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MANUÁL PRO AUTORY VÝZKUMNÉ ZPRÁVY 

 

Kam odevzdávám 
Uzávěrka odevzdávání zpráv do 1. čísla je vždy do konce ledna, uzávěrka pro 2. číslo je vždy do konce 
února. 
Ročník je předvyplněn redakcí. Po uzávěrce odevzdávání zpráv do 2. čísla se formulář automaticky přepne 
a příspěvky zaslané pozdě budou přesměrovány do příštího ročníku.  
Číslo a Oddíl – vyberte z názvů oddílů: Paleolit, Neolit, Eneolit, Doba bronzová, Doba železná, Doba římská 
a doba stěhování národů (pro 1. číslo) nebo Středověk a novověk (pro 2. číslo). Povinný údaj. 
 
Kraj 
Vyberte název kraje, který se zcela nebo zčásti nachází na území historické Moravy a  českého Slezska  
(v hranicích z r. 1948). Povinný údaj. 
 
Okres 
Ač okresní úřady byly oficiálně zrušeny r. 2003 a zanikla i jejich samosprávná funkce, z praktických 
důvodů zůstaly zachovány jako územní obvody pro práci řady státních institucí včetně památkové péče, 
jako statistická jednotka apod. Jejich území stanovila naposled vyhláška č. 513/2006 Sb. Povinný údaj. 
 
Název obce 
Obcí se rozumí územně samosprávný celek nižší úrovně (po krajích). Původně byly každá obec také obcí 
katastrální, v důsledku slučování zejména po r. 1948 může tvořit několik  katastrálních území s vlastním 
značením parcel. Povinný údaj. 
 
Místní část (městská část nebo obvod) 
Obvykle jde o někdejší obec, případně také osadu či samotu, která se sloučila se samosprávnou obcí, 
avšak zachovala si vlastní číslování domů. Bývá často totožná s obcí katastrální, která se stala součástí 
samosprávné obce. Území velkých měst bývají členěna do obvodů nebo částí, avšak číslování domů 
a parcel se děje podle k. ú. (viz též u katastrálního území). Povinný údaj jen u městských obvodů/částí.  
 
Katastrální území 
Obvykle území vtělené obce, která se stala součástí obce jiné a ztratila samosprávnost. Výjimečně může jít 
i o obec zaniklou. Podle zákonné definice jde o technickou jednotku, kterou tvoří místopisně uzavřený 
a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí. V některých městech byly katastry 
rozděleny do více městských částí nebo obvodů a naopak jedna městská část může zahrnovat několik 
katastrálních území. Hranice katastrálních území jsou zobrazovány jako jedna z vrstev ve státních 
mapových dílech velkých a středních měřítek a jsou užívány jako základní podkladová vrstva 
pro geografické informační systémy. Povinný údaj. 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr_nemovitost%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A1tn%C3%AD_mapov%C3%A9_d%C3%ADlo&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A1tn%C3%AD_mapov%C3%A9_d%C3%ADlo&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C5%99%C3%ADtko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Geografick%C3%BD_informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m
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Parcela 
zjednodušeně nejnižší územní jednotka vymezená v katastrální mapě a označená parcelním číslem.  
V rámci k. ú. jsou číslovány parcely v jedné nebo dvou číselných řadách, a to zvlášť stavební parcely 
(zastavěné plochy a plochy s nimi související: nádvoří, vjezd, drobné stavby apod.; také vodní dílo)  
a  pozemkové parcely (především zemědělská a lesní půda). V případě, že na katastrálním území existují 
dvě číselné řady, je třeba před č. parcely dát zkratku st. – např. parc. st. č. 150/8.  Pokud se neuvede, 
rozumí se, že jde o parcelu pozemkovou. Nepovinný údaj. Doporučuje se uvést zejména v případě 
plošného nebo zjišťovacího výzkumu v zastavěné části intravilánu. Není třeba uvádět především 
 u liniových staveb protínajících množství parcel.   
 
Ulice 
Uvede se název ulice. Nepovinný údaj – uvede se v případě  výzkumu v zástavbě. 
 
Trať/místní název/jiné značení 
Rozumí se tzv. polní (/viniční) nebo lesní trať, ucelený soubor parcel původně oddělených polními nebo 
lesními cestami. Bývaly takto vymezeny a označeny v katastrálních mapách, zachycujících stav v době 
převládajícího trojpolního systému obdělávání půdy. V závěrečné fázi existence této tradiční struktury  
byly názvy tratí používány pro lokalizaci archeologických nalezišť a takto přešly do odborné literatury.  
Po 2. sv. válce proběhlo  zejména v důsledku kolektivizace rozsáhlé zcelování pozemků, kdy hranice 
(cesty) mezi původními tratěmi vesměs zanikly. Na nové, mnohem větší “hony“ byly přeneseny jen některé 
názvy nebo byly označeny nově. To se týká zejména území dříve osídleného převážně německým 
obyvatelstvem. Území, na které se v současné době takové názvy vztahují, nebývá vždy v mapě 
jednoznačně vymezeno. Nepovinný údaj, uvést především při výzkumech v extravilánu, dále pak, když jde 
o tradiční, zaužívaný název lokality. Lze také použít alternativní značení typu Jevíčko 3, zvláště, je-li již 
zaužívané. 
 
Datace 
Vyberte v hesláři, povinný údaj. Vzhledem k možným nejasnostem v časovém vymezení některých období 
počínaje raným středověkem doplňujeme k hesláři časové rozpětí. V případě více zastoupených období 
lze doplnit v poli další datace. 
 
Raný středověk 1 – kultura pražského typu (polovina 6. – polovina 7. století) 
Raný středověk 2 – starší doba hradištní (polovina 7. – přelom 8. a 9. století) 
Raný středověk 2–4 – doba hradištní  (polovina 7. – přelom 12. a 13. století) 
Raný středověk 3 – středohradištní období (přelom 8. a 9. – polovina 10. století) 
Raný středověk 4 – mladohradištní období (polovina 10. století – 1200) 
Vrcholný středověk (1200 – přelom 14. a 15. století) 
Pozdní středověk (přelom 14. a 15. století – přelom 15. a 16. století) 
Středověk (2. polovina 6. – přelom 15. a 16. století) 
Novověk (16. – přelom 18. a 19. století) 
Novověk 1 (přelom 15. a 16. – polovina 17. století) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Parcela
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Novověk 2 (polovina 17. století – přelom 18. a 19. století) 
Industriální období (počátek 19. – počátek 21. století) 
Industriální období 1 (počátek 19. – přelom 19. a 20. století) 
Industriální období 2 (počátek 20. – počátek 21. století) 
Vrcholný středověk – novověk (1200 – přelom 18. a 19. století). 
Novověk – Industriální období (16. – počátek 21. století) 
 
Pokud je zařazení Vaší lokality/nálezu do jakéhokoli období nejisté – značeno (?) – uveďte to do Poznámky 
v závěru formuláře. 
 
Druh aktivity 
Vyberte v hesláři. Další údaje případně doplňte v textu zprávy. Povinný údaj. 
 
Typ akce 
Vyberte v hesláři. Povinný údaj. 
 
Forma výzkumu 
Vyberte v hesláři. Základním kritériem rozlišení jsou okolnosti vyvolání výzkumu – zda šlo o badatelský 
záměr nebo ohrožení památky investičním záměrem nebo jinou činností. Průzkumem se rozumí 
povrchový průzkum prováděný nedestruktivně z hlediska nemovitých památek. Povinný údaj. 
 
Místo uložení nálezů 
Uveďte plný název instituce, kde jsou nálezy uloženy v době napsání zprávy. Povinný údaj. 
  
Inv. čísla nálezů 
Je-li již evidence provedena, stačí uvést rozpětí inv. čísel. V ideálním případě by mělo jít o inventarizaci 
muzea, kde budou nálezy trvale uloženy. Mělo by být uvedeno, zda jde o inventarizaci instituce, kde jsou 
nálezy dočasně nebo trvale uloženy nebo jiné. Nepovinný údaj. 
 
Lokalizace 
Uveďte souřadnice v systému WGS-84 (preferováno) nebo S-JTSK podle vzoru: 
 
WGS-84 
49.2122678N, 17.1820247E (Mapy.cz) 
49.220016, 16.660167 (Google.maps.cz) 
 
návrh zápisu pro PV (dekadické stupně) 
WGS-84: DD.DDDDDDDN, DD.DDDDDDE 
Příklad ARÚB: 49.1892619N, 16.6208889E 
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S-JTSK 
návrh zápisu pro PV (m) 
S-JTSK: -xxxxxx, -yyyyyyy 
(případně alternativa přesnější – cm) 
S-JTSK: -xxxxxx.xx, -yyyyyyy.xx 
Příklad ARÚB: -597249, -1161403 (m) 
 
Výzkum malého rozsahu (sonda) stačí vymezit jedním bodem „v okolí bodu – kruh o průměru 10 m“. 
Plošný výzkum je třeba vymezit polygonem bod, liniovou stavbu nejméně dvěma body v závislosti na 
změnách směru rýhy. Povinný údaj. 
 
Vlastní text zprávy 
Zapište vlastní text. Doporučený maximální počet znaků včetně mezer je 5 400 znaků. Povinný údaj. 
 
Literatura a prameny  
Povinný údaj. Uveďte výstup výzkumu – nálezovou zprávu nebo alespoň evidenční číslo akce, v ideálním 
případě již publikovanou literaturu či jiné prameny. Povinný údaj. 
Citační pravidla i s příklady naleznete v PDF souboru na webových stránkách formuláře. Prosíme o jejich 
dodržování. 
 
Číslo AMČR 
Napište číslo projektu nebo akce, jak je uvedeno v Archeologické mapě České republiky (např. 
M-202109876 nebo M-9012345A). Nepovinný údaj. 
 
Podklady pro resumé česky 
Vložte český text v doporučeném rozsahu do 600 znaků včetně mezer. Doporučujeme zejména u krátkých 
zpráv vkládat text v minimálním rozsahu, zahrnujícím opravdu jen to nejpodstatnější; jinak si redakce 
vyhrazuje právo podklad zkrátit. Text musí zahrnovat tyto údaje z hlavičky: název obce, okres, trať/místní 
název/jiné značení, datace, druh aktivity, typ akce, forma výzkumu, a to nejlépe ve volně formulované větě, 
např.: „V roce 2020 proběhl na katastru obce Syrovice (okr. Brno-venkov), v trati Niva jihozápadně 
zástavby, záchranný výzkum, který zachytil část pohřebiště ze střední doby hradištní“. Není třeba znovu 
uvádět lokalizaci. 
Překlad zajistí redakce. Povinný údaj. 
Pokud trváte i na vlastním překladu do angličtiny, využijte následující pole. Vaše překlady projdou 
korekturami. 
 
Podklady pro resumé anglicky 
Vložte anglický text v doporučeném maximálním rozsahu. Nepovinný údaj. 
 
 
 

https://zprava.arub.avcr.cz/doc/ARUB_PV_pokyny_CITACE.pdf
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Obrázek 
Nepovinný údaj. Pokud nahráváte obrázky (max. 5), jsou jejich nedílnou součástí české popisky. Současně 
je nutné uvádět autory fotografií (případně archiv příslušné instituce), kreseb nálezů, grafického ztvárnění 
mapky či jiné ilustrace, zdroj, pokud jde o obrázek převzatý, případně ještě autora úpravy takového 
obrázku – viz také PDF s citačními pravidly. Při nahrání obrázku se stávají výše potřebné údaje povinnými. 
Anglický popisek je údaj nepovinný – viz Podklady pro resumé anglicky. 
Bližší technickou specifikaci obr. přílohy naleznete v PDF souboru na webových stránkách Formuláře. 
Prosíme o jejich dodržování. 
Maximální velikost každého jednotlivého obrázku vkládaného přes formulář je 15 MB. Pokud není 
z důvodu zachování kvality možné obrázek zmenšit, kontaktujte redakci. 
 
Autor 
Vyplňte všechny autory, kteří budou dle Vašeho pořadí uvedeni pod zprávou (vždy jméno, příjmení, 
organizace). Uveďte u všech autorů, zda mají zájem o vyzvednutí či zaslání autorského výtisku. Povinný 
údaj. 
 
Poznámka 
Zde lze uvést vzkaz pro redakci. Nepovinný údaj. 
 
E-mail 
Uveďte svoji kontaktní e-mailovou adresu. Povinný údaj. 
 
Ostatní 
Názvy institucí, období, kultur apod. rozepisujte. Pokud je to potřeba, je možné za první výskyt uvést do 
závorky zkratku, kterou lze dále používat. Platí také pro popisky obrázků. 
 
Dataci uvádějte v této podobě: 
1. polovina 13. století (nezkracujte na pol. a stol./st.); platí i pro další obdobné případy. 
 
 
 
 
V případě dotazů či komplikací kontaktujte redakci PV: pv@arub.cz. 
 
 
. 
 
 
 

https://zprava.arub.avcr.cz/doc/ARUB_PV_pokyny_CITACE.pdf
https://zprava.arub.avcr.cz/doc/ARUB_PV_pokyny_OBR.pdf

