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Workshop 

DÁLKOVÝ ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

V TEORII A PRAXI 
 

„SAZENÁ 2014“ 
 

 

          

 

Místo konání: SAZENÁ - letiště aeroklubu ČR Kralupy nad Vltavou  

(viz přiložená mapa). 
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Datum konání: 23. 6. – 4. 7. 2014 (dvoudenní kurzy v rámci uvedeného 

termínu). 

Cílová skupina: kurz je primárně určen pro studenty všech stupňů (Bc, Mgr, 

PhD) vysokoškolského studijního programu Archeologie, 

akreditovaných na univerzitách v ČR a v zemích EU, případně 

studentů příbuzných oborů (antropologie, historie).  

Cíl workshopu: seznámení s teoretickými základy a principy dálkového 

archeologického průzkumu, účast na praktickém provádění 

leteckého průzkumu a praktická cvičení zaměřená na práci 

s leteckými fotografiemi a lidarovými daty.  

 

Workshop bude rozdělen do 2 hlavních sekcí: 
 

1. Heuristická (sběr, základní zpracování a ukládání dat) 

• Teoretické seznámení s leteckou archeologií, letecká prospekce 

(letoun Cessna 172). 

• Primární zpracování leteckých snímků a GPS dat. Pozemní verifikace 

(ověření porostových příznaků ze země, využití GPS, totální stanice). 

2. Zpracovatelská  
 

• Pokročilé zpracování leteckých snímků (rektifikace šikmých snímků, 

následná transformace a zanesení do mapy) a jejich interpretace. 

• Práce s daty leteckého laserového skenování (ALS/LIDAR). 
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      Organizace 
 

Organizačně je kurz zaštítěn Katedrou archeologie FF Západočeské 

univerzity v Plzni. Finančně je workshop podpořen projektem OPVK NOTES, 

reg. číslo CZ.1.07/2.3.00/20.0135. 

Na přípravě, odborné náplni a vedení workshopu se podílejí:   

Prof. PhDr. Martin Gojda; CSc. (vedoucí kurzu) 

Mgr. Lucie Čulíková, Ph.D. (odb. asist.) 

Mgr. Lenka Starková, Ph.D. (odb. asist.) 

Mgr. Martin Trefný, Ph.D. (odb. asist.) 

Kpt. Tomáš Janíček (pilot) 

 

Studentům bude po dobu trvání kurzu bezplatně zajištěno ubytování na 

ubytovně v areálu letiště. V případě zájmu budou mít studenti možnost 

stravování (150 Kč/den). 
 

Výbava: spací pytel, fotoaparáty a notebooky vítány.  
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Kontakt: L. Čulíková (lculikov@kar.zcu.cz, Lucinka.Cul@seznam.cz). 
 

Zájemci se budou přihlašovat prostřednictvím emailu, kde uvedou jméno a 

ročník studia. O přijetí do kurzu bude rozhodovat pořadí došlých přihlášek.  
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           Mapa -  detailní poloha letiště Sazená – a trasa Plzeň – Praha - Sazená 

 

 

 

 

 


