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Souhlasil/-a byste s tím, aby bylo hledání povoleno výhradně na základě povolení ze strany 
archeologie? (n=1606)  



Projekt reaguje na 

-společenský vývoj, potřeby archeologické vědy a kraje 
jakožto vlastníka archeologických nálezů. 

 

Ze široké škály problémů spojených s detektoringem se 
zaměřuje především  

-na výrazné zlepšení informovanosti všech složek 
veřejnosti a veřejné správy; 

-na pozitivní přístup a nabídku těm, jejichž motivací je 
participace na procesu objevování a poznávání minulosti 
v rámci oborem definovaných standardů a pravidel; 

-na osvětu a motivaci veřejnosti k zájmu o stav 
archeologických pramenů a v jejím zapojení do procesu 
jejich ochrany i záchrany; 

-na rozvoj nástrojů a dovedností krajem zřízených muzeí 
v procesu komunikace s detektorářskou veřejností (nejen 
výhradně) a při tvorbě své zainteresované společenské 
báze (dobrovolní spolupracovníci, „citizen science“). 



Nástroje projektu v 1. roce řešení jsou: 

-7 workshopů s pracovníky krajem zřízených 
muzeí, zaměřených na metodické školení 
odborných pracovníků (komunikační, 
informační a motivační nástroje vůči 
detektorářské veřejnosti, možné formy 
spolupráce a tvorba infrastruktury pro jejich 
zapojení do činnosti muzea); 

-osvětové a edukační přednášky/semináře pro 
zájemce z řad veřejnosti; 

-informativní přednášky pro představitele 
veřejné sféry (obecní samosprávy, pracovníci 
památkové péče, Policie ČR); 

-tvorba tištěných a digitálních informačních 
materiálů (např. letáky pro veřejnost a pro 
Policii ČR, reprezentativní publikace o přínosu 
občanské spolupráce, odborná sdělení, 
webové rozhraní, sociální sítě). 





Podporované aktivity pracovišť 

Individuální komunikace/školení 

Skupinová komunikace/školení – tvorba okruhu 

spolupracovníků 

Koordinace a moderování hledání 

Veřejná osvěta směrem k detektorářům 

Veřejná osvěta směrem k nedetektorářské 

veřejnosti 

Obecná metodická podpora – vlastník nálezů, 

archeologická pracoviště, individuální konzultace 



Komunikace s detektorářskou veřejností 
 
Základní témata individuální i skupinové komunikace 

Zákonné normy v ČR 

Obecný princip práva veřejnosti na sdílení kulturních a historických hodnot 

Hodnota archeologických nálezů pro archeologické a historické poznání 
(lokální/regionální/nadregionální) - potenciál přínosu a význam každého nálezu 
(pozitivní motivace) 

Význam, parametry, náročnost dokumentace nálezů 

Základní parametry archeologické heuristiky 

Diferenciace mezi „typy nalezišť“ 

Ochrana integrity archeologických kontextů (ornice, podorniční sedimenty, 
hloubky uložení apod.) 

Variabilita archeologických nálezů (překonání vzorce mince-spona) 

Individuálně nastavená témata a akcenty komunikace 

Motivace k nějaké formě organizovanosti (vlastní činnosti i vícero jedinců) 



POŠKOZENÍ 



KONTAKTNÍ SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ 





ODBORNÝ WORKSHOP S MUZEJNÍMI ARCHEOLOGY 





DIGITÁLNÍ A TIŠTĚNÝ LETÁK PRO VEŘEJNOST 



DIGITÁLNÍ A TIŠTĚNÝ LETÁK PRO VEŘEJNOST 
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Měl by stát platit nálezné za každý i detektorem nalezený a odevzdaný nález? (n=1606)  



Muzeum Vyškovska 

Muzeum Brněnska 

Regionální muzeum v Mikulově  

Jihomoravské muzeum ve Znojmě 

Masarykovo muzeum v Hodoníně 

Muzeum Blanenska 

Muzeum regionu Boskovicka 


