
 

 

Přílohy: 

 

 

Adresát: 
Obecní úřad Dalovice 

Dalovice 94 

              V Mladé Boleslavi dne …. 

 

 Věc: ochrana archeologických lokalit před nelegálními výkopci 

                       (prosíme o vyvěšení na veřejném místě v obci) 

 

Vážený pane starosto / paní starostko a občané obce Dalovice, 

 
 V reakci na aktuální problém masového vykrádání archeologických lokalit pomocí detektorů 

kovů (mj. často prezentovaný médii jako neškodná zájmová činnost) si Vám tímto dovolujeme 

připomenout, že se na katastru Vaší obce, anebo v blízkosti Vaší obce na katastru obce sousední, 

nachází významná archeologická nemovitá památka, která je nenahraditelným potencionálním 

zdrojem informací pro prehistorické a historické období. Jmenovitě se jedná o:  

  raně středověké hradiště v lokalitě s místním názvem „Hradisko“, které je zaneseno 

v soupisu archeologických nemovitých památek Mladoboleslavska pod č. 23. 
  

  Nelegální “průzkum“ detektorem kovů má velice negativní dopad nejen na stav zachování 

nemovitých památek, ale způsobuje také zcela zásadní úbytek movitých nálezů, informací 

z nálezových kontextů a konečně také výrazně snižuje možnost našeho poznání prehistorie a 

historie této země. 
  Při této činnosti je mj. porušován zákon č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších přepisů, o státní 

památkové péči, který jasně definuje, kdo je oprávněn provádět archeologický výzkum (do nějž je 

zahrnuta i prospekce s využitím detektorů kovů), specifikuje archeologický nález, jeho vlastnictví 

a uložení.  

  V případě zjištění porušení tohoto zákona (pohyb osob z detektorem kovů na ploše nemovité 

památky, narušení povrchu památky výkopem) informujte prosím neprodleně archeologické 

oddělení Muzea Mladoboleslavska (tel. 737 829 326; 326 325 616), nebo přímo Policii ČR 

(tel.158; 974 877 111).      

 

Prosíme, abyste pomohli chránit naše společné nenahraditelné a neopakovatelné kulturní 

dědictví! 
 

 

 

        Bc. Filip Krásný                                                                        PhDr. Luděk Beneš 

arch. odd. Muzea Mladoboleslavska                                       ředitel Muzea Mladoboleslavska  

 

 

 

Příloha I.: Dopis, informující starosty obcí o problematice vykrádání lokalit  (viz Podkap. 7.2.). 

 

 



 

 

Výzkum:  

 

Popis artefaktu: Číslo nálezu:  

Katastr:  Okres:  

Lokalizace:              
 

Souřadnice GPS:   N ..… ..….´;  E ..….…..´ Přesnost:                 ..… m 

Povrch:  pole - louka - les – cesta - výkop - jiný   Stav povrchu:  

Hloubka:  …... cm Poloha artefaktu: 

Další nálezové okolnosti: 

Detektor: Nastavení detektoru:  

Nálezce:  Datum: 

Poznámky: Inv. číslo: 

 

 

 

Manuál k Formuláři nálezových okolností – detektor kovů. 
 

Popis artefaktu: uvedeme stručný popis nálezu („spona bez jehly“) 

Číslo nálezu: pořadové číslo; slouží jako pracovní číslo pro snadnější identifikaci v souboru a     

                     pro zpětné vyhledání údajů v GPS. 

Katastr: nejsme-li si jisti (což uvedeme do poznámky), vyplníme nejbližší obec 

Lokalizace: uvedeme přesnější lokalizaci („Řepov – pole u hřbitova, u S zdi hřbitova) 

Souřadnice GPS, Přesnost: máme-li tuto možnost, opíšeme údaje dle GPS 

Povrch: zaškrtneme; je-li „jiný“, uvedeme v poznámce jaký 

Stav povrchu: např. pole - uvláčené, strniště…; les – jehličí apod. 

Hloubka: nejlépe změřit metrem 

Poloha artefaktu: např. šipka hrotem dolů apod. 

Další nálezové okolnosti: např. v černé vrstvě; v těsném okolí střepy apod. 

Detektor, Nastavení detektoru: není nezbytně nutné 

Nálezce, Datum: jméno nálezce (-ců), datum vč. letopočtu 

Poznámky: pro jakákoliv další pozorování, související s nálezem    

Inv. číslo: ...je inventární číslo – vyplňuje instituce.

 
 

 

 

  

Příloha II.: Varianta formuláře, používaného pro průzkum detektory kovů. 



 

 

Obrázky:  

 

 

                               

                               
  

 

   Obr. I: Moderní detektory zaznamenávají GPS souřadnice a další informace přímo    

   v terénu. Následně je možno získaná data zpracovávat v počítači (Podkap. 3.4.; archiv     

   autora). 

 



 

 

                                 
         

            
        

 

 

     Obr. II. Použití detektorů. VLEVO NAHOŘE: Použití detektorů v armádě (k Podkap. 3.3.).   

      VPRAVO NAHOŘE: Zřejmě nejstarší detektorář u nás,pan Vratislav Rudolf (roč. 1930)      

      z Mladé Boleslavi,  předvádí detektor, vyrobený podle návodu z roku 1957. DOLE:    

     Zahájení  terénní části průzkumu hradiště Mužský – Hrada (MB; Podkap. 7.7.; archiv    

     autora). 

 

                   
               



 

 

     

     

     
 

     Obr. III: Příklady nezákonného nakládání s artefakty. NAHOŘE: Depot mincí, nabízený na                       

     internetovém aukčním portálu. DOLE: Čtveřice fotografií artefaktů, ilegálně vykopaných     

     českým občanem na území Rumunska (viz Odd. 5.1.8., foto archiv autora). 

 


