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Část, která je věnovaná výběru stovky zajímavých archeologických lokalit krajiny Moravy a Slezska, je řazena abecedně podle
názvu katastrálního území, na kterém se
jejich areály nacházejí. Následuje ještě údaj
o okrese, který má za úkol více přiblížit lokalizaci. Informace pokračuje základním
slovním vyjádřením archeologické podstaty
lokality v podobě kategorie památky (jako
např. výšinné opevněné sídliště) a jejím pomístním názvem. Údaj v kilometrech pak
uvádí, kolik je třeba ujít pěšky k památce.
Vlastní heslo začíná obecnou charakteristikou lokality. Na tento údaj navazuje datování známých zásahů člověka do přírodního prostředí. U řady lokalit, kam se během
svých dějin člověk sídlící na našem území
vracel, je tak jmenováno více komponent
a uváděna tedy i širší datace. Další možné
vodítko představuje tzv. navigační bod,
tedy polohopisné souřadnice dominantního bodu popisované lokality nebo oblasti.
Krátce je ještě charakterizován také skutečný přístup na lokalitu; zdaleka ne všechny
jsou totiž součástí tradičních výletních tras.
Krátce je charakterizován význam, který
zvolené lokalitě přikládáme. Následuje
historie lokality a slovní popis vybraného
místa. Ten je odkazy provázán s mapami,
obrázky a slovníkem použitých odborných
výrazů, který je součástí průvodce a tvoří
jeho závěrečnou část. Tyto odborné výrazy jsou v textu vždy označeny hvězdičkou.

Jak používat průvodce

Úvod

V zápatí textu jsou uvedeny iniciály autora
v hranatých závorkách, které lze rozklíčovat dle jmenného soupisu kolektivu autorů.
Odkaz na další zdroje poučení o vybraných
lokalitách představuje doporučená literatura. Konečně, vzhledem k tomu, že krajina Moravy a Slezska je velmi bohatá na
archeologické i architektonické památky,
které mají svůj významný archeologický
kontext, je připojena základní charakteristika několika dalších lokalit v okolí, jejichž
návštěvu by uživatel tohoto průvodce neměl vynechat. Připojený QR kód poskytuje
elektronickou verzi tohoto průvodce a následuje ještě odkaz na základní informační
systém NPÚ o památkovém fondu České
republiky (Památkový katalog). Ten umožňuje využít další údaje o potenciálu území
a jeho zajímavostech. Základní údaje o poloze lokality také uvádí rejstřík, který spolu
s mapou přibližuje jejich polohu v prostoru
Moravy a Slezska a nachází se až v závěru
průvodce.
V tomto členění informací vychází náš průvodce z dalšího výstupu projektu Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu
a prezentaci dat, kterým je Archeologický
atlas Čech. Vybrané památky od pravěku
do 20. století (M. Kuna a kol. 2014). Obě
publikace spojuje snaha přiblížit bohatství
archeologického památkového fondu nejširší veřejnosti a maximální možnou mírou
zachovat společné členění hesel i dalších
atributů obou publikací.

Vratěnín. Reliéfní pozůstatky tvrziště v poloze U Kola. Foto M. Bálek 2003
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