáčivě uložena proti limbu, a jsou na ní čtecí 

pomůcky vodorovného kruhu, alhidádová libela, nosník dalekohledu s ložiskem otočné 

osy dalekohledu. Na tuto část teodolitu je připevněn zaměřovací dalekohled. (Nautical 

Archaeology Society, 2015). 

S příchodem elektroniky a zvládnutím technologie měření délek pomocí světelného 

paprsku prodělaly teodolity zásadní změnu. Pro elektronický teodolit doplněný 

světelným dálkoměrem se používá název totální stanice. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0roub
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Limbus_(geod%C3%A9zie)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alhid%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/Libela
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dalekohled
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tot%C3%A1ln%C3%AD_stanice
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Obrázek 11: Totální stanice          Zdroj: (GEOPEN) 

4.4.3 3D Point cloud 

Je metoda používaná ke zmapování celé lokality, v níž se nacházejí nalezené 

archeologické objekty. Základním principem této metody je využití skeneru, případně 

softwaru, který z dostatečného počtu fotografií dokáže vytvořit 3D fotomapu. Při 

skenování je vytvářena databáze bodů v trojrozměrném souřadnicovém systému, jenž ve 

formátu 3D zobrazuje dno. Jedná se tedy o digitální 3D záznam archeologického 

předmětu a prostoru, ve kterém se tento předmět nachází (CIĘPKA, 2016). 

 

Obrázek 12: Metoda 3D Point cloud          Zdroj:(UNAVCO, 2015) 
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4.4.4 Shrnutí kapitoly o zaměření archeologických objektů 

Pro zaměření nalezených archeologických objektů a jejich okolí je základní metodou  

GPS - Global Positioning System, díky které jsou určeny GPS souřadnice a nalezený 

objekt je tak možné přesně lokalizovat. V případě, kdy vznikla potřeba vytvořit mapu 

lokality s polohou nalezených archeologických předmětů, je vhodné využít Totální 

stanici nebo 3D Point cloud.  
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4.5 Výkopové práce 

Poté, kdy jsou archeologické předměty nalezeny a následně na dně zaměřeny, může 

následovat fáze vykopání těchto předmětů a jejich vyzvednutí nad hladinu. V případech, 

kdy nejsou vhodné podmínky pro vyzvednutí těchto předmětů, jsou tyto předměty 

pouze lokalizovány a ponechány na původním místě. Zásadním momentem pro 

vykopání a případné vyzvednutí archeologických předmětů je jejich velikost a z toho 

plynoucí technická a finanční náročnost tohoto procesu. V případech, kdy se jedná         

o velké archeologické předměty, kdy nehrozí nebezpečí jejich poškození a kdy je 

zejména jejich vykopání technicky i finančně náročné a výzkumný tým nemá potřebné 

technické ani finanční zdroje, nastává situace, kdy se objevené a zadokumentované 

archeologické předměty nevyzvedávají a nechávají se na místě nálezu.  

K vykopávání se využívají různé metody a nástroje.  

 4.5.1  Vzduchový bagr 

  4.5.2  Vodní bagr 

  4.5.3  Vodní tryska 

  4.5.4 Jiné nástroje 

  A.  Ruce 

  B.  Zednická lžíce, špachtle 

  C.  Kramle 

  D.  Štětec 

  E.  Další nástroje 

 

4.5.1 Vzduchový bagr 

Vzduchový bagr se jednak využívá k přemístění bahna, písku nebo štěrku z jednoho 

místa na dně na jiné místo anebo k vyzdvižení vody s přimíseným materiálem nad 

hladinu. Tato metoda neslouží k samotnému kopání a odkrývání nalezeného 
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archeologického předmětu, protože by při ní mohlo dojít k poškození nebo úplnému 

odstranění drobných archeologických předmětů. Vzduchový bagr by se měl využívat 

k transportování již vykopaných sedimentů, poté, kdy byly tyto sedimenty odstraněny 

z archeologických předmětů například pomocí zednické špachtle nebo štětce (Dumas, 

1962, s. 33; Unesco, 2012, s. 264). 

Vzduchový bagr funguje na principu podtlaku. U konce trubky, do něhož se nasávají 

sedimenty, je zavedena hadice přivádějící vzduch. Do této hadice se vpouští stlačený 

vzduch po dobu jedné až tří sekund. Tím vzniká v trubce vzduchová bublina. Poté 

následuje klidový interval, kdy není stlačený vzduch do trubky vpouštěn. Tento klidový 

interval musí být dostatečně dlouhý na to, aby mohla vzduchová bublina vystoupat až 

na opačný konec trubky a odejít ze vzduchového bagru. Tento postup způsobuje nasátí 

vody a sedimentů do trubky a jejich dopravení až na konec trubky a následně vyložení 

sedimentu ze vzduchového bagru ven.  

Vzduchový bagr je tvořen trubkou nazývanou jako tělo bagru, hadicí s přívodem 

vzduchu a kompresorem. Trubka může být z pevného nebo flexibilního materiálu a její 

průměr může být různě velký, ale pro archeologické účely se průměr trubky pohybuje 

v rozmezí 10 až 15 cm. Ke konci trubky, který je přikládán k materiálu, jenž má být 

odsáván, je zavedena hadice přivádějící stlačený vzduch z plavidla na hladině případně 

ze břehu. Stlačený vzduch se vytváří pomocí kompresoru. Tělo vzduchového bagru tj. 

trubka může být dlouhé jen pár metrů a v tom případě je odsátý materiál vykládán pod 

vodou nedaleko místa výkopu. V případě, kdy tělo vzduchového bagru pokračuje až nad 

hladinu, například na loď, je takto odsátý materiál ze dna podroben dalšímu průzkumu 

už mimo vodní prostředí.  Důležité je, aby se u hadice s přívodem vzduchu do bagru 

nacházel vypínač, kterým může potápěč regulovat průtok vzduchu do bagru a tím 

ovlivňovat sílu sání přístroje. Ke vzduchovému  bagru lze přidat i jednoduché zařízení 

zabraňující jeho ucpání. Jedná se o kříž vytvořený z kovového drátu, jenž se připevní na 

konec trubky před nasávací otvor. Tím se zamezí nasávání příliš velkých kusů 

sedimentu, které by mohly bagr ucpat a způsobit závadu, nebo poškodit artefakt 

(Unesco, 2012, s. 263, 264). 
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Obrázek 13: Plánek vzduchového bagru          Zdroj: (Jennifer Gunn, Seven seas search & Salvage) 

4.5.1.1 Zprovoznění vzduchového bagru 

Než se vzduchový bagr poprvé použije, musí být stabilně umístěn a zkontrolován. Po 

spuštění kompresoru je nutné vyčkat na dosažení pracovního tlaku. Po spuštění bagru je 

důležité nastavit jeho neutrální vztlak. Poté je možné zprovoznit samotný vzduchový 

bagr. Po dobu, kdy je tělo bagru (trubka) ve vertikální poloze, stoupá v ní vzduch 

vzhůru.  Když se tělo bagru nachází v horizontální poloze a není v něm vzduch, je 

potřeba trubku přesunout do vertikální polohy nebo ji alespoň přizvednout. Je možné ale 

využít i jinou metodu, a sice přiložení ruky na ústí trubky bagru, čímž dojde k zabránění 

úniku vzduchu z potrubí a naplnění trubky vzduchem.  Při tomto postupu hrozí 

nebezpečí, že se bagr může začít vznášet. Pokud se bagr začne vznášet, pak se k němu 

musí připevnit závaží (Bowens, 2009, s. 145). 

4.5.1.2 Trvalé umístění vzduchového bagru 

Z časových důvodů je lepší vytvořit stálé umístění vzduchového bagru, než jej každý 

den umisťovat do vody. Trvalé umístění se provádí připevněním konce potrubí              

u hladiny ke kovovému plováku (tím může být například barel). Na spodní straně 
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plováku musí být otvor, kterým by se naplnil vzduchem, a na horní části plováku musí 

být ventil, aby bylo možné uvolnit přebytek vzduchu, pokud by byl vzduchový bagr 

příliš lehký. Dále je potřeba umístit na vyčištěné dno dvě závaží o hmotnosti 100 až 200 

kilogramů a vzduchový bagr je ukotven mezi těmito závažími pomocí šnůr umístěných 

6 až 10 metrů nad ústím vzduchového bagru. Regulací těchto šňůr je vzduchový bagr 

posouván mezi závažími. Celková délka potrubí je navržena tak, aby její nejvyšší horní 

část, jež je držena plovákem, byla umístěna alespoň 2 metry pod hladinou a byla tak 

relativně chráněna před případným pohybem vln. Plovák je obvykle dostačující k tomu, 

aby bagr zůstal na místě. Hmotnost bagru ve vodě se nastavuje regulováním množství 

vzduchu v plováku, přičemž vzduchový bagr musí mít během používání neutrální 

vztlak. Úhel pevného potrubí by měl být co nejblíže svislému bodu, a nikdy by neměl 

přesahovat úhel 15 až 20 stupňů, aby nedocházelo k usazování sedimentu na stěnách 

potrubí a následně tak k zablokování bagru (Dumas, 1962, s. 37). 

4.5.1.3 Kompresor 

Kompresor musí poskytovat vzduchovému bagru velký objem vzduchu s nízkým 

tlakem. Velikost výkonu kompresoru se volí dle hloubky, ve které se bude pracovat a 

dle počtu bagrů, které budou ke kompresoru připojeny. V žádném případě není 

přípustné, aby stejný kompresor sloužil k dodávání vzduchu potápěčům a současně 

vzduchovému bagru. Vzhledem k tomu, že kompresor má větší hmotnost, je nutné, aby 

byl umístěn na dostatečně velké plovoucí plošině nebo lodi. V případech, kdy se hadice 

vedoucí od kompresoru k bagru vznáší a vlivem stlačeného vzduchu v hadici přitahuje 

bagr k hladině, je nutné připevnit hadici ke dnu. Současně je potřeba zajistit hadici tak, 

aby se tato nezamotávala a nepředstavovala tak nebezpečí pro potápěče (Bowens, 2009, 

s. 144). 

4.5.1.4 Manipulace se vzduchovým bagrem 

Potápěči při využití vzduchového bagru pracují buď na kolenou, nebo ve dřepu. 

Doporučuje se, aby potápěči pracovali čelem k proudu tak, aby se nezkalená voda 

nacházela před nimi (Dumas, 1962, s. 41). 

Vzduchový bagr je třeba používat s velkou opatrností. Z důvodu nebezpečí poškození či 

zničení archeologických předmětů je vzduchový bagr využíván pro odsávání materiálu, 

který byl z těchto předmětů odstraněn rukou nebo jiným nářadím jako např. zednickou 
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lžící nebo štětcem. V těchto případech je důležité držet ústí vzduchového bagru 

minimálně 30 cm od místa vykopávání, ale v případech, kdy se jedná o vykopávání 

velmi malých předmětů, je možné držet ústí bagru ještě dále. Ventilem regulujícím 

přívod vzduchu je možné ovládat sílu sání. V případech, kdy je potřeba přesunout velké 

množství sedimentu za relativně krátkou dobu nebo musí být ústí vzduchového bagru 

umístěno příliš blízko ke dnu, nelze vizuálně kontrolovat, co bagr nasává. Proto je 

v těchto případech u konce bagru, kde se vykládá odsátý materiál, připevněn koš, ve 

kterém se zachytávají odsáté předměty (Bowens, 2009, s. 145). 

 

Obrázek 14: Potápěči při práci se vzduchovým bagrem      Zdroj: (Marzamemi Maritime Heritage 

Project, 2016) 

4.5.1.5 Efektivita vzduchového bagru a hloubka 

Efektivita vzduchového bagru se zvyšuje s rostoucí hloubkou, v níž bagr pracuje, což je 

způsobeno tím, že vzduch stoupající na hladinu zvětšuje svůj objem. Praktická výhrada 

k tomuto tvrzení je to, že pro dosažení vyšší účinnosti vzduchového bagru musí být 

vypouštěcí potrubí dotaženo k hladině a s větší hloubkou dochází, kvůli tření sedimentu 

o stěny trubky, ke snížení tlaku vzduchu v přívodní hadici (Unesco, 2012, s. 264). 

Tuto skutečnost potvrzuje i Mgr. David Vondrášek, který byl svědkem případu, kdy při 

výkopu ve 40-ti metrové hloubce, po zapnutí kompresoru, vzduchový bagr nefungoval a 

to z důvodu nedostatku tlaku. Vzduchové bagry jsou méně účinné v hloubce menší než 

5 m (Unesco, 2012, s. 264). 
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4.5.1.6 Adaptace vzduchového bagru pro mělkou vodu 

Pro využití vzduchového bagru v mělké vodě je potřeba jej upravit. Úprava spočívá v 

prodloužení pevného potrubí, na jehož ústí je připojeno potrubí flexibilní. Využití 

vzduchového bagru je možné i v případech, kdy je profil dna výrazně členitý a strmý. 

V takových případech je pevná trubka ukotvena v hloubce, na ní je připojena flexibilní 

trubka a její ústí, které nasává sedimenty, se pak využívá v malých hloubkách (Dumas, 

1962, s. 40). 

 

Obrázek 15: Vzduchový bagr v mělké vodě          Zdroj: (Dumas, 1962, s. 40) 

4.5.1.7 Zablokování bagru 

Nejčastějším provozním problémem vzduchového bagru je jeho zablokování. K tomuto 

dochází při nasátí velkých úlomků podloží nebo štěrku do ústí potrubí, ve kterém tyto 

úlomky pak uvíznou. Zablokování bagru se dá předejít umístěním zařízení, které 

zabrání nasátí větších úlomků a předmětů. Takovým zařízením je z drátu zhotovený 

kříž, který je umístěn před ústí nasávací hlavice bagru. V případech, kdy se bagr, byť 

jen částečně, zablokuje, začne se vznášet. Tomuto nebezpečnému vznášení bagru lze 

zabránit jeho ukotvením na dně, což ale částečně sníží jeho mobilitu a je pak třeba 

věnovat pozornost tomu, aby nebyly kotvy umístěny do citlivé archeologické oblasti 

(Unesco, 2012, s. 264). 
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4.5.1.8 Vypouštění odsátého materiálu 

Pro efektivní využití vzduchového bagru je důležité, aby byla pečlivě vybrána oblast, na 

kterou se bude vypouštět odsátý materiál. Při špatném výběru této oblasti hrozí, že 

odbagrovaný materiál bude padat zpět do výkopu. Pokud se v místě výkopu vyskytuje 

vodní proud, pak je možné jej využít pro odnos odsátého materiálu padajícího ke dnu. 

V případech, kdy je místo vypouštění materiálu příliš blízko místu výkopu, pak je 

potřeba pokusit se přesunout místo vypouštění materiálu jinam nebo využít jiného 

zařízení pro odsání materiálu a tím zařízením může být vodní bagr. (Bowens, 2009, s. 

145) 

4.5.1.9 Inspekce vyzvednutého materiálu 

V případech, kdy je potřeba zkontrolovat materiál pocházející z výkopu, lze zvolit dva 

způsoby kontroly. První způsob kontroly se provádí tak, že se vysátý materiál zachytává 

v kovovém koši ještě ve vodě. Voda pak odnáší sedimenty a v koši zůstávají větší 

předměty. Druhý způsob kontroly se provádí tak, že odsátý materiál se vykládá pomocí 

vzduchového bagru na loď a tam je kontrolován ručně. V tomto případě je vzduchový 

bagr upraven tak, že pod hladinou je k ústí pevné trubky připojena flexibilní trubka, 

která je držena na hladině řadou plováků a její výstup je připevněn na palubě lodi. 

Nevýhodou tohoto řešení je zvýšená pravděpodobnost zablokování vzduchového bagru, 

ke kterému dochází v horizontálním prodloužení flexibilní trubky ležící na hladině 

následujícím způsobem. V momentu, kdy odsávaný materiál opouští pevnou trubku 

umístěnou ve vertikální poloze, je vynášen ve formě pěny. Ve flexibilní trubce, která 

leží na hladině v horizontální poloze, mají odsávané těžší částice sedimentu tendenci 

k ukládání se ke stěnám trubky, což nakonec vede k zablokování bagru a časovým 

ztrátám. Znamená to, že hlavní problém tohoto postupu spočívá ve vyzvednutí 

odsávaného materiálu do určité výšky nad hladinu, což způsobuje časté zablokování 

vzduchového bagru. Proto se více využívá vypouštění materiálu do kovového koše ještě 

pod hladinou (Dumas, 1962, s. 37-38). 

Na základě výše uvedeného problému se v praxi začalo využívat sestavy vodního bagru 

určeného pro využití v mělké vodě (viz. kapitola Adaptace vzduchového bagru pro 

mělkou vodu). 
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4.5.1.10 Výhody a nevýhody vzduchového bagru 

Výhoda použití vzduchového bagru spočívá v transportu odsátého materiálu vysoko nad 

místo prováděného výkopu, kde lze navíc využit vodního proudu k odnesení odsátého 

materiálu (Unesco, 2012, s. 264). 

Naopak nevýhodou je fakt, že veškerý odsátý materiál je rozptýlen v širším okolí, a 

proto je obtížné jej zkontrolovat a zjistit, zda se v něm nenacházejí archeologické 

předměty (Unesco, 2012, s. 264). 

4.5.2 Vodní bagr 

Účel využití vodního bagru je totožný jako u vzduchového bagru. Také slouží k 

odstraňování a přemisťování sedimentů z místa, kde se nacházejí archeologické objekty 

pod nánosem usazenin. Rozdíl mezi vodním a vzduchovým bagrem je v typu média, 

které se využívá k odsávání materiálu. Na rozdíl od vzduchového bagru je možné vodní 

bagr lépe využít při odsávání materiálu z malých hloubek.    

Vodní bagr je vyroben z pevné trubky. V blízkosti sacího otvoru je trubka ohnuta do 

určitého úhlu a do tohoto záhybu (tj. Venturiho kolenová spojka) je připevněna hadice 

přivádějící vodu. Voda je přiváděna z hladiny nízkotlakým velkoobjemovým vodním 

čerpadlem. U hadice s přívodem vody je instalován vypínač, kterým může potápěč 

regulovat množství přiváděné vody. Proudění vody pravoúhlým ohybem, tj. Venturiho 

kolenovou spojkou, vytváří sání, které se nazývá Venturiho efekt.  Definice Venturiho 

efektu: Aby mohla voda projít zahnutou částí trubky za stejnou jednotku času, jako 

projde zbytkem trubky, musí voda zvýšit svou průtokovou rychlost a tím vzniká sací síla 

(Unesco, 2012, s. 265). 

Vodní bagr může být vyroben z řady materiálů, nicméně komerční modely mají 

většinou odsávací trysku a systém jejího snadného ovládání (rameno a nastavitelná 

rukojeť) vyrobenu z nerezové oceli. Stejně jako u vzduchového bagru se může na konec 

vodního bagru připojit ohebná trubka, aby bylo možné dostat se i do obtížně 

přístupných míst (Bowens, 2009, s. 146).  

Potrubí, kterým se odvádí nasátý materiál, může být vyrobeno z ohebných hadic nebo 

PVC trubek a jeho délka dosahuje až 15 metrů. Výhoda použití ohebných (flexibilních) 

hadic spočívá v jejich jednodušší manipulaci a přepravě, což je důvod jejich častějšího 
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využití. Průměr vlastního potrubí vodního bagru se pohybuje v rozmezí od 7 do 15 

centimetrů. Stejně jako při využití vzduchového bagru je materiál nasáván do potrubí a 

na jeho konci je vykládán (Bowens, 2009, s. 146). 

4.5.2.1 Výhody vodního bagru 

Velkou výhodou vodního bagru je fakt, že je bezpečnější než vzduchový bagr. Toto je 

dáno tím, že u vodního bagru neexistuje riziko rychlého zvýšení vztlaku. Vodní bagr je 

proto dobrým nástrojem pro kopání v mělkých lokalitách. Další výhodou je fakt, že 

vodní čerpadla jsou obecně menší a lehčí než ekvivalentní vzduchový kompresor 

(Unesco, 2012, s. 266). 

Významnou výhodou je i pořizovací cena vodního bagru, která je nižší než pořizovací 

cena vzduchového bagru. Tato skutečnost je dána tím, že vodní čerpadlo je levnější než 

vzduchový kompresor a díly pro vodní bagry využívané při malých výzkumech je 

možné zakoupit i v běžných hobby marketech. (Unesco, 2012, s. 266). 

4.5.2.2 Nevýhody vodního bagru 

Vodní bagr má také několik nevýhod. Významnou jeho nevýhodou je fakt, že vodní 

bagr nemá přirozený vztlak, což znamená, že musí být umístěn nad místem kopání. A 

vzhledem k tomu, že toto umístění zajišťuje obsluha vodního bagru, která musí vodní 

bagr držet nad místem výkopu, dochází k rychlé únavě potápěčů. Únavě obsluhy lze 

předejít využitím kanystrů naplněných vzduchem, které jsou připevněny k pevnému 

potrubí a zajišťují snadnější manipulaci s ním. Pomocí připevněných kanystrů je 

zajištěno i ukotvení bagru tak, aby nedocházelo, vlivem síly způsobené vypouštěnou 

vodou a odsátým materiálem, k pohybu bagru směrem vpřed. Pokud je vodní bagr 

vybaven krátkým potrubím pro odvádění odsávaného materiálu, může docházet ke 

snížení viditelnosti v místě výkopu. To samé platí i pro vzduchový bagr (Unesco, 2012, 

s. 266). 
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Obrázek 16: Vodní bagr          Zdroj: (Christopher J. Underwood, Unesco, 2012, s.265) 

4.5.3 Vodní tryska 

Vodní trysku lze v rámci podvodní archeologie použít dvojím způsobem. Jednak se 

používá k odřezávání pevných sedimentů od archeologických objektů anebo se používá 

jako hloubící nástroj. Použití vodní trysky jako hloubicího nástroje je v archeologii 

omezeno na situace, kdy vodní paprsek nepoškodí archeologické objekty ani integritu 

archeologických ložisek předtím, než budou zmapovány (Unesco, 2012, s. 267). 

Vodní tryska je tvořena čerpadlem, které dodává vodu, hadice a kuželové trysky. 

Konstantní množství vody, které je vytlačováno malým otvorem v kuželové trysce, 

způsobuje zrychlení vodních částic, což dává vodě řeznou schopnost (Unesco, 2012, s. 

267). 

Pro archeologické účely se používá vodní tryska tvořená nízkotlakým čerpadlem s 

přívodní hadicí v délce přibližně 1,5 násobku pracovní hloubky a kuželovou tryskou. 

Sílu vody proudící z trysky lze nastavit buď nastavením jejího průtoku přímo na 

čerpadle, nebo pomocí regulátoru umístěného u samotné trysky a ovládaném 

potápěčem. Vodní tryska zapnutá na plný výkon dokáže řezat a odstraňovat tvrdý jíl a 

písek. Aby byl eliminován zpětný ráz vznikající při plném výkonu vodní trysky a 

obsluha tak mohla stabilizovat hadici i trysku, je potřeba, aby tryska měla malé otvory, 

které by umožnily vytvořit zpětný proud vody (Unesco, 2012, s. 267). 
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Obrázek 17: Potápěč s vodní tryskou          Zdroj: : (Bass, 1968, s. 7) 

4.5.4 Jiné nástroje 

A. Ruce 

Základním nástrojem při odkrývání archeologických předmětů a odstraňování 

sedimentů na dně je potápěčova ruka, která je díky schopnosti jemné motoriky velice 

citlivá a přesná. Rukou lze provádět hrabání i jemné odstraňování sedimentů, které 

spočívá v ovívání místa nálezu, čímž dochází k pozvolnému odstraňování nánosu 

(Bowens, 2009, s. 141). 

B. Zednická lžíce, špachtle 

V případech, kdy je potřeba odstranit tvrdší materiál, je výhodné využít zednických lžic. 

Tyto se používají v různých velikostech i tvarech. S malými lžícemi lze škrábat čepelí a 

v tom případě se doporučuje provádět škrábání pohybem směrem k sobě, případně se dá 

využít i jejich hrot. Při práci s měkčími sedimenty je vhodnější používat lžíce větší 

(Bowens, 2009, s. 142). 
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Obrázek 18: Zednická lžíce          Zdroj: (The Home Depot) 

C. Kramle 

Dle zkušeností Mgr. Davida Vondráška lze využít kramle dvojím způsobem. Jednak se 

může potápěč pracující v silnějším proudu pomocí kramle přichytit ke dnu, anebo může 

kramli využít ke snazšímu odkrytí těžších kamenů nebo kamenů přirostlých ke dnu. Je 

nutné mít na paměti, že se jedná o velmi hrubý nástroj, a proto je při jeho použití nutná 

opatrnost, aby nedošlo k poškození případného nálezu.  

 

Obrázek 19: Kramle          Zdroj: (Landsmann nářádí a nástroje) 
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D. Štětec  

Důležitou pomůckou při podvodním kopání jsou štětce. Jejich využití je nezbytné 

zejména při odkrývání organického nebo křehkého materiálu. Větší štětce se využívají  

k čištění rozsáhlejších ploch. Naopak menší štětce se využívají především při 

odstraňování měkkého materiálu, jakým je např. písek, jíl nebo další jemné naplaveniny 

(Bowens, 2009, s. 142). 

E. Další nástroje 

Dle zkušeností Mgr. Barbory Machové, je možno při podvodní archeologii využít          

i jiných nekonvenčních nástrojů. Některé z nich můžeme nalézt i v domácnosti. Mohou 

to být například: čajové lžičky, zubní sondy, nože, dětské lopatky na pískoviště               

apod.. Důležité je využít svoji fantazii a schopnost improvizace, protože mnohdy není     

k dispozici nástroj, který je právě potřeba. Při práci s křehkými materiály je výhodné 

použít nástroje, které nejsou z kovu, aby nedošlo k poškození artefaktů. Drobné nástroje 

se doporučuje nosit v nádobě, se kterou je možné se potápět (např. krabička s dírkami), 

aby při ponoru nedošlo k jejich ztrátě.  
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4.5.5 Shrnutí kapitoly o výkopových pracích 

Základní činností podvodní archeologie v České republice při odkrývání 

archeologických předmětů je práce potápěče, při které potápěč využívá své ruce, 

zednické lžíce, štětce, kramle a jiné drobné nástroje.  

Pro podvodní archeologii v České republice je typické, že archeologické předměty se 

nalézají v malých hloubkách. Z toho důvodu je doporučeno pro výkopové práce využití 

především vodního bagru, který velice dobře funguje v mělkých vodách, zatímco 

vzduchový bagr v malých hloubkách ztrácí sací výkon. Pokud jde o vodní trysku, pak ta 

nemá v podvodní archeologii v České republice velkého využití, neboť se zde 

nenacházejí tak tvrdé sedimenty, aby je bylo nutné řezat vodním paprskem.  
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4.6 Zaznamenávání nalezených archeologických předmětů 

Po vykopání (odkrytí) archeologických objektů a jejich vyzdvižení z vodního prostředí 

je potřeba tyto archeologické předměty zdokumentovat. To se provádí pomocí nákresu, 

fotografie nebo videozáznamu. 

Vzhledem k tomu, že ty nejméně atraktivní předměty mohou mít pro archeologický 

výzkum největší hodnotu, je potřeba všechny nalezené archeologické předměty 

zaznamenat se stejnou pečlivostí, a to ať už se jedná např. o kosti zvířat, skořápky, 

zbytky tkaniny nebo zlaté mince. Velice důležité je, při zaznamenávání předmětů 

nalezených pohromadě, uvádět tuto skutečnost do záznamu. Díky tomu lze pak později 

ze záznamu určit, zda šlo např. o obsah nádoby nebo o obal. Správně vedený záznam 

může také, při pozdějším výzkumu, dopomoci k nalezení správného účelu, který 

předmět měl. Ve chvíli, kdy je zřejmé, že bude archeologický předmět vyzdvižen nad 

hladinu, je nutné provést velmi detailní záznam (Bowens, 2009, s. 55-57). 

4.6.1 Obsah záznamu 

Záznam by měl minimálně obsahovat: 

- Nákres předmětu a jeho fotografii 

- Jedinečné identifikační číslo předmětu 

- Popis předmětu  

- Materiál, ze kterého je zhotoven 

- Tvar předmětu 

-  Stav předmětu - aktuální 

- Rozměry předmětu 

- Datum nalezení předmětu 

- Vztah (poloha) k jiným předmětům 

- Typ sedimentu – ve kterém se předmět nalézal 
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- Náčrt s detaily umístění předmětu v rámci výkopu (souřadnice místa) 

- Orientace předmětu v prostoru a popis předmětů, které se nalézají v jeho blízkosti 

(Bowens, 2009, s. 57). 

4.6.2 Nákres 

Nákres musí obsahovat pevně stanovené údaje a musí být vyhotoven ve standardních 

měřítcích (Bowens, 2009, s. 60).  

Údaje: 

- Název (kód) místa nálezu 

- Číslo nákresu 

- Předmět, který je na nákresu zachycen 

- Osoba, která záznam provádí 

- Datum záznamu 

- Měřítko předmětu 

- Poloha předmětu v místě výkopu (např. záznam na čtverečkovaném papíře) 

- Orientace předmětu v prostoru (Bowens, 2009, s. 60) 

Měřítka: 

- 1:1 – malé předměty 

- 1:2 nebo 1:4 – středně velké předměty 

- 1:10 – velké objekty (Bowens, 2009, s. 60) 

4.6.3 Fotografie a videozáznam 

Záznam pomocí fotografie či videozáznamu má obdobné zákonitosti. V případě 

fotografování pod vodou je žádoucí dělat si krátké poznámky k jednotlivým snímkům 

ještě pod vodou (Bowens, 2009, s. 60). 



54 

 

Každý záznam pomocí fotografie či videa musí obsahovat následující údaje:  

- Název (kód) místa nálezu 

- Číslo fotografie či sekvence záběrů 

- Název přístroje + technická specifikace (typ objektivu, rozlišení) 

- Úhel, pod kterým byla fotografie pořízena 

- Typ fotografie – (černobílá, barevná)   

- Předmět, který je na fotografii/videu zachycen 

- Jméno fotografa / kameramana 

- Datum záznamu 

- U videozáznamu je potřeba písemný popis, pokud není doplněn slovním 

komentářem (Bowens, 2009, s. 60). 
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4.6.4 Shrnutí kapitoly o zaznamenávání nalezených archeologických předmětů 

Všechny tři způsoby záznamu nalezených archeologických předmětů lze použít 

v podmínkách podvodní archeologie v Čechách.  
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4.7 Uložení a vyzdvižení nalezených archeologických předmětů 

Po vykopání archeologických předmětů a jejich zdokumentování na místě nálezu je 

možné přistoupit k jejich uložení a následně k jejich vyzdvižení. Manipulace resp. 

vyzvedávání archeologických předmětů je náročná činnost, které musí předcházet 

důkladná příprava a plánování. Všichni členové výzkumného týmu musí být předem 

seznámeni s plánem vyzvedávání a manipulace s nalezenými archeologickými 

předměty. 

Vyzvednutí archeologických předmětů ze dna probíhá ve dvou krocích. Nejprve je 

nutné určené předměty uložit do přepravního boxu a následně připravit k vyzvednutí. 

Následně se může přistoupit k samotnému vyzdvižení.  

4.7.1 Uložení předmětů 

Archeologické předměty mají různou velikost a jsou z různých materiálů. Proto se liší 

způsoby pro ukládání předmětů a jejich následné vyzvednutí. Jiným způsobem se 

přistupuje ke křehkému organickému materiálu a jiným způsobem k velkému pevnému 

předmětu. Proto se postupy pro ukládání a přípravu k vyzvednutí archeologických 

předmětů dělí následujícím způsobem.   

Postupy pro ukládání a přípravu k vyzvednutí: 

 A. křehkých předmětů 

 B. velkých předmětů 

 C. vícero drobných předmětů najednou 

A. Křehké předměty 

Jelikož by se křehké předměty mohly při vyzvedávání svou vlastní vahou poškodit, 

musejí být přesunuty do nádoby nebo umístěny na desku, která je zabezpečí proti 

poškození. Při manipulaci s křehkým předmětem pod vodou je potřeba pohybovat 

s tímto předmětem co nejpomaleji, jelikož jej může poškodit i pouhý odpor vody. To 

platí zejména v případech přesunu předmětu do nádoby nebo na přepravní desku. Další 

způsobem uložení křehkých předmětů je uložení pomoci rychlouzavíracích sáčků. Do 

těchto sáčku se předmět přemístí společně s okolními sedimenty, jež uvedený předmět 
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drží pohromadě. V případě, kdy se do sáčku ukládá předmět bez sedimentů, je třeba 

zaplnit sáček s předmětem vodou. V obou, výše uvedených způsobech uložení předmětu 

do rychlouzavíracích sáčků, je nutné ze sáčků odstranit vzduch. Dalším způsobem 

uložení a zabezpečení křehkého předmětu je jeho zabalení do bublinkové folie               

a zafixování plastovým provázkem (Bowens, 2009, s. 154). 

B. Velké předměty 

Při přípravě uložení a následném vyzdvižení velkých, objemných předmětů jsou 

využívány popruhy, kterými se vyzdvihovaný předmět zajistí. Aby se váha předmětu 

rozložila v popruzích co nejlépe, je potřeba popruhy na předmět instalovat rovnoměrně. 

Je vhodné použité popruhy vypolstrovat, aby se předešlo na vyzvedávaném objektu ke 

vzniku otlačenin (Bowens, 2009, s. 154). 

C. Vícero drobných předmětů najednou 

V případech, kdy je předmětů k vyzvednutí větší počet, je možné využít plastového 

boxu (přepravky), která musí mít ve svém dně otvory, aby z ní mohla vytéct voda po 

jejím vynesení na loď či na břeh. Předměty jsou do přepravky ukládány v menších 

krabičkách nebo rychlouzavíracích sáčcích. (Bowens, 2009, s. 155). 

Mgr. David Vondrášek uvádí, že k vyzvedávání menších předmětů se dá rovněž využít 

síťky z plastového materiálu, která obsahuje jednotlivé kapsy, do nichž je možno 

jednotlivé nalezené předměty uložit. Zároveň se do kapsy s předmětem vloží i kartička s 

přesnou identifikací předmětu. 

4.7.2 Vyzdvižení předmětů  

K vyzdvižení předmětů se využívá sám potápěč nebo vzduchový vak. Potápěč může 

svépomocí vyzvednout drobné předměty uložené v krabičkách či menších přepravních 

boxech.  Vzduchový vak se využívá k vyzvedávání větších předmětů či objektů nebo k 

vyzvednutí vícero drobných předmětů najednou. 
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4.7.2.1 Vzduchový vak 

Vzduchový vak má tvar hrušky. V jeho základně se nachází otvor, ke kterému je 

připevněna řada popruhů. K popruhům vedoucím z vaku se vážou popruhy, které 

zajišťují vynášený předmět nebo přepravku s archeologickými předměty. Do otvoru ve 

vaku se vhání stlačený vzduch, který vak vynáší na hladinu. Z tohoto otvoru pak vzduch 

samovolně uniká tak, jak se při výstupu k hladině vzduch ve vaku postupně rozpíná. 

Dále je také na horní části vaku umístěn ventil, který umožňuje potápěči regulovat 

vztlak (Dumas, 1962, s. 41-42). 

Existují různé velikosti vaků, které mohou vyzvednout objekty vážící od 100 kilogramů 

až do 1 tuny. Vaky lze samozřejmě také vzájemně sdružovat. 

Pro stanovení potřebné velikosti vzduchového vaku je potřeba kvalifikovaný odhad 

hmotnosti vyzvedávaného předmětu (Dumas, 1962, s. 41-42). 

Váhu těžkých předmětů určených k vyzvednutí je možné anulovat pomocí vzduchového 

vaku, čímž lze těžký předmět zvednout jen pomocí lidské síly a je možné prozkoumat 

jeho spodní plochu. Následně, dle aktuální potřeby, můžeme předmět znovu spustit na 

dno nebo vynést k hladině (Dumas, 1962, s. 41-42). 

Při používání vzduchového vaku je potřeba zachovávat určitá pravidla týkající se 

množství vzduchu naplněného do vaku.  V momentu, kdy vzduchový vak začíná svůj 

vzestup k hladině a je naplněn malým množstvím vzduchu, dochází k tomu, že vzduch 

rozpínající se ve vaku vyplní jeho celý prostor ještě předtím, než je vak vytlačen na 

hladinu. Znamená to, že vzduchový vak zůstane stát v určité výšce vodního sloupce a 

nevystoupá až na hladinu.  Naopak v případě, kdy je do vaku napuštěno větší množství 

vzduchu, pak díky tomu, že rychlost vzestupu vaku je kumulativní, vzduchový vak 

zvýší příliš rychlost výstupu, a proto vak rychle vystoupá z vody a de facto vyskočí nad 

hladinu. V momentu, kdy vzduchový vak opustí vodu, vzduch se z něj vypustí a vak 

znovu se pod zátěží vynášeného předmětu potopí zpět na dno (Dumas, 1962, s. 41-42). 

Po vystoupání vaku k hladině je nutné vyzdvihnout předmět z vody. Dle hmotnosti 

předmětu se využívá lidská síla, kladka či jeřáb.  
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4.7.3 Konzervace předmětů 

Po úspěšném vyzdvižení předmětu z vody dochází k jeho vysoušení a celkové 

konzervaci. Způsob konzervace závisí na druhu materiálu, ze kterého je předmět 

vyroben. 

Podle zkušeností Mgr. Davida Vondráška je tento proces ve sladkých vodách 

jednodušší než ve vodách slaných, jelikož ho nekomplikuje salinita vody a není tak 

potřeba odstranit sůl obsaženou ve vyzdviženém předmětu. 

 

Obrázek 20: Vyzvedávání, manipulace pomocí vaků          Zdroj: (Kelley, 2012) 
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4.7.4 Shrnutí kapitoly o uložení a vyzdvižení nalezených archeologických předmětů 

V České republice se v rámci podvodní archeologie nalézají drobné archeologické 

předměty jako jsou např. prsteny a mince, ale i velké a těžké objekty jako jsou např. 

kamenné kříže.  Drobné malé předměty vynáší sám potápěč ve vhodně vybraném obalu 

jako je například plastová krabička. Při nalezení vícero drobných předmětů najednou je 

potřeba zvážit, zda nevyužít děrovaný přepravní box nebo síť s kapsami připojené 

k malému vzduchovému vaku. Velké a těžké objekty jsou vyzvedávány pomocí 

popruhů zavěšených případně i pod vícero vzduchových vaků.  
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5 Vybrané výzkumné projekty podvodní archeologie v ČR 

Podvodní archeologie je v Čechách poměrně novou metodou archeologického 

výzkumu. Její počátky u nás sahají do druhé poloviny 20. století. V tomto období se 

jednalo spíše o ojedinělé projekty, které se archeologickým výzkumem zabývaly. V této 

době provedl potápěčský klub Nekton z Písku první podvodní průzkumy. Za zmínku 

stojí jejich průzkum oblasti řeky Otavy u Písku a průzkum zatopeného zlatého dolu v 

Havírkách.  

5.1 Mlýn na zlato na Otavě 

V roce 1967 potápěči z píseckého klubu Nekton prozkoumali pravý břeh řeky Otavy 

těsně před městem Písek, kde se nacházelo středověké technické zařízení na získávání 

zlata z hornicky těženého zlatonosného křemene. Průzkum oblasti byl prováděn pomocí 

metody koridor. Jednalo se o první detailně prozkoumaný nález podobného druhu ve 

střední Evropě. Byly zde objeveny mlýnské kameny s vyrytými soustřednými 

kružnicemi, které vznikly při mletí zlatonosné rudy. Dále zde byla nalezena keramika, 

díky které byl mlýn datován do doby konce 13. století a začátku 14. století. (Fröhlich, 

Vodní Revue, asi 1970?) 

 

Obrázek 21: Potáči z klubu Nekton          Zdroj: (Jiří Fröhlich, asi 1970?) 
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5.2 Zlatý důl Havírky 

Jelikož se jižní Čechy řadily mezi hlavní zlatonosné oblasti v Čechách, vydali se v roce 

1975 potápěči z píseckého klubu Nekton na průzkum zatopeného dolu v Havírkách. 

Objevili zde 7 šachet, z nichž 6 bylo zasypaných a jediná šachta číslo 4 byla zatopená. 

Tyto šachty byly používány mezi 13. - 16. stoletím. Potápěči zjistili, že šachty byly 

mezi sebou propojené. Pokoušeli se vodu odčerpat čerpadly, ale šachty se stále 

zaplavovaly vodou. (Kurz, Vodní Revue, asi 1970?) 

 

Obrázek 22: Potápěč slézající do zatopené šachty          Zdroj: (V. Vacek,  asi 1970?) 

Stejně tak jako v počátcích podvodní archeologie v Čechách, tak i v současné době, se 

tomuto oboru věnují nadšenci z řad archeologů a potápěčů. Jednou z takových skupin je 

tým soustředěný kolem vedoucí výzkumu Mgr. Barbory Machové z Archeologického 

ústavu AV ČR, Praha, který se rozhodl zabývat touto problematikou komplexněji. 

Tento tým provedl řadu výzkumů např. v hradišti Kozárovice, archeologický výzkum na 

řece Dyji v lokalitě Pohansko u Břeclavi či průzkum říčního koryta řeky Labe nazývané 

též Porta Bohemica. 
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5.3 Výzkum v oblasti Porta Bohemica 

V termínu 21. až 25. 1. 2015 proběhl podvodní výzkum říčního koryta řeky Labe v trati 

"Tříkřížová". Výzkum provedl tým potápěčů soustředěný okolo vedoucí výzkumu Mgr. 

Barbory Machové. Byly zde využity detektory kovů a nalezen byl železný nožík (Lovec 

Pokladů, 2015).  

5.4 Výzkum v oblasti hradiště  Kozárovice - Vystrkov 

V termínu 15. - 19. 7. 2015 provedl tým pod vedením Mgr. Barbory Machové výzkum 

na hradišti Kozárovice - Vystrkov. Hradiště se zde nacházelo od doby halštatské do 

raného středověku. V raném středověku zde bylo vybudováno opevnění ve formě 4 valů 

a pravděpodobně se jednalo o přemyslovské mocenské centrum. Jako metody výzkumu 

zde byly využity systém mřížky a detektory kovů. Nalezeno bylo velké množství 

keramických střepů z doby raného středověku, přibližně 15 kilogramů. Z kovových 

předmětů to byly podkova, řada nožíků a bronzová záušnice (Podvodní Archeologie, 

2015). 

 

Obrázek 23: Nalezené keramické střepy          Zdroj: (Podvodní Archeologie, 2015) 
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Obrázek 24: Přeprava vybavení na místo          Zdroj: (Podvodní Archeologie, 2015) 

5.5 Průzkum na řece Dyji - Pohansko  

V termínu 29. 10. až 1. 11. 2015 byl týmem, pod vedením Mgr. Barbory Machové, 

proveden výzkum v Pohansku u Břeclavi. V raném středověku se zde nacházelo 

hradiště, které bylo mocenským centrem této oblasti. Při výzkumu byly využity 

detektory kovů a dron k fotografování oblasti. Nalezeny byly pouze zvířecí kosti 

(Podvodní Archeologie, 2015). 

 

Obrázek 25: Potápěč vystupující z řeky          Zdroj: (Podvodní Archeologie, 2015) 
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Obrázek 26: Koryto řeky, foceno za využití dronu          Zdroj: (Podvodní Archeologie, 2015) 

5.6 Zaniklý most na Otavě 

Další výzkum provedli Daniel Hláska, Zlata Gersdorfová, Monika Hrušková, Jindřich 

Plzák, Martin Pták a Eva Stehlíková. Tento tým provedl výzkum zaniklého dřevěného 

mostu na Otavě mezi Přešťovicemi a Štěkní. V rámci tohoto výzkumu byl uprostřed 

řečiště lokalizován pilíř a dva trámy středověkého mostu. Nález byl fotograficky 

zdokumentován a k zaměření byla použita totální stanice (Hlásek, 2014). 
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5.7 Shrnutí kapitoly o vybraných výzkumných projektech v ČR 

V České republice se nachází řada zatopených historických lokalit, které nebyly 

podrobeny systematickému archeologickému průzkumu. Až v 10. letech 21. století se 

tomuto bádání začala věnovat skupina odborníků kolem Mgr. Barbory Machové             

z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, Cílem podvodní archeologie v České 

republice je tuto situaci zlepšit a zdokumentovat významné archeologické lokality, které 

se nachází pod vodní hladinou. 
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo vytvoření metodické příručky pro technické a technologické 

postupy při podvodní archeologii s přihlédnutím k podmínkám České republiky. 

V průběhu zkoumání bylo zjištěno, že se postupy využívané ve sladkovodní podvodní 

archeologii (tedy postupy využívané i v České republice) neliší od postupů, které se 

využívají pří výzkumech na mořském dně. Rozdílem mezi prací v moři a prací např.     

v řece jsou hlavně podmínky, které pod vodou panují. 

Přínosem hlavní části této práce je popsání metod a postupů, které mohou potápěči při 

podvodní archeologii v České republice využít. 

Na tuto bakalářskou práci by mohla v budoucnu navázat diplomová práce, ve které by 

byly popisované postupy a metody vyzkoušeny v praxi a byly by popsány detailněji.  
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