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Tak ako v živote platí, že človek, ktorý má nad problémami nadhľad, rýchlejšie pochopí súvislosti 

a dospeje k správnemu riešeniu, aj letecký archeológ lietajúci v oblakoch sa v krajine lepšie zorientuje 

a určí miesto na ďalší výskum, lebo ľahšie pochopí kresby dlhými vekmi vytvárané ľudskou rukou.  

Letecká archeológia patrí k najdôležitejším spôsobom získavania nových archeologických dát. 

Žiadne ďalšie metódy nepracujú v takom veľkom priestore ako ona a neobjavujú toľko nových arche-

ologických lokalít a nových typov objektov. Leteckú archeológiu chápeme ako odbor, ktorý vo svojej 

náplni integruje dva aspekty: prieskumný a dokumentačný.  

Vznik a rozvoj leteckej archeológie bol podmienený vývojom technológií v oblasti letectva 

a fotografie. Tento vývoj zásadným spôsobom súvisel s vojenskými potrebami, od ktorých bol do 

značnej miery závislý. Zatiaľ čo na použitie lietadla s cieľom získania snímok z výšky došlo prvý raz 

v 50. a 60. rokoch 19. storočia, prvé archeologické pamiatky boli fotografované až o štyridsať rokov 

neskôr.  

Prvé snímky krajiny z výšky boli vytvorené v roku 1858 Gaspardom Félixom Tournachonom, člo-

vekom zložitého mena, ktorý však využíval jednoduchú prezývku Nadar. Známa a vtipná karikatúra 

Honoré Daumiera zobrazuje tohto nadšeného fotografa, ktorý sa snažil spojiť dve svoje vášne: foto-

grafovanie a lietanie a zachytiť tak Paríž. Titulok vysvetľoval, že Nadar urobil fotografiu najvyšším 

zo všetkých umení. Z rokov 1860 – 1861 sa zachovali snímky londýnskeho predmestia, Bostonu 

a taktiež fotografie pyramíd v Gíze z roku 1904. 

Na konci 19. storočia sa začali vytvárať prvé letecké fotografie historicky významných miest 

a archeologických pamiatok. Slávny megalitický kruh v juhoanglickom Stonehenge bol prvou prave-

kou pamiatkou, ktorá bola snímkovaná z výšky. Fotografie vytvorené poručíkom Sharpom nad týmto 

objektom v roku 1906 pri cvičných manévroch britskej armády zohrali dôležitú úlohu, pretože okrem 

zdokumentovania samotnej stavby zachytili tiež časť pôvodnej prístupovej cesty pomocou tieňového 

príznaku.  

Zlom v leteckom snímkovaní priniesla prvá svetová vojna, v ktorej sa lietadlá uplatnili v tom, čo 

sa od nich v súvislosti s vojnou očakávalo, v prieskume. Za zakladateľa leteckej archeológie býva 

právom označovaný jedna z najvýznamnejších postáv európskej archeológie 20. storočia, britský geo-

graf a archeológ, zakladateľ a editor svetoznámeho časopisu Antiguity, Osbert Guy Stanhope Craw-

ford. Za otca leteckej archeológie sa považuje predovšetkým preto, že ako prvý v roku 1922 v knihe 

Letecký prieskum v archeológii opísal základné spôsoby identifikácie pochovaných reliktov kultúrnej 

krajiny a vysvetlil príčiny vzniku príznakov – predovšetkým tieňových a porastových, ktoré indikujú 

existenciu skrytých archeologických objektov pod povrchom. Crawford, ktorý viac ako iný pomohol 

leteckej archeológii na nohy (alebo skôr na krídla), trefne vysvetlil, prečo je letecká archeológia taká 

prospešná. Poukázal na to, ako vidí perzský koberec mačka, keď na ňom odpočíva, a ako človek, kto-
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rý na ňom stojí. Mačka môže zo svojej polohy vidieť len pár hmlistých škvŕn a pruhov, zatiaľ čo člo-

vek vníma všetky farebné plochy usporiadané do krásnych vzorov. Presne to robí vo vzduchu človek, 

keď zaraďuje do zrozumiteľných spojitostí tvary, ktoré sú pri pohľade zo Zeme príliš veľké 

a zlomkovité na to, aby mohli v očiach pozorovateľa splynúť v jediný obraz. 

Porastové príznaky – ich vznik súvisí s tým že podpovrchové objekty lokálne menia chemickú 

skladbu a štruktúru podorničnej vrstvy alebo podložia, a tým dochádza k zmenám vo vegetácii, ktorá 

z tejto pôdy vyrastá. Podľa toho či je výška plodín rastúcich nad zahĺbenými objektmi vyššia alebo 

nižšia ako výška ostatných rastlín v okolí, hovoríme o pozitívnych alebo negatívnych príznakoch. 

Pozitívne príznaky indikujú objekty, ktoré vznikli zahĺbením – vykopaním zeminy – ide o priekopy, 

zahĺbené obydlia, základy domov alebo hroby. Pri takýchto príznakoch treba mať na pamäti že mohli 

byť vytvárané aj prírodnou činnosťou napr. sú to riečne korytá, erózne ryhy alebo mrazové kliny, 

preto je dôležité vedieť rozlíšiť zásah človeka od zásahu prírody. Princíp pozitívnych vegetačných 

príznakov spočíva v tom, že zložky zeme najmä dusík a vápnik nahromadené vo výplni zahĺbeného 

objektu vytvára plodinám rastúcim nad ním podmienky pre rast. Objavuje sa tu hustejšia a vyššia 

vegetácia s pestrejšou farbou.  

Negatívne príznaky ukazujú na objekty ktoré sa budovali, napríklad na murivo. Prejavujú sa 

naopak nižším vzrastom plodín rastúcich nad objektmi a inou farbou. Vytvárajú sa konštrukciami 

pevných materiálov. Tieto objekty zasahujú nad spodnú úroveň dosahu korienkov rastlín a tie nie sú 

poriadne vyživované preto sú nižšie.  

Na Slovensku sa pomocou leteckého snímkovania objavila v roku 1967 prvá archeologická 

lokalita nájdená takouto formou, išlo o ranostredoveké hradisko pri Majcichove. Od roku 1987 sa pod 

vedením Ivana Kuzmu začal na pôde Archeologického ústavu SAV cielený program leteckej 

archeológie, zameraný však len na oblasť juhozápadného Slovenska. 

Dôležitým faktorom, na ktorý otec leteckej archeológie Crawford prišiel, sú aj svetelné podmienky 

v dobe prieskumu. Efekt tieňového príznaku je založený na zvýraznení aj nepatrných reliéfnych 

pozostatkov archeologických bodových a najmä líniových objektov, ktoré sú účinkom nízkeho svetla 

v ranných a podvečerných hodinách zvýraznené pomocou tieňov, ktoré vrhajú. Pomocou takéhoto 

príznaku sa nachádzajú väčšinou praveké hradiská a stredoveké opevnenia. 

 

 
           Obr. č. 1  
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Na snímke číslo 1 možno vidieť pozitívne pôdne príznaky, ktoré ukazujú, že pod povrchom sa na-

chádzajú dva kruhové objekty. Fotografované boli v priebehu celého roka. Nachádzajú sa v oblasti 

Ražnian, pričom tu bol vykonaný aj terénny, nielen letecký prieskum. Pri terénnom prieskume sa na-

šiel rádiolarit, ktorý je typickou kamennou surovinou využívajúcou sa v praveku. Možno tu vidieť aj 

krásnu scenériu krajiny v pozadí s kopcami sopečného charakteru a lokalitu Farské, kde sa nachádzajú 

neolitické sondy s Bukovohorskou kultúrou. V tejto lokalite sa uskutočňuje aj geofyzikálny výskum.  

 
                                       Obr. č. 2 

Táto fotografia ukazuje pozitívne pôdne príznaky nachádzajúce sa v oblasti Lúčky v okrese Micha-

lovce. Pri týchto príznakoch je potrebné správne rozlíšiť, či boli vytvorené prírodnou činnosťou alebo 

človekom. Crowford vo svojej knihe spomína, že pri jednom z letov sa mu podarilo zachytiť kruhový 

objekt, pričom si myslel, že ide o rondel, avšak pri terénnom prieskume zistil, že kruh, ktorý videl, bol 

vytvorený zvieratami, ktoré sa tam pásli. To všetko ukazuje na potrebu preskúmať lokality nielen 

letecky ale aj priamo – fyzicky. Pri jednom z októbrových letov v roku 2013 sa aj nám podarilo za-

chytiť takýto objekt (obr. č. 3), ide o oblasť už spomínaných Lúčok. Po bližšom preskúmaní sme zisti-

li, že ide o mŕtve riečne ramená, ktoré vytvorili túto kruhovú formáciu.   

       
                                       Obr. č. 3 Lúčky 
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                  Obr. č. 4  

 

Zaujímavo však vyzerá kruhový objekt na obrázku číslo 4, objavený 21. apríla 2014, ktorý sa na-

chádza oproti Šarišskému hradu v smere na Gregorovce, kde je výskyt rondelu veľmi pravdepodobný, 

pretože Šariš je bohato osídlený kultúrami poľnohospodárskych spoločenstiev mladšieho neolitu 

(4800 pr. n. l.), ktoré takéto stavby stavali. Majú kruhový pôdorys a dôležité je umiestnenie dvoch až 

štyroch vstupov do jeho vnútornej plochy. Rondely môžu byť aj vyjadrením skúsenosti ľudí 

s kozmickým časom a jeho premietnutím do opakovaných cyklov poľnohospodárskych prác a ľud-

ského života, ktorý umožňuje predstavu kruhového času a kozmického cyklu v rytme narodenia, smr-

ti, znovuzrodenia. Bolo to posvätné miesto na uskutočňovanie rituálnych obradov. Tieto spoločenstvá 

boli schopné vypočítať štyri základné astronomické dátumy od jarnej rovnodennosti cez letný slno-

vrat, jesennú rovnodennosť a zimný slnovrat. 

 
Obr. č. 5 Letecký pohľad na lokalitu Osem prútov, ktorá je súčasťou obce Krásna Lúka 
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Medzi princípy, pomocou ktorých sa objavujú nové lokality, patria spomínané pôdne príznaky, na 

týchto fotografiách vytvorených 20. júna 2013 si môžeme všimnúť tmavé škvrny, ktoré sú narušené 

poľnohospodárskou činnosťou. Ide pravdepodobne o praveké objekty, keďže som v tejto časti terén-

nym prieskumom našla okrem stredovekých črepov a renesančných kachlíc aj štiepané nástroje 

z rádiolaritu, rohovca, ale aj poľského pazúrika, ktorý bol pravdepodobne importom, čo ukazuje na 

možnú existenciu obchodnej cesty. Ide o doposiaľ neznámu lokalitu Osem prútov v extraviláne obce 

Krásna Lúka. Na fotografii si môžeme všimnúť samotnú obec, nad ktorou sa vypína Čierna hora, kto-

rá je súčasťou Levočských vrchov. 

 

 
Obr. č. 6 Nálezy z obce Krásna Lúka na polohách Osem prútov, Čierna Hora, Hono, Za mohylou, 

Záhrady. Uskutočnené v priebehu rokov 2011 – 2013 Z. Mišenkovou. 

 

 
Obr. č. 7 Najstaršia fotografia z východného Slovenska (Schürer – Wiese, 1938) 

 

Okrem nachádzania nových lokalít je taktiež dôležitá dokumentácia už známych historických 

miest, kde sa nachádzajú napríklad hrady. Táto fotografia je výnimočná preto, lebo je prvou leteckou 

fotografiou z východného Slovenska z roku 1938, zachytávajúca Spišský hrad. 
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                 Obr. č. 8 Spišský hrad 

 

Toto je súčasný stav Spišského hradu v pozadí so známou archeologickou lokalitou Dreveník.  

 

 
                      Obr. č. 9 Ľubovniansky hrad 
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                 Obr. č. 10 Šarišský hrad 

 

Letecká archeológia je dôležitá predovšetkým pre štúdium historickej krajiny a monitorovanie sta-

vu miest a jeho zmien v priebehu dejín. 

 
                         Obr. č. 11 Historické jadro Bardejova 
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                 Obr. č. 12 Prešov 

 

 
                  Obr. č. 13 Pohľad z vtáčej perspektívy na mesto Levoča 

    

Týmto príspevkom som chcela poukázať na to, že letecká archeológia nemusí objavovať len ob-

rovské praveké pamiatky, ako je megalitická stavba Stonehenge, ale dokáže sa uplatniť aj v teréne, na 

aký sme zvyknutí každodenne sa pozerať. Rovnako ako v ostatných krajinách stálo by za to aj u nás 

pokúsiť sa o jej rozsiahlejšie využitie. Všetky fotografie (okrem obr. č. 7) vytvorila autorka tohto prí-

spevku za pomoci www.darujlet.sk. 
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