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Exkurze na pracoviště Landesamtu für Archäologie
v Drážďanech.
V rámci projektu interdisciplinární vzdělávání v ICT s jazykovou kompetencí (dále jen
projekt), proběhla ve dnech 13.11. – 15.11. 2013 exkurze na jedno z nejmodernějších
archeologických pracovišť v Evropě, a to na instituci Landesamt für Archäeologie (LfA)
v Drážďanech. Tematicky byl program exkurze koncipován jako doplňující k nově vzniklým
předmětům v rámci projektu „Archeologický výzkum“ a „Archeologická prospekce“, které
probíhají v aktuálním zimním semestru 2013-2014.

Obr. 1: Studenti Slezské univerzity v Opavě. Vlevo dolů paní ředitelka Dr. Regina Smolnik

V rámci spolkové země Sasko, působí tato instituce jako jediný garant a vykonavatel
archeologické památkové péče. V oblasti archeologického výzkumu a archeologické a
památkové péče úzce spolupracuje např. s Ústavem archeologické památkové péče
severozápadních Čech (projekt ArcheoMontan).

Exkurze se zúčastnilo celkem 28 posluchačů všech forem studia (Bc., Mgr., Ph.D.).
Projektový tým reprezentoval Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.
Na úvod naší návštěvy nás přivítala paní ředitelka Dr. Regina Smolnik, která nám řekla pár
slov o struktuře archeologické památkové péči v Sasku a jiných spolkových zemích
v Německu. Neopomněla zdůraznit důležitost moderních IT technologie v archeologii. Paní
ředitelka rovněž vyjádřila zájem o další spolupráci s našimi akademickými pracovníky a
studenty a nabídla možnost realizace krátkodobých stáží.

Obr. 2: Účastníci exkurse v zasedací místnosti LfA při prezentaci paní ředitelky Dr. Reginy Smolnik-

Posléze byla vzhledem k počtu účastníků exkurze rozdělena na dvě skupiny, které postupně
navštěvovali a seznamovali se s jednotlivými pracovišti LfA.

Obr. 3 - 4: 3D dokumentace archeologických movitých nálezů na pracovišti LfA.

Obr. 5 – 6: Restaurátorská a konzervátorská dílna LfA (rentgen, laserová popisovačka nálezů, ...)

Obr. 7: Pracoviště terénní letecké prospekce LfA (dálkové snímkování, LiDAR, GPS, DIA/GIS,...)

Obr. 8: Depozitář LfA s plně
digitalizovaným systémem evidence
archeologických nálezů.

Obr. 11 – 12 Exkurze na archeologický výzkum LfA v centru Drážďan.

