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1 ÚVOD
„Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp,“ hlásá nápis v průčelí turistické chaty na
vrcholku této legendární hory. I se svou nízkou nadmořskou výškou 455 m. n. m tvoří Říp
dominantu jinak rovinaté zemědělské krajiny. Vyhlídka na vrcholku poskytuje pohled na
barevnou mozaiku širokých lánů polí, sytě zelené skvrnky remízků a drobných lesíků a
mraveniště početných vesnic, propojené sítí tenkých, klikatých cest. Pro nás, kteří jsme na
Podřipsku vyrůstali, je ten povědomý čočkovitě vypouklý obrys na horizontu, který jako štít
rozráží těžké mraky, něčím samozřejmým a zároveň i velmi vzácným. Je to symbolické místo,
hora, od které odvozujeme svůj bájný původ a je to také střed velice úrodné oblasti, která
překypovala životem již v dobách, které dnes poznáváme jen díky metodám archeologické
práce.
Podřipsko bylo pro archeology zajímavou a lákavou oblastí už od počátků archeologie
jako vědy. Samotní zakladatelé profesionální archeologie v Čechách procházeli okolí bájné
hory a pátrali po pozůstatcích onoho prvotního tábora Praotce Čecha. Mýtus a věda byly
tehdy ještě spojené, jedno se snažilo potvrdit to druhé, namísto aby je vyvracelo. Od dob, kdy
po Podřipsku putoval „archeolog – romantik“ Václav Krolmus uplynulo už více než 150 let.
Změnila se krajina, změnily se postupy archeologické práce, výzkumníci začali zkoumat
povrch země z výšky, využívat letadel a satelitů, určovat stáří artefaktů pomocí
radiokarbonové metody. Mýtus se stal „jen“ mýtem. Jedna základní věc však v archeologii
Podřipska zůstává – stále je co objevovat. Každý rok se zde s jistotou objeví nová lokalita –
ať už pomocí výše zmíněných nových metod, nebo náhodně, během hloubení základů,
kanalizačních příkopů či při stavbě silnic.
Na Podřipsku jsou doloženy aktivity všech chronologických etap pravěkých dějin. Od
paleolitu, přes neolit a eneolit až k době bronzové a železné. Vyskytují se zde výjimečné
lokality nadregionálního, někdy až evropského významu, jako je sídliště paleolitických lovců
v Račiněvsi či Lužické pohřebiště v Chodounech. Často se zde také setkáváme
s polykulturními lokalitami, které byly obydleny v průběhu několika epoch různými
kulturami. Protože máme k dispozici záznamy archeologů již z první poloviny 19. století, je
rovněž možné se k lokalitám vracet, zjišťovat nové, dosud neznámé skutečnosti a souvislosti a
revidovat předchozí výzkumy pomocí nových metod.
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Vše, co bylo dosud uvedeno, úzce souvisí i se čtyřmi lokalitami, kterými se zabývá tato
práce. Jedná se o místa jak zcela nová a poprvé podrobená výzkumu, tak o místa sousedící
s již dobře známými a významnými lokalitami.
Cílem této práce je zpracovat výsledky čtyř povrchových sběrů, které proběhly na
lokalitách, které jsou součástí katastru obcí Chodouny, Ctiněves, Kyškovice a Račiněves a
zasadit je do kontextu pravěkého osídlení na definovaném území užšího Podřipska.
V první kapitole se nejprve budu věnovat použitým metodám, konkrétně letecké
archeologii a metodě povrchového sběru. Následně bude vymezena oblast užšího Podřipska a
popsány její přírodní podmínky. Další, nejrozsáhlejší část práce pak představí chronologický
vývoj vymezené oblasti – nejprve představí významné osobnosti archeologického výzkumu
v oblasti a pak nejvýznamnější lokality a objevy, které zde byly dosud učiněny. Tato část
práce je pojata chronologicky od nejstaršího období pravěku – paleolitu, až po dobu římskou.
Vždy je nejprve velmi stručně představena konkrétní kultura a následně jsou uvedeny lokality
jejího výskytu na užším Podřipsku.
Dále se práce zabývá samotnými čtyřmi lokalitami. Každá z nich je nejprve
charakterizována na základě svých přírodních podmínek a geopolitického členění, poté jsou
prezentovány výsledky povrchových sběrů, které zde byly uskutečněny a ty jsou dále
interpretovány a zasazeny do kontextu ostatních, již publikovaných, výzkumů. V závěru této
práce jsou pak shrnuty výsledky bádání na všech čtyřech lokalitách a jejich přínos pro
archeologické poznání užšího Podřipska.
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2 POUŽITÉ METODY
Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá definovaným
územím užšího Podřipska – jsou zde popsány přírodní podmínky této lokality a dále je pak
značný prostor věnován souhrnu dosud uskutečněných archeologických výzkumů, které zde
proběhly od poloviny 19. století až po současnost. Při sestavování této části práce jsem
vycházela

z již

publikovaných

odborných

článků

především

z časopisů

Památky

archeologické, Archeologické rozhledy, Archeologie ve středních Čechách a Podřipský
muzejník. U archeologických situací, které nebyly publikovány jsem použila informace
z nálezových zpráv, popřípadě hlášení o akcích. Nápomocná mi při těchto rešerších byla
aplikace Archeologická mapa České republiky, kterou spravuje Archeologický ústav AV ČR
v Praze, jenž mi poskytl přístup z pozice badatele. Jedná se však o stále vznikající platformu,
kde část dokumentace dosud chybí, proto mi další potřebné nálezové zprávy poskytlo
v elektronické podobě Roudnické muzeum.
V druhé části práce pak dochází ke zpracování samotných povrchových sběrů. Nejprve
jsou opět definovány přírodní podmínky lokalit a následně je přistoupeno k samotnému
rozboru sběrů.
Při vypracování druhé části této bakalářské práce byla použita data, získaná pomocí
dvou v současnosti velmi populárních a využívaných archeologických metod – letecké
archeologie pomocí DPZ (dálkového průzkumu země) a povrchových sběrů. Obě tyto metody
lze zařadit mezi metody nedestruktivní archeologie, tedy mezi takové techniky a teorie „které
jsou zaměřeny na vyhledávání a vyhodnocení archeologických pramenů bez provedení
destruktivního zásahu do terénu“ (Kuna a kol. 2004, s. 15). Následující kapitola má za úkol
shrnout základní charakteristiky použitých metod a popsat způsob jejich aplikace v případě
čtyř zkoumaných lokalit1 ve Ctiněvsi, Kyškovicích, Chodounech a Račiněvsi.

2.1 Letecká archeologie
Letecká archeologie je oborem, který v sobě zahrnuje hned několik metod založených
na vizuálním průzkumu krajiny a pořizování dokumentačních snímků z výšky (Kuna 2000, s.
49).
1

Pojem lokalita bude v kontextu práce používán tak, jak jej používá Kuna (2000, s. 21) tedy jako

geograficky definovaný prostor, ve kterém je prováděn výzkum a jsou zajišťovány určité komponenty (tj.
archeologický obraz určitého areálu aktivity, který vzniká trváním areálu po určitou dobu a kumulací pozůstatků
aktivit).
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Cílem letecké archeologie je podle Kuny (2000, s. 50) především plošný průzkum
krajiny z výšky za účelem identifikovat dosud neevidované archeologické památky;
dokumentovat kulturní krajinu; získávat informace z družicových snímků pořizovaných za
jiným účelem, než je studium historické krajiny a archeologická prospekce a evidovat, ukládat
a odborně analyzovat získaná data.

2.1.1 Stručná historie vývoje oboru
Gojda (1994, s. 115) přirovnává posun vědění, který zapříčinil objev letecké prospekce
v archeologii k posunu, který později přineslo radiokarbonové datování – boom nových
archeologických lokalit a s nimi spojených významných objevů byl obrovský a dodnes tato
metoda stojí na počátku významných archeologických počinů.
Přestože je letecká archeologie často označována jako nový, moderní obor, se kterým
jsou spjata velká očekávání do budoucna, jeho počátky sahají hluboko do dvacátého století a
jsou pevně spjaty s historií aviatiky jako takové, především s armádním letectvím (Gojda
2000, s. 119). První letecké snímky památek byly pořízeny už v roce 1896. Známým se pak
stal snímek z roku 1906 pořízený vojenským pilotem P. H. Sharpem, který zachycuje
z megalitickou stavbu Stonehenge, a kde je kromě stavby samotné dobře patrný také stínový
příznak přístupové cesty – jedná se tedy o první fotografii, která přispěla k archeologickému
poznání (Kuna 2000, s. 55). Za zakladatele letecké archeologie je považován britský
archeolog Osbert Guy Stanhope Craword, který ve 20. letech 20. století jako první popsal
způsoby identifikace pohřbených reliktů kulturní krajiny a vysvětlil příčiny vzniku příznaků.
Anglie již od Crawordových dob stojí v čele vývoje tohoto oboru.
V zemích komunistického bloku včetně Československa bylo letecké snímkování
obtížné, protože zákon o ochraně státního tajemství přímo zakazoval takové snímky pořizovat
(Gojda 2000, s. 120). Leteckou archeologií se tedy až v polovině osmdesátých let začali
zabývat J. Kovárník a M. Bálek, avšak pod přísným dohledem příslušníků STB (Gojda in
Šrajbrová 2018). V období po pádu komunistického režimu se leteckou archeologií zabýval
také Z. Smrž. Oblast Podřipska byla pak v devadesátých letech významným objektem zájmu
leteckých archeologů. Intenzivní průzkumy zde prováděla především Západočeská univerzita
v Plzni ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd (Gojda a Trefný 2011, s. 20),
jejíž tým vedl Martin Gojda. Projekt se zasloužil o důkladné zmapování místních lokalit a
posloužil jako základ pro použití dalších nedestruktivních archeologických metod k zajištění
lokalit.
4

2.1.2. Příznaky v letecké archeologii
Letecká archeologie pracuje při indikaci zahloubených objektů na snímcích s tzv.
příznaky. Ty se dělí na přímé a nepřímé (Kuna 2000, s. 76). Mezi přímé příznaky patří
zbarvení orné půdy, či tzv. stínové příznaky – světelné příznaky, které kopírují reliéf terénu.
Tato práce se však bude zabývat příznaky nepřímými, konkrétně příznaky vegetačními.
Vegetační (či někdy také porostové) příznaky vznikají tak, že „podpovrchové objekty
lokálně mění chemickou skladbu a strukturu podorniční vrstvy a/nebo podloží a tím dochází
ke změně vegetace, která z této půdy vyrůstá“ (Kuna 2000, s. 76).
Vegetační příznaky vznikají působením mnoha faktorů – přirozených (klimatické
podmínky, půdní a geologické složení, světelné podmínky v době focení) a člověkem
ovlivněných (druh vyseté plodiny, vlastnosti pozorovatele). Lze je dále dělit na pozitivní,
které vznikly zahloubením a negativní, které naopak vznikly vztyčením objektů.
V případě pozitivních příznaků je vegetace nad nimi jinak zabarvena a vyšší, protože
nahromaděná výplň nad objekty vytváří vhodné podmínky pro jejich růst. Projevuje se také
vyšší hustota plodin, protože se zde lépe drží voda (Gojda 1994, s. 123).
Naopak u negativních příznaků roste vegetace nad konstrukcemi z pevných materiálů,
které jsou však jinak mimo dosah orby. Vegetace je proto hůře vyživovaná, bývá nižší a má
světlejší barvu z důvodu menšího množství vláhy (Kuna 2000, s. 78), oproti okolní vegetaci
jsou tak příznaky světlejší. Schéma na obrázku č.1 znázorňuje působení těchto faktorů.
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Obrázek 1 Vznik vegetačních příznaků – vlevo pozitivní a vpravo negativní porostový příznak

Zdroj: Department of Archeology, University of Cambridge, 2019

2.1.3 Použití letecké archeologie v této práci
K identifikování čtyř lokalit, kterými se tato práce zabývá, byly použity družicové
snímky, dostupné na mapovém serveru Mapy.cz. Jedná se tedy o snímky, které nebyly
pořízeny přímo za účelem archeologického výzkumu, avšak k tomuto účelu je lze použít. Na
družicových snímcích lze snadno identifikovat vegetační příznaky dřívějšího osídlení.
Mapový server nabízí nyní snímky z let 2003, 2006, 2012, 2015 a 2016, přičemž nejlépe
vystupují příznaky proti povrchu vždy na nejnovějších snímcích z roku 2016, kdy probíhalo
snímkování lokalit v době suchého léta. Vinou odumírající okolní vegetace lze velmi dobře
sledovat pozitivní příznaky – stále zelenou vegetaci, která si bere vláhu z větší hloubky než
okolní, již uschlé rostliny.
Lokalitu v Chodounech identifikoval na portálu Mapy.cz M. Trefný, lokality
v Kyškovicích, Ctiněvsi a Račiněvsi pak identifikoval M. Gojda (ústní sdělení M. Trefného).

2.2 Metoda povrchového sběru
Pro průzkum lokalit byla použita metoda povrchového sběru. Předmětem povrchového
sběru jsou podle Kuny (2004, s. 308) „… všechny (movité) předměty na povrchu terénu, které
obsahují určitou informaci o minulých sídelních aktivitách“, tedy předměty, vyrobené
člověkem, které lze datovat. Mezi předměty, získané povrchovým sběrem tak patří především
keramika, vyskytují se však i předměty z kovu a kamene. Výhodou keramiky je podle Kuny
(2004, s. 308) možnost ji nejsnáze datovat kvůli její časové proměnlivosti.
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Všechny čtyři lokality se nacházejí na zemědělsky využívané půdě, z družicových
snímků však vyplývá, že oblast osídlení by mohla být větší, než je prozkoumaná plocha
ornice – některé porostové příznaky se vyskytují i na sousedících polích a lze proto pracovat i
s hypotézou, že se jedná o jeden souvislý areál aktivit. Zároveň je však možné, že areály
aktivit spolu nijak nesouvisely a pocházejí z jiných časových období. Provedením sběru i na
těchto přilehlých lokalitách lze získat další informace, které by celkový obrázek o pravěkém a
ranně středověkém osídlení na lokalitách více objasnily.
Výskyt nálezů na povrchu je způsoben orbou, která narušuje zahloubené objekty a
vrstvy s archeologickými artefakty a vynáší je na povrch. Pravěká a ranně středověká
keramika se však při tomto procesu rozpadá (Kuna 2004, s. 309), a proto lze předpokládat, že
střepy, nalezené při povrchovém sběru, byly vyneseny na povrch teprve nedávno. Na
vynesené předměty totiž působí povětrnostní vlivy a další efekty podnebí, které způsobují
jejich erozi.

Využití metody povrchového sběru při výzkumu lokalit
Ve všech čtyřech případech se jednalo o zjišťovací povrchové sběry, které měly za cíl
prověřit nálezy z družicových snímků. Nebyly tedy vytvářeny čtverce pro hlubší analýzu a
snahou výzkumníků bylo především potvrdit hypotézu, že se na daných lokalitách
vyskytovalo pravěké osídlení.
Kvalita sebraných artefaktů byla rozdílná a od ní se do značné míry odvíjela i možnost
je přesněji datovat.
Samotné morfologické a chronologické určení střepů probíhalo s časovým odstupem.
Prováděno bylo v Podřipském muzeu během několika sezení s panem doktorem Trefným.
Střepy bylo třeba nejprve důkladně omýt a nechat oschnout. V případě lokalit ve Ctiněvsi,
Račinevsi a Kyškovicích již k tomuto očištění došlo před tím, než jsem se do výzkumu
zapojila, střepy z Chodoun jsem pak očišťovala já. Samotné chronologické určení střepů jsem
nemohla provést sama, získání dostatečných expertních schopností v tak krátkém čase ani
není možné, proto střepy určil pan doktor Trefný, přičemž já jsem mu při této činnosti
asistovala. Nejprve jsme vždy vytvořili morfologické kategorie – zde jsem mohla po kratším
tréninku s kategorizací skutečně pomoci – oddělili jsme těla, okraje, dna a ucha jednotlivých
nádob, přičemž v každém souboru dle očekávání jasně dominovala těla nádob – tvořila vždy
více než 90 % všech střepů.
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Následně jsme přikročili ke chronologickému určení. Schopnost střepy určit závisela na
přítomnosti jasných chronologických znaků. Některé střepy proto bylo možné identifikovat
poměrně přesně – přítomnost grafitu v laténských střepech, vlnovky, vytvořené rádýlkem na
slovanské keramice apod. Jiné však bylo možné zařadit pouze rámcově do období
zemědělského pravěku.

3 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY LOKALITY
3.1 Vymezení lokality
Podřipsko není jako lokalita v literatuře přesně definováno, jedná se spíše o často se
vyskytující lokální název, který, pokud se v literatuře objevuje, představuje rozdílně rozsáhlá
území. Hrala (1966, s. 133) zahrnuje do své práce Archeologické nálezy z Podřipska i lokalitu
Podbradec, která je od samotné hory Říp vzdálena více než 15 km. Gojda a Trefný (2011, s.
11) definují Podřipsko jako výrazně menší území o rozloze cca 350 km 2, v jehož středu je
hora Říp, kolem níž tvoři hranice území pomyslnou kružnici o poloměru 11 km. Oblast, která
bude zkoumána v rámci této bakalářské práce, však nepostihuje ani celou takto méně
rozlehlou oblast Podřipska, ale pouze její část. Tuto úžeji definovanou část lze tedy pro účely
práce označovat jako „užší Podřipsko“.
Z administrativního hlediska se oblast rozkládá na pomezí Severních a Středních Čech,
a náleží k území Ústeckého kraje, konkrétně Litoměřickému okresu. Významnou část plochy
užšího Podřipska tvoří katastr města Roudnice nad Labem, obce s rozšířenou působností, pod
jejíž správu spadají všechny čtyři zkoumané lokality – Chodouny, Kyškovice, Račiněves a
Ctiněves.
Zkoumanou oblast lze poměrně obtížně vymezit pouze na základě přírodních
charakteristik. Jedná se o rovinatou krajinu bez výraznějších dominant (výjimku zde tvoří
pouze hora Říp, popřípadě výrazně menší vrch Sovice). Proto bude pro účely práce daná
oblast definována částečně přírodními charakteristikami a z části rovněž charakteristikami
čistě abstraktního politického členění regionu.
Ze severu lze oblast ohraničit povodím říčky Obrtky a následně Úštěckého potoka, do
kterého se u vísky Polepy vlévá. První dvě z celkových čtyř zkoumaných lokalit – Kyškovice
a Chodouny, se nalézají v prostoru mezi touto říčkou a pravým břehem meandru Labe. Na
severozápadě lze lokalitu vymezit právě korytem řeky Labe. Na jihozápadě a na jihu je pak
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potřeba si pomoci již zmiňovaným abstraktnějším, a tudíž pro archeologii nepříliš relevantním
administrativní předělem – hranicí Ústeckého kraje. Pro lepší představu, kde tato hranice leží,
je možné využít okolo se vyskytujících vesnic – vine se východně od obcí Bechlín a
Libkovice pod Řípem, obkružuje obec Horní Beřkovice a pak dále pokračuje jižně od obcí
Černouček a Straškov-Vodochody.
Ze západu pak lze oblast užšího Podřipska vymezit pomocí další přírodní bariéry –
toku řeky Ohře. Tuto řeku sleduje hranice užšího Podřipska přibližně od obce Mšené lázně až
po její soutok s řekou Labe.
Takto vymezenou oblast, která je pro účely práce nazvána užší Podřipsko, znázorňuje
následující obrázek 2. Hranice užšího Podřipska je vyznačena oranžovou linií.
Obrázek 2 Vymezení oblasti užšího Podřipska na mapě

Zdroj: Mapy.cz, 2019, doplněno

Takto vymezená plocha užšího Podřipska představuje zhruba 300 km 2 (Česká
geologická služba 2019a), délka obvodové linie pak tvoří zhruba 88 km.2
2

Ke změření těchto údajů byla použita mapová aplikace České geologické služby a její funkce měření

délky a obsahu plochy. Aplikace je dostupná na www.mapy.geology.cz
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3.2 Geologické charakteristiky oblasti
Vybraná lokalita se nachází v jihovýchodní části Dolnohorské tabule, je součástí Řípské
tabule, konkrétně její součásti Krabčické plošiny (Gojda a Trefný 2011, s. 12). Nejvyšším
bodem Krabčické plošiny je hora Říp. Jedná se o neovulkanickou kupu odkryté výplně
diatermy ze sodalitického nefelininu s četnými tvary odnosu a zvětrávání na příkrých svazích.
(Demek a Mackovčin 2006, s. 391), geologickým podložím se tedy výrazně liší od zbytku
Krabčické plošiny, která je tvořena turonskými slídovci, prachovci a spongity, z velké části
zakrytými kvartérními fluviálními a eolitickými sedimenty (Demek, Madskovčin a kol. 2006,
s. 245). Geovědní mapa České geologické služby (2019a) uvádí, že se v okolí hory Říp
rozkládá podloží z kamenitých až hlinito-kamenitých sedimentů. Významnou část podloží
stanovené lokality tvoří především spraš a sprašová hlína, která pokrývá značnou část oblasti
jižně od meandru Labe (od levého břehu řeky), především na katastrech obcí Ctiněves,
Krabčice a Kleneč. V této části vymezené oblasti se dále hojně vyskytují také jílovitovápenaté prachovce. Na protilehlém břehu meandru Labe pak lze nalézt především navátý
písek, který se u obce Chodouny a Černěves vyskytuje v kombinaci se štěrkem. Výraznější
dominantu v jinak rovinaté okolní krajině pak v této oblast tvoří vrch Sovice, s nadmořskou
výškou 278 m.n.m. Jeho podloží tvoří především silicifikované jílovité vápence a slínovce,
částečně pak písčito-hlinitý sediment, v okolí hory pak v podloží nalézáme vápnito-jílovité
pískovce.

3.3 Půdní pokryv
Vlastnosti půdy jsou z hlediska práce velmi důležitou charakteristikou. Již
v předindustriálním období byla kvalita zemědělské půdy zkoumána, protože její bonita
sloužila k vyměření pozemkové daně (Gojda a Trefný 2011, s. 12) Tereziánský katastr
zařazuje půdu Podřipska do čtvrté nejvýnosnější kategorie (z celkových osmi), je tedy velmi
úrodná (Tomášek in Trefný 2003, s. 12), Nejčastěji zastoupeným půdním typem je ve
zkoumané lokalitě černozemě, která se rozkládá především kolem hory Říp (ze západu,
z jihozápadu a z východu. Jedná se o velmi úrodnou půdu s obsahem humusu 2,5 - 4 %
(Taxonomický klasifikační systém půd ČR 2019a). Matečným substrátem jsou zde pro
černozemi zvětraliny slínovců. V bezprostředním okolí řeky Labe se pak vyskytuje
pseudoglej, tedy značně podmáčená půda, která je výrazně méně vhodná pro zemědělství než
černozem. Na ni však dále v labském meandru navazuje hnědozemě, která sice obsahuje méně
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humusu než černozemě, stále se však jedná o půdu s dobrou bonitou (Tomášek 2003). Povrch
Řípu pak pokrývá ranker, tedy půda typická pro příkré svahy (Gojda a Trefný 2011, s. 12).

3.4 Vodní toky
Hlavními vodotečemi v užším Podřipsku jsou řeky Labe a Ohře, které tuto námi
zkoumanou oblast částečně ohraničují. Z archeologického hlediska jsou však významnější
menší řeky, které v pravěku tvořily osu sídelních aktivit (Gojda a Trefný 2011, s. 13). Jedná
se především o potok Čepel se svým pravobřežním přítokem Vražkovským potokem. Čepel
protéká obcí Straškov, vine se západně od hory Říp a dále pokračuj k obci Podlusky, která je
součástí města Roudnice nad Labem, a v obci Doksany se vlévá do Ohře. Na jihu pak téměř
souběžně s hranicí Ústeckého kraje protéká Věštínská strouha, stejně jako Vražkovský potok,
je však Věštínská strouha spíše vodotečí sezónní a její povodí závisí na množství srážek.
V současné době Vražkovský potok vinou několika po sobě následujících suchých létech a
mrazivých zim s minimem srážek slábne a u obce Mnetěš, kde měl ještě donedávna stálý tok,
se nyní vytrácí.
Dalším významným vodním tokem je řeka Obrtka, která zároveň území užšího
Podřipska pro účely této práce vymezuje. Obrtka uzavírá oblast labského meandru s
lokalitami Chodouny a Kyškovice a vlévá se na západě, poblíž obce Polepy, do Úštěckého
potoka.
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4 HISTORIE ARCHEOLOGICKÉHO BÁDÁNÍ NA
PODŘIPSKU
Následující kapitola se věnuje archeologickému bádání na Podřipsku. Nejprve budou
stručně zmíněni významní badatelé, kteří na Podřipsku působili. Následně bude představena
chronologie archeologického bádání se stručnou charakteristikou významných kultur, které
zde sídlily a v neposlední řadě budou sumarizovány výsledky výzkumů, které na území
užšího Podřipska probíhaly od 19. století po současnost.

4.1 Významní badatelé
Podřipsko se už od prvopočátků archeologického bádání v českých zemích může pyšnit
neobvyklým zájmem badatelů. Hora Říp hraje v českých dějinách významnou roli, ovšem
dnes už ji vnímáme čistě jako roli symbolickou, kulturní. Představa, že starousedlicí
v okolních obcích dodnes doufají v objevení hrobu bájného Praotce Čecha, kterou jim
slibovali učitelé ve zdejších malotřídkách, působí dnes již úsměvně. Jinak tomu však bylo
v romantickém období poloviny 19. století, kdy se tento hrob jal hledat jeden z prvních
badatelů v oblasti archeologie, kněz Václav Krolmus (1790–1861). Krolmus byl proslulý
především svými badatelskými cestami, na kterých ho doprovázely mnohé významné
osobnosti té doby (B. Němcová, J. Neruda a další) (Sklenář a Sklenářová 2015, s. 322), v roce
1853 zamířil i na Podřipsko, aby prozkoumal pole u kostela svatého Matouše v obci Ctiněves
(viz. kap. 4.3.5). Věřil, že zde objevil hrob praotce Čecha. Na poli však nesměl kopat, protože
bylo oseto, přesto mu ale vystupující mohyla a zřejmě i vyprávění místních, kteří v lokalitě
nacházeli kosti a předměty již dříve, nedopřály klid a sám zde s motyčkou vykopal několik
artefaktů, včetně eneolitického kamenného sekeromlatu. (Sklenář 2012, s. 132-134) Ke sbírce
celkem 103 artefaktů, které během těchto cest nashromáždil, sepsal v roce 1854 průvodní
zprávu pro Archeologický sbor, ve které se o nálezu ve Ctiněvsi zmiňuje. Sbor se však
k tomuto jeho nálezu staví celkem opatrně, jak si sám ve svém deníku v roce 1854 posteskne
(Sklenář 2012, s. 132-134). Jeho zpráva však prošla i tiskem – byla v prosinci 1854 vydána
v nově vzniklém časopise Památky archeologické a místopisné (Krolmus 1854, s. 91)
Krolmus byl nesmírně aktivním a plodným badatelem, prehistorická sbírka, kterou v té době
mělo Národní muzeum, byla z jedné třetiny tvořena právě jeho objevy (Sklenář a Sklenářová
2015, s. 322). Postup jeho vědecké činnosti se vymykal tehdy platným postupům – namísto
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shromažďování náhodných nálezů sám aktivně „starožitnosti“3 vyhledával a snažil se je
chronologicky určit. Nechal se však velmi unášet pověstmi, které mu vyprávěli místní, a i
kolem vcelku skromných nálezů budoval celé příběhy. Nejinak tomu bylo i v případě jeho
bádání na Podřipsku. Díky jeho textům (např. Krolmus 1854, s. 91) a jeho deníkům se tak
dozvídáme, jaké legendy a příběhy o zdejších lokalitách mezi místními lidmi kolovaly.
Další významnou osobností počátků české archeologie, která je s objevy na Podřipsku
spjata, je Josef Ladislav Píč (1847-1911). Píč působil jako redaktor Památek
archeologických v letech 1887-1911. Postupně se stal kustodem nově vyčleněného oddělení
prehistorie v Národním muzeu (Sklenář a Sklenářová 2015, s. 438) Prosazoval modernější
postupy v archeologické práci. Na Podřipsku je jeho jméno spojováno především s bylanským
pohřebištěm v Račiněvsi (viz. 4.3.3).
Protože Píč nemohl kvůli svému pracovnímu vytížení v Praze příliš cestovat, posílal
často na lokality své žáky – nejinak tomu bylo v případě bylanského pohřebiště v Račiněvsi.
Na něj byl totiž upozorněn svým spolupracovníkem Mořicem Lüssnerem (1813-1891).
Tento archeolog se zájmem především o městské výkopy, hrady a tvrziště, vystudoval
filozofickou fakultu v Praze a hned po studiích nastoupil do soudní a magistrátní služby
(Sklenář a Sklenářová 2015, s. 350). V letech 1866-1868 byl okresním komisařem v Roudnici
nad Labem, musel proto Podřipsko velmi dobře znát, na rozdíl od dříve zmíněných osobností,
které sem pouze na krátko přivolal vědecký zájem. Oblasti věnoval několik svých odborných
textů, než se přesunul na pozici okresního komisaře do Jičína a zaměřil svůj zájem na toto
nové působiště.
Ve výčtu významných archeologů přelomu století nelze opomenout také Karla
Rozuma (1856-1933), zakladatele Podřipského muzea v Roudnici nad Labem a významnou
osobnost místní archeologie na přelomu 19. a 20. století. Rozum muzeum nejen pomáhal
v roce 1900 zakládat, ale po celý zbytek svého života pracoval z pozice hlavního správce jeho
sbírek na tom, aby vzkvétalo a rozšiřovalo své sbírky (Trefný a Cihla 2003, s. 10). Svými
texty se podílel na vzniku pravidelné ročenky Podřipský muzejník, přispíval také do
Vlastivědného sborníku – u obou periodik využil kromě svých vědeckých bádání také svého
uměleckého talentu a přispíval tak i kresbami z oboru historie a národopisu.
Podobně jako Rozuma či Lüsnera, přivál osud vcelku náhodou na Podřipsko i dalšího
významného podřipského archeologa, Alfréda Piffla (1907-1973). Tento vystudovaný
architekt prováděl už od 30. let 19. století záchranné výzkumy a jeho kroky často vedly i na
Podřipsko, kde se stal projektantem staveb, nadále však působil i jako konzervátor Státního
3

Jako „starožitnosti“ Krolmus označoval nalezené artefakty
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archeologického ústavu pro tento okres (Sklenář a Sklenářová 2005, s. 440). Byl velmi
precizním badatelem a jeho kresby archeologických situací jsou dodnes považovány za velmi
kvalitní zdroj informací (Gojda a Trefný 2011, s. 16). Archeologickou činnost na Podřipsku
provozoval bez nároku na mzdu pouze díky svému zájmu o obor (Trefný, Švejcar 2012). Vedl
rekonstrukci bratislavského hradu. V padesátých letech se stal obětí komunistické persekuce a
byl uvězněn. Začátkem sedmdesátých let se pak mohl vrátit zpět k archeologii a působil
převážně na Slovensku.
Dalšími

významnými

badateli

první

poloviny

dvacátého

století

spojenými

s Podřipskem, jsou například Josef Dobr (poslední kurátor sbírek původního Podřipského
muzea před jeho uzavřením v roce 1950) či Milan Zápotocký. Jméno tohoto litoměřického
archeologa s širokým chronologickým záběrem od eneolitu po raný středověk (Gojda a
Trefný 2011, s. 16), je spjato s mnoha záchrannými akcemi.
Druhá polovina dvacátého století se pak na Podřipsku musela obejít bez do té doby
významného kulturního a vědeckého centra – Podřipského muzea, jehož sbírky byly po
předání zámku armádě a vyklizení muzejních prostor roztroušeny na různých místech po
celém městě a jen zásluhou několika uvědomělých jedinců se část z nich zachovala až do
znovuotevření muzea po sametové revoluci v roce 1999 (Trefný a Cihla 2003, s. 9). Toto
mezidobí je charakteristické také dvěma významnými výzkumy. Pro první z nich, výzkum
žárového pohřebiště lužické kultury v Chodounech (viz 4.3.3), je klíčovou postavou Jiří
Hrala (1921-2002). Předmětem Hralova vědeckého zájmu byla především mladší doba
bronzová a doba halštatská (Sklenář – Sklenářová 2005, s. 230). Byl to pracovitý a velmi
činorodý člověk - Trefný s Jiráněm (2012, s. 10) připomínají jeho náročnou organizační
činnost během výzkumu pohřebiště – Hrala používal na výkopové práce brigádníky z řad
středoškolských studentů, na které byl nucen takřka otcovsky dohlížet, musel zajistit lokalitu
před zloději a vykonat všechnu administrativní práci – to vše zvládal skloubit se svou
vědeckou prací. Výzkumu v Chodounech věnoval takřka dvacet let svého života, dokončit
toto rozsáhlé dílo však do své smrti v roce 2002 nestihl. V roce 2012, deset let po jeho smrti
však vyšla publikace, která jeho dílo sumarizuje (Trefný a Jiráň 2012). Druhý významný
výzkum se týká bylanského pohřebiště ve Straškově – Račiněvsi a je spojen se jménem
Drahomíra Kouteckého (1931-2015).
Po sametové revoluci proslula lokalita Podřipska především aplikací v té době u nás
neobvyklé a nové metody – letecké prospekce (viz. 2.1.), která je zde spojena především
s Archeologickým ústavem Akademie věd v Praze a se jménem Martina Gojdy. Rovněž se
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na ní svou činností podílel Ústav archeologické a památkové péče severozápadních Čech
v Mostě, spojený především s osobností Zdeňka Smrže (Gojda a Trefný 2012, s.17).
Jak už bylo zmíněno, Podřipské muzeum obnovilo svou činnost v roce 1999. Většina
výzkumů, které budou zmiňovány v následujících kapitolách proběhla za participace, či přímo
pod záštitou této instituce. Muzeum sídlí od roku 2003 v nové budově, provozuje stálou
expozici historického vývoje Podřipska, pořádá ale i výstavy a přednáškové cykly pro
veřejnost. V tradici, kterou započal Karel Rozum tedy dále pokračuje.

4.2 Chronologie archeologického vývoje na užším Podřipsku
Následující kapitola pojednává o chronologickém vývoji vymezené oblasti užšího
Podřipska a shrnuje výsledky dosavadních archeologických výzkumů, které v této oblasti
probíhaly zhruba od poloviny devatenáctého století, kdy se Podřipsko, jak již bylo řečeno,
stalo střediskem zájmu prvních profesionálních archeologů až po současnost. Součástí této
rešerše jsou i nálezové zprávy z nedávno objevených lokalit i nedávné archeologické akce.
V oblasti užšího Podřipska je detekováno obrovské množství archeologických nalezišť a
z důvodu předepsaného rozsahu bakalářské práce nebylo možné je všechny zahrnout a
zpracovat, proto v této kapitole nezmiňuji některé povrchové sběry, při kterých bylo nalezeno
jen malé množství pouze obecněji datovatelné keramiky či situace, kde nebylo jisté, zda
nalezený materiál pochází z místa, či zda sem byl přemístěn odjinud v rámci stavebních či
výkopových prací. Soustředím se tedy pouze na významnější nálezy, které s jistotou dokládají
přítomnost určité kultury na dané lokalitě. Kapitola je z důvodu přehlednosti členěna
chronologicky. Popisu samotných archeologických situací vždy předchází stručný popis
konkrétní kultury. Tento postup byl však problematický v případě polykulturních lokalit.
Některá naleziště jsou tedy zmíněna na více místech v textu, přičemž teoretický základ a
okolnosti výzkumu byly zpracovány vždy u nejvýznamnější/nejhojněji zastoupené kultury na
nalezišti a v dalších částech práce byly pouze zmíněny podrobnosti o konkrétních nálezech
daných kultur v místě.
Cílem této části práce je zmapovat archeologickou situaci na užším Podřipsku a
poskytnout tak základ pro následné začlenění čtyř nově objevených lokalit do celkového
kontextu archeologických sídel této lokality. Výstupem této části práce však není pouze
chronologie oblasti užšího Podřipska, ale rovněž vizuální znázornění pravěkých sídel na této
lokalitě, o kterých dosud archeologové vědí – mapa, ve které jsou oblasti výskytu
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jednotlivých kultur barevně vyznačeny. Je tedy nyní snazší přímo vidět jejich možné
souvislosti a vazby. Kapitola pojímá chronologii naleziště více ze široka – nejprve je každá
kultura stručně představena, teprve poté je přistoupeno k samotnému popisu jejích doložených
sídelních aktivit na Podřipsku. Tento způsob výkladu byl zvolen především s ohledem na
poslání bakalářské práce, která má být srozumitelná i čtenáři méně zasvěcenému do tématu,
nikoli pouze odborníkům.

4.2.1 Starý paleolit
První doložené známky o osídlení na užším Podřipsku sahají až do starého paleolitu.
Počátek tohoto období lze globálně stanovit zhruba před 2 mil. let, v Evropě se však zřídka
vyskytují nálezy starší než 1 mil. let (Svoboda 2009, s. 101). V Čechách lze starý paleolit
definovat jako období od 0,85 mil. let B.P. až do 0,3 mil. let B.P 4., tedy na období trvající asi
0,5 mil. let (Fridrich, Fridrichová a Sýkorová 1989, s. 1).
O podobě osídlení ve starším paleolitu víme mnohé díky výzkumu v Přezleticích,
vesnice východně od Prahy, kde Fridrich v osmdesátých letech objevil a prozkoumal
staropaleolitické sídliště. Díky Přezleticím víme, že obydlí staropaleolitických lovců mělo
oválný půdorys a bylo nezahloubené. Jeho obvod tvořil val z jílu, kamenů a kostí velkých
zvířat. Nezahloubené ohniště se nacházelo mimo objekt a podle nálezů štípané industrie a
kostí zvířat se kolem ohniště odehrávala veškerá aktivita. Díky poloze vně obydlí poblíž jeho
vchodu, mohl oheň sloužit i jako ochrana proti predátorům (Svododa 2002, s. 106). Hlavním
zdrojem obživy byl lov, sběračství v této době nemá významný podíl na jídelníčku. Nejčastěji
konzumovaným zvířetem je podle kosterních nálezů pramamut. (Fridrich, Fridrichová a
Sýkorová 1989, s. 9).
Způsob života lovců byl kočovný – využívali letní a zimní tábořiště. Kromě hlavních
táborů zakládali i menší, dočasná tábořiště, kde ulovenou zvěř bourali a připravovali
k transportu do hlavního tábořiště. Jedno z těchto tábořišť bylo v roce 1997 objeveno také na
Podřipsku, na katastru obce Račineves. Jedná se o výjimečně hodnotnou lokalitu evropského
významu, která skutečně obohatila poznání způsobu života staropaleolitických lovců, a o
nejvýznamnější archeologickou lokalitu užšího Podřipska.
První artefakty byly v Račiněvsi objeveny v roce 1997 při těžbě písku. J. Fridrich, O.
Fejfar a I. Sýkorová pak po dva roky bez úspěchu vyjednávali s vedením pískovny o možnosti
4

Zkratka B.P. pochází z anglického before present „před současností“ v tomto chronologickém měřítku

totiž dělení na období před naším letopočtem a po něm nehraje roli.
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realizovat rozsáhlejší výzkum. Skupině bylo povoleno provést v roce 1997 pouze zjišťovací
průzkum a na prozkoumání zbylé plochy naleziště museli čekat až do roku 1999.
Lokalita se nachází na severním okraji dnes již zaniklé pískovny. V době starého
paleolitu se jednalo o menší písčitý ostrůvek či poloostrůvek v deltě Pravltavy, který byl
opakovaně obydlován v průběhu času, což svědčí o jeho strategické pozici (Fridrich 2002, s.
14).
Lokalita byla datována do období reinsdorfského interglaciálu (období před 400 000 ±
25 000 lety). Tuto dataci provedl Fridrichův tým především na základě nálezu kostí druhu
lagurus lagurus (pestrušky písečné), která se ve střední Evropě poprvé objevuje v období před
400 000 lety.
Podle Fridricha (2002, s. 71) zřejmě sloužila lokalita jako přechodné tábořiště lovců,
kteří zde zřejmě bourali ulovenou zvěř, tepelně ji upravovali – v lokalitě byly nalezeny
pozůstatky jednorázových velkých pecí na úpravu větších kusů masa – a poté transportovali
do základních táborů. Tuto teorii podporují jednak nálezy kostí se stopami po ořezávání masa,
jednak nálezy pouze některých částí koster velkých savců – hlav, žeber. Na základě poznatků
z obdobných nalezišť v Evropě (konkrétně v Bilsingslebenu a Schöningenu) autor odhaduje
vzdálenost od základního tábora na 35–60 km – z toho lze usuzovat, že by základním táborem
pro tábořiště v Račiněvsi mohlo být naleziště ve Velkém Přítočnu/Kročehlavech či ve Slaném.
Existence tábořiště podle Fridricha (2002, s. 14) indikuje trasy tahu zvěře, popřípadě
existenci napajedla v blízkosti lokality. Rovněž nevylučuje možnost přepravy ulovených
zvířat po řece. To vše podle něj svědčí o dobré organizaci společnosti staropaleolitických
lovců a schopnosti komunikovat a plánovat jednotlivé činnosti i v rámci ročních období.
Významným objevem v Račiněvsi byl způsob opracování kamenné industrie, který je
typický až pro střední paleolit. Jedná se o nejstarší naleziště v Čechách, kde byla tato technika
používána.

4.2.2 Neolit
Neolit je obdobím přechodu od kočovného života paleolitických lovců k usedlému
životu prvních zemědělců. Trval zhruba dva tisíce let v období mezi počátkem 6. a koncem 5.
tisíciletí před naším letopočtem, kdy nastává nové období – pozdní doba kamenná, tzv. eneolit
(Pavlů a Zápotocká 2007, s. 9).
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Podle nejnovějších poznatků byl zřejmě přechod od lovu a sběru k usedlému
zemědělskému životu poměrně plynulý a již předchozí mezolitické období5 pro něj
připravovalo půdu. Přestože v některých oblastech byl nástup zemědělství poměrně rychlý,
současní badatelé se přiklánějí spíše k tomu, že nově příchozí kultury neolitu částečně
integrovaly do nového systému obživy i původně zde žijící kultury mezolitické, zřejmě však
docházelo i k vytlačování původního obyvatelstva do vyšších poloh s méně úrodnou půdou.
Významnou technologickou inovací byla výroba nádob z hlíny, vypalovaných nejprve na
otevřeném ohni a později v peci – vznik keramiky (Skelnář a Sklenářová 2002, s. 231). Ta se
počínaje neolitem stane pro archeology cenným prostředkem k dataci nálezů.
Pro starší neolit jsou typické tzv. páskové kultury (kultura s lineární keramikou a
kultura s vypíchávanou keramikou), jejichž označení vzniklo na základě způsobu zdobení
keramických nádob. Nositelé těchto kultur se usídlovali v teplejších nížinných oblastech
kolem velkých řek.
Neolitické nálezy jsou na území Podřipska skromné. Nejčastěji docházelo k nálezům
hlazené kamenné industrie na zemědělských plochách ještě před začátkem mechanizace ve
20. století. Jedná se především o tři nálezy sekeromlatů z Mnetěše, které měl údajně objevit
sám Václav Krolmus při své cestě na Podřipsko, a které jsou díky jeho snahám dnes součástí
sbírek Národního muzea. Na k. ú. obcí Krabčice a Vražkov byly v průběhu 20. století rovněž
nalezeny kamenné sekeromlaty. Nálezcem Vražkovského artefaktu byl ve 40. letech Alfred
Piffl (Piffl 1942).
Dalším

neolitickým

nálezem

je

leteckou

prospekcí

M.

Gojdy

zachycený

mladoneolitický rondel6 ze Straškova. Rondel má čtyři vstupy, orientované přibližně ke
světovým stranám (Gojda, Trefný 2012, 35). Průměr rondelu dosahuje nanejvýš 35 metrů
(Řídký 2011, 34). Rondel se nachází na mírném svahu orientovaném k jihozápadu na parcele
5

Mezolitické období není do chronologického výčtu zahrnuto, protože nejsou známy žádné objevy

v oblasti užšího Podřipska, které by se k tomuto období vztahovaly.
6

Rondely jsou typické pro kulturu s vypíchávanou keramikou a vyskytují se na mnoha lokalitách

v Čechách. Jedná se o kruhové příkopové objekty. Interpretace jejich funkce nebyla dosud vysvětlena, nejčastěji
se však spekuluje o splečensko-kultovní roli objektů, mohly rovněž fungovat jako kalendářní observatoře (Pavlů,
Zápotocká 2007, s. 61). Kolem nich se tedy mohl soustředit také první pokus o centralizaci společnosti, dosud
založené na pokrevních svazcích. Pavlů a Zápotocká (2007, s. 61) spekulují, že vzhledem ke krátkému, jen
několik desítek let trvajícímu výskytu těchto objektů v archeologických nálezech, by se jednalo o neúspěšný
pokus. Samotné nálezy artefaktů v rondelech často význam staveb neobjasňují, jedná se o předměty zřejmě
pocházející z okolních sídlišť.
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541/11. Na místě nebylo přistoupeno k odkryvu, proto není určení objektu zcela jisté,
nicméně je velmi pravděpodobné. Straškovský rondel by se tak zařadil po bok zhruba dvaceti
dosud objevených rondelů na našem území, o jejichž nalezení se zasloužila letecká prospekce.
Za velmi významný nález lze pak označit nález sídliště a pohřebiště kultury s lineární
keramikou v Hoštce v lokalitě „u nádraží“. Nálezy z této lokality jsou mezi místními
zemědělci tradovány už z 19. století (Trefný a Kotyza 2010, s. 3).

K prvním nálezům

v lokalitě a jejich interpretaci docházelo už na konci 19. století – tehdy byla lokalita mylně
označena za mladobronzové žárové pohřebiště (Trefný a Kotyza 2010, s.17). Záchranný
průzkum při stavbě haly skladu z let 2008-2009 zde potvrdil sídlištní objekty kultury
s lineární keramikou. Nálezy podle autorů chronologicky souvisejí s nálezem hrobů této
kultury v nedalekém okolí, které učinil M. Zápotocký v šedesátých letech (Zápotocký 1967)

4.2.3 Eneolit
Eneolit je ve srovnání s neolitem kulturně velmi různorodý. Během zhruba 2 000 let
jeho trvání (od cca 4400 př. Kr. do 2200 př. Kr.) trvala jedna typologická fáze jedné kulturní
skupiny zhruba 80–100 let. Lidské společenství tedy zdaleka nebylo kulturně homogenní a
procházelo velmi dynamickým vývojem (Neustupný a kol. 2008, s. 14). Následující tabulka
představuje absolutní chronologii období eneolitu.
Tabulka 1 Chronologie eneolitu

Absolutní
chronologie
Před Kr.
do
4500/4400
od 3800
od 3350

Období
časný eneolit
starší eneolit
střední eneolit

Kulturní skupiny
starší stupeň: pozdně lengyelské skupiny
mladší stupeň: vyvinutý časný eneolit
kultura nálevkovitých pohárů
kultury: česká badenská, bošácká, řivnášská, chamská,
kulovité amfory

od
2900/2800
kultura se šňůrovou keramikou
mladší eneolit
do
kultura zvoncovitých pohárů
2300/2200
Zdroj: Neustupný a kol. 2008, s. 15 (zkráceno)
Pro eneolit je typické hustší osídlení, než tomu bylo v předchozích etapách
zemědělského pravěku. Předpokládat lze existenci spíše menších komunit hustěji rozesetých
19

v krajině ve vzdálenosti zhruba 2–3 kilometry a v některých oblastech kolem velkých řek
pravděpodobně i hustěji (Neustupný a kol. 2008, s. 14).
Původně existovala ve vědecké obci snaha charakterizovat eneolit jako období typické
používáním mědi, avšak tento přístup se ukázal být příliš zjednodušujícím. V současné době
tedy eneolit charakterizuje především množství klíčových technických inovací. Jedná se
zejména o vynález oradla, které významně zrychlilo a zjednodušilo obdělávání půdy, dále pak
o vynález vozu (díky znalosti kola), přičemž tyto dvě oddělené inovace vyústily ve vznik
zvířecího potahu7.
Pro nejstarší období eneolitu – časný eneolit je typická ligyelská kultura, jejíž moravská
odnož, obvykle nazvaná jako moravská malovaná keramika, doputovala i na území Čech.
Z oblasti užšího Podřipska však nemáme nyní žádné nálezy, které by bylo možné do tohoto
období zařadit. Proto tuto kulturu do výčtu nezahrnujme.
4.2.3.1 Kultura nálevkovitých pohárů
KNP, typická pro starší eneolit, už se ovšem na užším Podřipsku vyskytuje a není to
vůbec překvapivé, neboť se jedná o nejhojněji zastoupenou kulturu staršího eneolitu na území
Čech (Sklenář a Sklenářová 2002, s. 225). Označení pro tuto kulturu vyplývá ze specifického
tvaru jejích keramických nádob. Za nejvýznamnější naleziště na užším Podřipsku lze
jednoznačně označit hrob kultury nálevkovitých pohárů, objevený při záchranném výzkumu
pohřebiště střední až mladší doby bronzové při stavbě dálnice D8 ve Straškově (viz dále).
Objevu předcházel povrchový průzkum, který v místě odhalil keramické fragmenty, náležící
této kultuře (Gojda 1995). Samotný hrob byl kostrový, tělo bylo uloženo v poloze skrčence
(Gojda, Trefný 2011, s. 62). Tento způsob pohřbívání se vyskytuje ve starší fázi kultury
nálevkovitých pohárů, která bývá označována jako baalberská, podle mohyly Baalberge ve
středním Německu (Sklenář a Sklenářová 2015, s. 225). Hrob byl tedy datován do tohoto
období.
Další lokalitou výskytu KNP na užším Podřipsku jsou Hrdly. Zde bylo pomocí letecké
prospekce a následného odkryvu nalezeno příkopovité a palisádové ohrazení, náležící ke
KNP. Jedná se o stavbu ve starším eneolitu už méně častou než v neolitu. Podobné ohrazení je

7

Jako tažné zvíře byl zřejmě používán skot, kůň se sice v eneolitu vyskytuje rovněž, avšak nikoli jako

zvíře určené k tahu (Sklenář, Sklenářová 2015, s. 85)
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v česku možné najít pouze na nalezišti v Makotřasech (Musil a kol. 2017, s. 212-213)
Součástí nálezu byly také hroby kultury se šňůrovou keramikou (viz dále).
4.2.3.2 Kultura řivnáčská
Při výzkumu vrchu Vínek na katastru obce Straškov byla nalezena mimo jiné i
keramika, náležící střednímu eneolitu, konkrétně kultuře řivnáčské. Návrší Vínek je díky své
poloze dokonalým místem pro výskyt této kultury, neboť podobné mírně vyvýšené lokality
jsou u ní velmi časté. Efektivní povrchový průzkum je zde však znemožněn hustým porostem
a úpravami v průběhu 20. století, spojenými se stavbou dělostřelecké baterie (Trefný a Dobeš
2008). V lokalitě byla nalezena sídlištní jáma kultury řivnáčské, dále zde byl nalezen střep
keramiky, který byl k této kultuře přiřazen díky tzv. slámování8 (Trefný, Dobeš 2008, s. 208).
Toto jsou však jediné doklady o výskytu řivnáčské kultury na této lokalitě, a je
nepravděpodobné, že by se zde dochovaly další.
Nálezy KŘ byly rovněž zaznamenány na vyvýšené lokalitě Slavín poblíž města
Roudnice nad Labem (Zápotocký 1989, 532).
Fragmenty slámované keramiky této kultury byly nalezeny taky v hrobě kultury se
šňůrovou keramikou v Krabčicích (viz níže).
4.2.3.3 Kultura se šňůrovou keramikou
Pro mladší eneolit je typická kultura se šňůrovou keramikou. Ta je na užším Podřipsku
poměrně hojně zastoupena. Jedná se o kulturu, která na území Čech proniká zhruba 2 800 let
před naším letopočtem a velmi rychle osidluje nejen úrodné oblasti, kde již předtím sídlila
řivnáčská kultura, ale i sušší, méně zemědělsky vhodné oblasti a podhůří (Sklenář a
Sklenářová 2005, s. 343). O způsobu života tohoto lidu se mnoho neví. Svůj název získala
kultura díky výzdobě keramických nádob – především pohárů s vysokým hrdlem – které byly
zdobeny pomocí omotávání šňůry kolem hrdla nádoby v několika řadách. Nálezy pocházejí
téměř výlučně z hrobů. Lze zde pozorovat pevný pohřební ritus – mrtví byli ukládáni do
mělkých jam oválného či obdélníkového půdorysu ve skrčené poloze – ženy na levém boku
s hlavou k východu, muži na pravém boku hlavou k západu. Hroby jsou na keramiku dosti
8

Jedná se o způsob úpravy povrchu ještě měkké keramické hlíny pomocí kratších svislých, či

různosměrných tahů stébly slámy. Tato úprava je typická pro střední eneolit a sloužila k estetickým ale zároveň i
k praktickým účelům – nádoba pak v rukou neklouzala (Sklenář a Sklenářová 2015, s. 318).
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chudé a byly kryty mohylou. O podobě sídel kultury se šňůrovou keramikou, na rozdíl od
pohřbů, není známo téměř nic, Naleziště jsou velmi vzácná a tak je nutné zakládat domněnky
především na pohřební výbavě. Dosud se však vedou spory především o tom, zda byla tato
kultura usedlá, či zda kočovala.
Nálezy kultury se šňůrovou keramikou v Krabčicích
Nálezy z užšího Podřipska pocházejí hned z několika míst. V roce 1963 byly při kopání
základů pro čističku chmele v areálu někdejšího JZD v Krabčicích objeveny dva hroby
kultury se šňůrovou keramikou (Zápotocký 1975, s. 206). K nálezu byl přivolán ředitel muzea
v Litoměřicích M. Zápotocký, avšak dělníci a později rovněž příslušníci SNB již hrob
nenávratně poničili. Jednalo se o typický hrob této kultury – obě kostry byly pohřbeny ve
skrčené poloze, součástí pohřební výbavy byla keramika, nástroje a šperky ze zvířecích zubů
a perleti.
Další nález z Krabčic pochází z roku 2007 (Trefný a Kovářová 2008), kdy byl při
kopání výkopu na stavbu hromosvodu v rodinném domku rovněž objeven hrob. Došlo zde
opět k nešetrnému vyjmutí části kostry příslušníky PČR navíc část hrobu byla umístěna pod
chodníkem, takže nebylo možné odkrýt jej celý. Součástí výbavy byly opět šperky ze
zvířecích zubů, či jejich napodobeniny z kostí – pravděpodobně náhrdelník, či součást oděvu.
Mimo jiné zde byla objevena amfora se dvěma prožlabenými uchy a také fragmenty malé
nádobky, jejichž výskyt (převážně v páru) bývá v ženských hrobech velmi častý. Díky nádobě
a poloze těla na levém boku tváří k východu byl hrob určen jako ženský. Následně provedená
antropologická analýza tento předpoklad potvrdila – jednalo se o ženu starší padesáti let,
vysokou zhruba 165 centimetrů (Trefný a Kovářová 2008, s. 61). Součástí zásypu hrobu byly
fragmenty slámované keramiky, což opět svědčí o výskyt řivnáčské kultury ve stejných
oblastech, kde sídlila kultura se šňůrovou keramikou a jedná se rovněž o další místo výskytu
kultury řivnáčské v oblasti užšího Podřipska.
Další lokality KŠK na užším Podřipsku
Další nález pochází z Klenče – jednalo se o oválnou hrobovou jámu na parcele 450,
která byla objevena při stavbě kravína. Opět se jednalo o skrčence a součástí výbavy byla
keramika (Hrala 1953).
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Kostrový hrob eneolitického stáří, který nebylo možné blíže specifikovat, ale který nese
podobné rysy, jako hroby kultury se šňůrovou keramikou – skrčenec, pohřbený na levém
boku hlavou k západu – byl objeven v Rovném u domu č.p. 138. Pohřební výbava byla v jeho
případě velmi chudá – tvořilo ji jen několik střepů a zvířecích kostí (Gojda, Trefný 2011, s.
56-57).
Dále byly nádoby KŠK objeveny také na návrší Slavín na katastru Roudnice nad
Labem. Řediteli muzea Rozumovi je přinesl stavitel Brodský v roce 1901 a on si je podrobně
zakreslil do svého deníku.
Je třeba zmínit i Krolmusův kamenný sekeromlat, objevený ve Ctiněvsi na poli u
kostela svatého Matouše, který lze rovněž přisoudit kultuře se šňůrovou keramikou, přestože
badatelova domněnka byla jiná.
Dva hroby kultury se šňůrovou keramikou byly objeveny také při výzkumu bylanského
pohřebiště v Račiněvsi (Koutecký 2008).
4.2.3.4 Kultura zvoncovitých pohárů
KZP je chronologicky mladší než kultura se šňůrovou keramikou. V některých
oblastech Evropy se však tyto dvě kultury v závěru eneolitu střetávají. Takovou styčnou
oblastí jsou i Čechy a rovněž užší Podřipsko (Sklenář, Sklenářová 2005, s. 409), kde máme
doloženy nálezy z obou kultur, nálezy KZP jsou však o poznání skromnější.
Historicky první objevený nález, příslušící KZP na českém území, pochází z užšího
Podřipska a to už z roku 1848 kdy byl při stavbě železnice na premonstrátských pozemcích v
Bohušovicích nad Ohří (Sklenář 1992, s. 24) kostrový hrob. V oblasti kolem Bohušovic byly
nalezeny i další důkazy o přítomnosti této kultury. Zmiňuje je Spurný (1946) – zkoumal dvě
nalezené nádoby- jednu přímo přisuzuje kultuře se šňůrovou keramikou, druhou pouze
zařazuje do eneolitu, v obou případech se jedná o výbavu nalezeného hrobu.
Významný nález pochází z roku 1901 z nedaleké obce Hrdly. Zde byl nalezen vzácný
hrob kultury zvoncovitých pohárů při stavbě kůlny na východním okraji obce. Obsahem
nálezu byly dva zdobené zvoncovité poháry a vzácné měděné předměty - šídlo a kroužek.
Nález byl darován roudnickému muzeu (Sýkora a kol 2014, s. 6).
Pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů bylo rovněž objeveno na severním okraji obce
Doksany a to v roce 2015. Jednalo se o součást polykulturní lokality. Vzhledem
k ojedinělému výskytu této kultury na Podřipsku se však jedná o výjimečný nález, který
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dosud nebyl publikován (Trefný 2016b). Podle ústního sdělení M. Trefného se jedná o asi
dvacítku hrobů.

4.2.4 Doba bronzová
Doba bronzová trvala v Čechách přibližně patnáct století, přičemž nejstarší období je
charakteristické výskytem únětické kultury, střední období pak kultury mohylové a mladší
kultury popelnicových polí. Je to období, během kterého docházelo k významným změnám ve
struktuře společnosti, a to jak sociální tak ekonomické (Jiráň a kol 2008, s. 11). Významný
podíl na těchto změnách měla nově objevená surovina – bronz. Bronz má oproti dosud
používané mědi lepší vlastnosti – nižší bod tání, lepší kovatelnost a kvalitu lití. Díky jeho
rozšíření bylo možné vytvářet zcela nové druhy výrobků. Docházelo tak ke specializaci práce
a předpokládá se vznik privilegované skupiny řemeslníků (Jiráň a kol, tamtéž).
4.2.4.1 Únětická kultura
Pro chronologicky nejstarší období doby bronzové je typický výskyt únětické kultury.
Tato kultura pravděpodobně vyrůstá z KŠK a KZP a její nejstarší fáze, datovaná zhruba do
doby 2 300 př.n.l. je označována jako protoúnětická – jedná se o jaké-si přechodné období.
Samotná únětická kultura pak pokrývá období od 2 200 do 1 700/1 600 (Sklenář, Sklenářová
2005, s. 372). Pohřební ritus je zde kostrový, pouze vzácně žárový, u kostrových ritů byly
objeveny pozůstatky dřevěných rakví, či vyložení pohřební jámy dřevem či kamením.
Keramika je pečlivě hlazená, avšak zdobená je jen málo, nádoby jsou před vypálením pečlivě
vyleštěné, připomínají kovový povrch, větší užitkové nádoby jsou pak zdrsněny pomocí
prstování.
Na Podřipsku byly fragmenty keramiky únětické kultury objeveny na vrchu Sovice,
který je bohatý na nálezy různého stáří (více viz 4.2.6.2). Byl zde nalezen velmi zachovalý
únětický koflík a další keramické fragmenty. Kvůli nálezu kůstek se spekulovalo o existenci
velmi vzácně se vyskytujícího žárového hrobu, předpoklad však nepotvrdila antropologická
analýza úlomků (Gojda, Trefný 2011, s. 61). Další vyvýšenou plošinou, kde byly nalezeny
pozůstatky únětické kultury, je návrší Slavín na jižním okraji Roudnice nad Labem
(Zápotocký 1989, 533).
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Keramické fragmenty UK byly odhaleny také při výzkumu FF UK v obci Hrdly (Kůt
2014, s. 29 - 33). V této obci také následoval v roce 2013 záchranný plošný odkryv, který
odhalil sídliště únětické kultury. Lokalita se nachází na výrazné vyvýšené terase na pozemku
společnosti EMCO, která svou stavební aktivitou narušila strukturu naleziště. Jedná se o jeden
v největších odkryvů sídliště doby bronzové na Podřipsku za poslední dobu (Sýkora a kol.
2014, s. 16).
Na samém okraji zkoumaného území užšího Podřipska, v obci Svařenice, byl objeven
kostrový hrob únětické kultury při budování přípojky vody k nově budovaným stájím. Nález
byl neodborně vyjmut majitelem pozemku, proto se nepodařilo zcela rekonstruovat situaci.
V hrobě byl nalezen koflík, typický pro UK, na základě kterého bylo možné hrob datovat.
Okolní krajina na leteckých snímcích nese porostové příznaky dřívějšího osídlení (Kotyza
2011). Na poli u kostela svatého Matouše ve Ctiněvsi byly rovněž Vladimírem Salačem
(1986) objeveny střepy, náležící UK.
Významné nálezy pak opět pocházejí z katastru Straškova. Jedná se o významnou
lokalitu pod Vínkem, která byla později prozkoumána podrobným záchranným průzkumem
kvůli stavbě dálnice D8 (viz dále). Při ověřování poznatků letecké prospekce povrchovým
sběrem zde byly nalezeny střepy únětické keramiky (Křivánek, Gojda 1993).
Pozůstatky únětické kultury nalézáme také v Doksanech (Trefný 2005c). Do
roudnického muzea byly odsud roku 2005 doneseny artefakty, které spolu s ústním sdělením
nálezce o přítomnosti kruhových až oválných shluků kamenů, pravděpodobně obložení
hrobových jam, odkrytých při hluboké orbě, indikují nález hrobů únětické kultury. Nález
obsahoval téměř neporušené keramické nádoby.
Nález únětické kultury je zdokumentován rovněž v Roudnici nad Labem v Krokově
ulici a to během působení A. Piffla ve čtyřicátých letech 20. století. Nalezen byl kostrový
hrob a čtyři zachovalé nádoby. Ty se dostaly do vlastnictví Podřipského muzea až v roce 2010
(Trefný, Švejcar 2012, s. 3). Nedaleko tohoto hrobu, v Podluské ulici, byl pak v roce 2014
objeven při záchranném průzkumu další hrob únětické kultury, který byl svým obsahem velmi
neobvyklý – v hrobové jámě oválného tvaru se nacházelo několik těl v neanatomických
pozicích, přičemž celkový počet jedinců není dosud znám, nicméně objeveno bylo celkem
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sedm lebek (Trefný 2016c). Tyto nálezy však napovídají, že by se v jižní části města
Roudnice n. L. mohlo nacházet únětické pohřebiště.
4.2.4.2 Mohylová kultura
Ve střední době bronzové je Podřipsko, stejně jako zbytek severozápadních a středních
Čech, osídleno mohylovou kulturou. Ta se v Čechách začíná vyskytovat v 17. stol př.n.l. a
trvá do 13. stol př.n.l., tedy téměř půl tisíciletí (Jiráň 2008, s. 85). Jak vyplývá z názvu,
kultura je specifická vysokým podílem pohřbů pod mohylou. Přestože je tento způsob
pohřbívání doložen již v eneolitu, z období střední doby bronzové se dochovalo největší
množství mohyl, soustředěných často na rozsáhlých pohřebištích (Sklenář, Sklenářová 2005,
s. 211). Tato charakteristika však pro oblast středních Čech platí jen do jisté míry – není zde
totiž doloženo mnoho mohylových pohřebišť.
Hrob mohylové kultury, doložený na užším Podřipsku, se opět týká polohy Vínek ve
Straškově a opět se jedná o nález, učiněný při předstihovém výzkumu před stavbou dálnice
D8 v letech 1999-2000. Jednalo se o hrob kostrový, obdélníkového tvaru ve směru západ
východ (Trefný, Dobeš 2008, s. 223-224). Datován byl především díky nálezům keramiky
(dvě mísy a jeden džbán s mělkými podélnými žlábky), protože samotné tělesné ostatky se
v hrobě vyskytovaly pouze v podobě drobných fragmentů. Byly zde objeveny také kameny,
které mohly tvořit zásyp, zda se však jednalo o mohylu, nebo plochý hrob již nebylo možné
určit.
Zlomek keramiky MK byl rovněž nalezen na katastru Kyškovic při povrchovém
průzkumu (Trefný 2004). Dále byly nalezeny fragmenty únětické keramiky při budování
plynovodu na katastr obce Bechlín (Trefný 2005b)
V mladší a pozdní době bronzové leží Podřipsko na pomezí oblastí výskytu dvou
významných kultur - lužické a knovízské. Hranici zde tvoří tok Labe. Pro obě kultury jsou
typické žárové pohřby - v archeologických nálezech se pak objevují rozsáhlá žárová
pohřebiště, čítající i několik stovek pohřbů. Proto nesou souhrnné označení Kultury
popelnicových polí.
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4.2.4.3 Lužická kultura
Lužická kultura vytvářela sídliště na otevřených rovinách. Její příslušníci stavěli
povrchové dřevěné domy s drážkovou konstrukcí. Nálezy napovídají, že se jejich obyvatelé
živili chovem domácích zvířat, spíše než lovem, rybolovem a pěstovali obilí. Některá sídliště
byla ohrazena hradbami, valy, palisádami či příkopy. Pohřební ritus je žárový a ostatky bývají
uloženy v urně nebo jamce. Hroby obsahují milodary – keramiku, bronzové šperky,
kamennou industrii – které procházejí žehem společně s tělem (Sklenář, Sklenářová 2005, s.
185-187).
Na Podřipsku se vyskytuje hned několik mladobronzových nalezišť. Nejvýznamnějším
je rozhodně naleziště v Chodounech. Objev tohoto významného žárového pohřebiště je
spojen především se jménem J. Hraly, který výzkumu této lokality zasvětil několikaletou
práci a vydal o ní sérii článků (například Hrala 1972).
Pohřebiště se nacházelo v bezprostřední blízkosti lokality, zkoumané v rámci této práce.
Jedná se o přímo navazující parcely 824 a 825 (Trefný , Jiráň a kol. 2012, s. 10), tedy o
lokalitu, označovanou místními jako „Na Krakuli“. Záchranné průzkumy zde probíhaly mezi
léty 1958 a 1973. V roce 2012 byla na jejich základě vydána shrnující studie (Trefný, Jiráň a
kol. 2012).
Pohřebiště bylo využíváno od konce střední doby bronzové do počátku vrcholného
úseku mladší doby bronzové. Bylo zde odkryto celkem 96 žárových hrobů či objektů, které
nebylo možné jako hroby jednoznačně identifikovat, protože neobsahovaly žádné nálezy,
nebo jen neprůkazné množství drobných střepů či spálených kůstek. To však není konečné
číslo – nespecifikovatelné množství hrobů bylo zničeno již v minulosti těžbou písku. Trefný a
Jiráň (2012, s. 104) proto spekulují, že se na nekropoli mohlo vyskytovat mezi jednou a
dvěma stovkami hrobů. S takovým počtem by bylo naleziště v Chodounech největší nekropolí
lužické kultury na území Čech.
Pohřebiště je zajímavé především výskytem třech různých druhů žárového pohřebního
ritu – jámových hrobů, komorových hrobů a popelnicových hrobů. Dosud se nepodařilo
objevit sídliště, ke kterému tato rozsáhlá nekropole náležela (Trefný, Jiráň a kol 2012, s. 104),
ovšem stopy po osídlení v mladší době bronzové nesou i místa v bezprostředním okolí
lokality – na samotném katastru obce byly nalezeny ještě dva objekty, které lze považovat za
žárové hroby.
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Z katastru blízké Černěvsi se díky A Pifflovi dochovala zpráva o průzkumech
konaných zde v roce 1940. Při hluboké orbě zde byly objeveny pravděpodobně pozůstatky
popelnicového pole – jednak samostatné nádoby, jednak shluky nádob. Mnoho jich bylo při
zemědělské činnosti zničeno a jen část se tehdy dostala do kabinetu místní školy. O nálezu
neexistují písemné záznamy. Ředitel muzea v Roudnici, prof. Rozum, si podrobnosti údajně
udržoval pouze v paměti a po jeho smrti byly tak ztraceny (Trefný, Jiráň 2012, s. 87).
Podobně kusé informace pocházejí rovněž z Lounek, kde bylo v 19. a první polovině
20. století postupně objeveno několik střepů, které mohly pocházet z popelnic, nebyly však
nikdy časově určeny. Rovněž na vrchu Sovice, která je součástí katastru obce Vetlá, byly
mezi jinými nalezeny i keramické střepy z období mladší doby bronzové (viz kapitola
4.2.6.2).
Pohřební a sídlištní komponenty mladší doby bronzové byly zjištěny také na katastru
obce Vrbice. Všechny tyto pozůstatky aktivity v mladší době bronzové je však obtížné blíže
specifikovat a ověřit tak, zda mohla souviset s existencí chodounské nekropole – tvořit
hledaný sídelní celek, jehož obyvatelé v Chodounech pohřbívali své mrtvé.
Na katastrálním území obce Staškov, v lokalitě Pod Vínkem byl v roce 1999 realizován
záchranný výzkum v souvislosti se stavbou úseku dálnice D8 z Nové Vsi do Doksan. Lokalita
se nachází za nevysokým kopcem Vínek (240 m.n.m.), který však vůči okolí výrazně
vystupuje a tvoří lokální dominantu. Výzkumu, během kterého bylo objeveno 54 objektů,
předcházel letecký průzkum Zdeňka Smrže, který odhalil především kruhové příkopy a žlaby
v místě naleziště (Trefný, Dobeš 2008, s. 205).
Vše nasvědčuje tomu, že byla tato lokalita již v osmnáctém století předmětem zájmu
amatérských badatelů či hledačů starožitných předmětů. Trefný s Dobešem se domnívají, že
v této době se ještě mohly v terénu vyskytovat viditelné mohyly, které poutaly pozornost
veřejnosti. Lokalitu dále zkoumal V. Landa v letech 1911-1912 – několik jeho deníkových
záznamů by mohlo odpovídat nálezům z roku 1999. Nálezy novodobých předmětů mezi
historickými artefakty na nalezišti však svědčí o aktivitě veřejnosti, o které nebyly autory
výzkumu nalezeny žádné další informace.
Jak již bylo zmíněno výše, na nalezišti se vyskytoval hrob kultury nálevkovitých pohárů
a také sídlištní objekt kultury řivnáčské. Zbylé objekty už pocházejí ze střední a mladší a doby
bronzové. Jedná se o dvanáct hrobů – jak kostrových, tak žárových, u kterých je jisté, nebo
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pravděpodobné toto chronologické zařazení. Pouze jeden hrob nebyl narušen neodborným
zásahem neznámého původu z dřívějška. Právě v tomto hrobě byly zachované celé nádoby,
nebo jejich větší části, jinak byla keramika zastoupena téměř výlučně menšími fragmenty.
Nejčastějšími nádobami byly amfory a okříny. V chronologickém určení fragmentů
napomáhalo objevení lužického pohřebiště v Chodounech – zde provedený výzkum byl
zpracováván ve stejné době.
Jednou z nejvýznamnějších archeologických lokalit na užším Podřipsku vůbec, je pak
pole u kostela svatého Matouše ve Ctiněvsi. Nachází se na parcele č. 206 a jedná se o
rozsáhlé rovinné na západě a jihu převyšující okolní terén o 7-10 m.
Zvěsti o nálezech z tohoto prostoru opět mezi obyvateli vsi tradovaly již odnepaměti.
Prvním badatelem, který lokalitu zkoumal byl už Václav Krolmus a po něm celá řada
významných představitelů podřipské archeologie – M. Lüsner či J. Hrala. V moderní době
pak byly porostové příznaky na poli zjištěny již v roce 2006 M. Gojdou (Gojda, Trefný 2012,
s. 74). Lokalitu však díky její proslulosti ohrožovali amatérští nadšenci, kteří zde již po
desítky let vyhledávali artefakty. I z toho důvodu bylo v letech 2009 a 2010 přistoupeno k
výzkumu odkryvem.
Při výzkumu byly nalezeny keramické střepy knovízské kultury. Této kultuře lze také
přiřknout nalezené jámové objekty.
Lokalita ve Ctiněvsi je tedy na základě všech dosud shromážděných poznatků opravdu
polykulturní – nejstarší nálezy pocházejí z eneolitu, ty nejmladší (vyjma recentních) pak
z doby římské (viz dále).
Množství keramických střepů knovízské kultury bylo nalezeno také na katastru obce
Kostomlaty pod Řípem, při stavebně-historickém průzkumu u zdejšího kostela v jednom
z výkopů (Trefný 2005a).
Artefakty kultury lužické byly odkryty rovněž na lokalitě u nádraží v Hoštce, při
výzkumu sídliště neolitické kultury s lineární keramikou (Trefný, Kotyza 2010, s. 17).
Lokalita je podle autorů výzkumu součástí rozsáhlého lužického sídliště. Předpokládají také
existenci pohřebiště ve vzdálenosti nanejvýš stovek metrů od sídliště, které však zatím nebylo
objeveno. Plocha sídliště je výzkumníky odhadována na cca 10 ha.
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4.2.5 Doba železná
Jak opět napovídá název, jedná se o epochu spojenou s využíváním železa. Tato nová
technologie opět způsobila významné společenské změny – vyčleňují se nové mocenské
skupiny – knížecí družiny, které podporují lokální vládce (Koutecký 2008, s. 429).
Starší dobu železnou označujeme jako dobu Halštatskou, kvůli nalezišti Hallstatt
v Solné komoře v Rakousku (Venclová a kol. 2008, 11). Ve chronologicky starší fází doby
halštatské se na užším Podřipsku vyskytuje Bylanská kultura.
4.2.5.1 Bylanská kultura
Název BK byl odvozen od naleziště v obci Bylany na Českobrodsku. Je datována do
období od 2. poloviny 8. století do 6. století př.n.l. (Venclová a kol. 2008, s. 27).
Bylanská kultura se vyznačuje menší hustotou osídlení.9 Obytné areály této kultury se
nacházejí na terase, návrší, či mírném svahu, přičemž vodní tok bývá vzdálen do 500 m.
Obytné objekty jsou známy jak zahloubené – polozemnice, tak i povrchové stavby, jejichž
funkce mohla být jak obytná, tak hospodářská.
Keramika je specifická zdobením geometrickými obrazci – malba černou barvou na
okrovém povrchu (Sklenář, Sklenářová 2005, 50). Je známa především z hrobových nálezů, ta
se však od běžné užitné keramiky liší – je slabě vypálená nebo jen usušená ale více zdobená
(Koutecký, tamtéž). Mezi nálezy ze železa a bronzu patří především zbraně a nástroje, ozdoby
a spínadla, koňské postroje a zápřahy a také vozy. Bylanská kultura je birituální, přičemž oba
rity se mohou vyskytovat v jednom jámovém hrobě. U jedinců s vyšším statusem se vyskytují
hroby komorové, kostrové (Koutecký, 2008, s. 429).
Na užším Podřipsku je významným nalezištěm bylanské kultury pohřebiště v Račiněvsi.
Lokalita se nachází na katastru obce Račiněves, konkrétně se jedná o parcelu vlevo od
silnice vedoucí do Straškova. Ohraničuje ji komunikace druhé třídy č. 608., jejíž stavba
pohřebiště narušila. Lokalita se nachází na mírném svahu.
Historie bádání na tomto nalezišti je velmi dlouhá. K prvnímu narušení hrobů začalo
zřejmě docházet už v polovině devatenáctého století vlivem zavedení hluboké orby na
9

Nízká hustota osídlení ta může být podle Kouteckého (2008, s. 46) způsobena

skutečným poklesem počtu obyvatelstva vinou klimatickým změn, může se však jednat i o
následek obtížného rozpoznávání Bylanské kultury oproti Knovízské a Štýrské při určování
nalezišť.
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panských polích (Koutecký 2008, s. 389). První doložené nálezy však pocházejí z roku 1911,
kdy zde působil páter R. Schaller. Ten zde objevil kamenný zával nad jedním z hrobů. Vlivem
orby bylo narušeno více takových závalů. L. Píč zde objevil minimálně dva hroby – v prvním
z nich nalezl pozůstatky dvou zásobnic – jedna z nich obsahovala součásti koňského postroje,
kovová udidla a dřevěné jho, pobité bronzovým plechem. Dále zde byly nalezeny také obruče
kol. Píč však identifikuje vůz jako dvoukolový, přičemž pozůstatek trámu krytu komory
zaměnil s ojem vozu, vůz však byl podle Kouteckého čtyřkolový, jednalo se o tzv. knížecí
hrob10 (Koutecký 2008, 391). Druhý hrob byl bohatší na keramické střepy, jinak jsou však
záznamy podle Kouteckého nejasné. Podle J. Böhma však Píč odkryl celkem tři mohyly.
V roce 1933 pak byl v této lokalitě proveden revizní výzkum J. Böhmem ve spolupráci s
americkou studentskou expedicí (Böhm 1933). Na základě viditelně tmavší barvy ornice
oproti okolí bylo identifikováno celkem pět míst, která mohla být mohylami. U jednoho
z nich byl tento předpoklad vyvrácen. Böhm byl přesvědčen že i druhá mohyla byla pouze
domnělá, či se jednalo o velmi mělko zasazený pohřeb, který byl v době výzkumu již zničen
orbou. Jen u třech vytipovaných míst se tedy předpoklad potvrdil. Všechny tři byly Böhmem
ztotožněny s Píčovými mohylami. Minimálně jedna z nich přitom nesla jasné známky po
odkrytí, přičemž část artefaktů již byla předchozími badateli vyzvednuta.
Výzkum v lokalitě pak po dlouhé přestávce pokračoval až v letech 1998-2006. Díky
nástupu letecké prospekce bylo objeveno mnoho nových nalezišť. Podle nezvyklého poměru
jamkových žárových hrobů ku malým komorovým Koutecký (s. 396) usuzuje, že většina
jamkových hrobů byla zničena hlubokou orbou. Zachránit se naopak podařilo většinu hrobů,
které byly zahloubené ve štěrkopískovém podloží. Jednalo se o knížecí hrob, dva jezdecké
hroby a několik jámových hrobů svobodných jedinců. Hroby bez výbavy nalezeny nebyly,
pravděpodobně byly zničeny orbou. Kromě hrobů byly během této etapy výzkumu objeveny i
sídlištní objekty. Dále byly objeveny také dva hroby kultury se šňůrovou keramikou a jeden
10

Knížecí hroby obsahují čtyřkolové vozy, či jejich symbolické fragmenty, koňské

postroje a zvířecí kosti. Kromě nich Koutecký dále definuje komorové hroby „jezdců“, které
obsahují součásti koňských postrojů – nad oběma těmito typy byly vršeny mohylové násypy.
Jámové hroby často obsahují kombinaci kostrového a žárového ritu. Koutecký (2008, s. 429)
se na základě těchto poznatků domnívá, že sociální struktura bylanské kultury byla členitá –
vrstvu náčelníků dělí na dvě skupiny – náčelníci (knížecí hroby) a jezdci či družiníci (hroby
jezdců). Lid se pak rovněž dělí na podkategorie a to na svobodné občiníky, lidi závislé a
otroky – podle toho se odvíjí pohřební výbava i podoba a umístění hrobu.
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eneolitický hrob. V roce 2006 byl výzkum v lokalitě ukončen a následný průzkum v roce
2007 se ukázal jako negativní.
Velmi významným objevem posledních let je pak nález knížecího hrobu bylanské
kultury u letiště v Roudnici nad Labem, ke kterému došlo v roce 2015 při stavbě stanice
letecké záchranné služby (Trefný 2017). Hrob obsahoval jen velmi málo tělesných pozůstatků
pohřbeného – nalezeno bylo jen několik úlomků kostí. Zato však hrob obsahoval 22 kusů
keramiky, pozůstatky po koňském zápřahu a zbytky tří kol (přičemž čtvrté bylo
pravděpodobně zničeno). Hrob byl pravděpodobně v minulosti vykraden, není však jisté kdy
mohlo k tomuto zásahu dojít.
S lokalitou je spojována již zmiňovaná vyvýšená lokalita Slavín, kde byly rovněž
nalezeny keramické střepy, náležící Bylanské kultuře (Kotyza 2000).
4.2.5.2 Doba laténská
Mladší doba železná bývá označována jako doba laténská. Období je výjimečné
především tím, že o něm existují vedle hmotných pramenů i písemné zmínky v dílech
antických autorů. (Drda a kol 2008, s. 9). Toto období je obecně spojováno s Kelty, na území
Čech s kmenem bójů a datováno do období od 4. stol př.n.l. do poloviny 1. stol. př. n. l.
(Sklenář a Sklenářová 2015, s. 72).
Na užším Podřipsku máme z tohoto období doloženo osídlení z doby laténské na
katastru obce Černouček, na jihovýchodě obce na terase, která se mírně svažuje dolů
k Vražkovskému potoku (Brnič 2000, s. 3). Naleziště bylo objeveno leteckou prospekcí M.
Gojdy v roce 1997, kdy byly na místě identifikovány čtyři objekty – dva kruhového tvaru,
následně bylo přistoupeno k terénnímu výzkumu. Při něm byl odkryt funerální objekt –
hrobová jáma, nad kterou byla vztyčena dřevěná stavba. Hrob byl vykraden pravděpodobně
nedlouho po svém uzavření (Brnič a Sankot 2006). Ostatky v něm patřily muži ve věku 14-20
let, jednalo se nepochybně o příslušníka společenské elity. Kolem hrobu byl vybudován
čtvercový příkop, na jednom místě přerušený. Autoři přirovnávají nález k podobným
lokalitám ve Francii, rozhodně se jedná o výjimečný nález z doby laténské, na území užšího
Podřipska naprosto ojedinělý a významný v nadregionálním měřítku.
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4.2.6 Doba Římská
Jako dobu římskou označujeme období prvních čtyř století našeho letopočtu (Droberjar,
Salač 2008, s. 11). Období je charakteristické příchodem kmenu Germánů, kteří na našem
území vystřídali Kelty. Typické je pro toto období ovlivnění římským impériem –
importované předměty z Římské říše ty se vyskytují i v hrobové výbavě na nalezištích
z tohoto období v České republice.
Následuje opět výčet nejvýznamnějších lokalit doby římské na území užšího Podřipska:
V roce 1905 byl J. Polívkou a J. Píčem nalezen v poloze Na Viničkách, severně od obce
Vražkov žárový hrob (Píč 1905, s. 299). Ten obsahoval bronzovou puklici, část nůžek a
zohýbané kovové hroty.
V Černěvsi byl při hloubení protitankového příkopu roku 1945 nalezen žárový hrob.
Trefný a Kotyza (2004) jej datovali do přechodu mezi dobou římskou a dobou stěhovaní
národů. Přesnou polohu a okolnosti nálezu již není možné objasnit, neboť nálezci jsou dnes
již po smrti a až do roku 1998 zůstávaly artefakty v držení jednoho z nich. Pohřeb byl uložen
v hrubší hrncovité nádobě bez výzdoby s mírně ohnutým okrajem. Nádoba obsahovala dvě
přepálené kosti železné kopí a další železné úlomky. Do vlastnictví Roudnického muzea byla
darována roku 2004.
V Doksanech byl v roce 2006 rovněž nalezen žárový hrob z pozdní doby římské,
jednalo se o lokalitu „u Svaté Anny“. Opět se jednalo o žárový pohřeb v keramické nádobě,
kromě spálených kůstek byl nalezen ještě malý železný předmět, silně zkorodovaný,
připomínající sekerku (Trefný 2006a).
Na katastru Doksan byly nalezeny i další, menší stopy po osídlení starší doby římské –
keramické střepy (Trefný 2005).
V obcích sousedících s Doksanami, těsně za hranicí vymezeného území užšího
Podřipska, bylo učiněno několik nálezů, které je třeba zmínit. V roce 2003 byl na katastru
vedlejší obce Brozany nad Ohří nalezen hrob z pozdní doby římské (Blažek 2003). Dále pak
v obci Nové dvory u Doksan byly při výkopu kanalizace nalezeny pozůstatky žárového
pohřbu ze starší doby římské a to pouhých 300 metrů od výše zmíněné lokality u Svaté Anny
v Doksanech (Trefný 2006b). Lze zmínit i nález starořímské spony ze vzdálenější obce
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Lukavec u Lovosic, kde však není jisté, zda se nejedná o artefakt sem dovezený při budování
průmyslových staveb v druhé polovině 20. století (Kotyza 2011).
Je možné že minimálně nálezy z Doksan, Brozan a Nových dvorů spolu souvisejí a
může se jednat o pozůstatky téhož pohřebiště.
Další významný nález z doby římské pak pochází z již několikrát zmiňované lokality u
kostela svatého Matouše ve Ctiněvsi. Byl zde odkryt hrob z doby římské. Na existenci hrobů
na lokalitě upozorňovali výzkumníky sami místní obyvatelé – naráželi na ně při výkopech
různého druhu, především při hloubení sklípku několik metrů od samotného nálezu. Fragment
lebky byl náhodným chodcem nalezen i na povrchu ornice a odevzdán do Roudnického
muzea. Římský hrob, objevený v jedné ze sond, obsahoval dvě destičkové spony a
nespecifikovaný esovitý předmět z kovu. Na ctiněveském poli lze tedy předpokládat existenci
pohřebiště – zda se však jedná pouze o hroby z doby římské, či jsou zde zastoupena i jiná
období a kultury však není jasné. (Gojda, Trefný 2012, 78-79).
O sídlištních aktivitách z doby římské, tentokrát na území obce Dobříň, se zmiňuje
hned několik nálezových zpráv převážně z druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století.
Záznamy ze schůzí muzea království českého z let 1868-1869 a 1882-1884 informují o
nálezech žárových pohřbů s výbavou obsahující keramiku a železné artefakty (zpráva
anonyma, 1941), dále pak bylo muzeu v Roudnici v polovině 20. století darováno několik
předmětů z pozůstalosti, které náležely době římské a pocházely údajně z Dobříně (Bukovský
1941; Knor 1945; Böhm 1948).

4.2.6 Vyvýšené polykulturní lokality na užším Podřipsku
Následující kapitola se věnuje dvěma vyvýšeným polykulturním lokalitám na užším
Podřipsku – vrchu Sovici a hoře Říp. Tyto dvě lokality byly vyňaty z celkového přehledu
historie bádání, kvůli svému výjimečnému statutu přírodních dominant krajiny a v případě
Sovice i nálezům z celého spektra období a kultur.
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4.2.6.1 Archeologické nálezy z hory Říp (obec Mnetěš)
Hora Říp je velmi významným místem v kontextu české státnosti. První zmínka o Řípu
ve spojitosti s příchodem Čechů se objevuje už v Kosmově kronice – zde se však praví, že
Čechové vstoupili na toto území v oblasti okolo Řípu, mezi řekami Ohří a Vltavou. Legenda o
výstupu praotce Čecha přímo na Říp se však formovala až později (Waldhauser, Novák,
Slabina 2008, s. 312). Archeologické průzkumy v této lokalitě proto právě z důvodu její
symboličnost začaly už v počátcích samotné české archeologie. První doložený průzkum zde
podnikal již Václav Krolmus v roce 1853 (viz. kap. 4.1.). Do sbírek národního muzea pak od
poloviny 19. do poloviny 20. století z Řípu putovaly kamenné nástroje z neolitu až eneolitu,
nádoba z konce doby bronzové, dále pak jehlice a kruhy z mladší až pozdní doby bronzové
(Waldhauser, Novák, Slabina 2008, s. 310). Moderní archeologie se však o Říp zajímala
poměrně málo, v roce 1969 provedl na vrcholku hory archeologickou sondáž Antonín Hejna,
avšak nenašel zde žádné doklady pravěkých, či ranně středověkých aktivit. V roce 2007 pak
byly na takzvané Roudnické vyhlídce nalezeny střepy keramiky z mladší až pozdní doby
bronzové. Nálezcem byl geolog Václav Cílek a jedná se o dosud poslední známý nález přímo
na vrcholku hory. Zevrubnému zkoumání však byla v moderní době podrobena románská
rotunda na vrcholku hory. Cílem výzkumu bylo zmapovat její architektonický vývoj, četné
přestavby a přístavby (Gojda, Trefný 2011, s. 127).
Hora Říp tedy neoplývá archeologickými nálezy. Přestože není pochyb o jejím významu
v předkřesťanském kultu (o němž vypovídá i umístění sakrální stavby na místo významné pro
pohanský kult), nebylo dosud nalezeno příliš hmotných pramenů, které by tento předpoklad
spolehlivě doložili (Gojda, Trefný 2011, s.140). Spekuluje se dokonce o možnosti, že dosud
nalezené artefakty nemusí pocházet přímo z hory – její význam pro národní dějiny mohl
především v 19. století svádět k jejich přinesení.
4.2.6.2 Výzkum vrchu Sovice (obec Vetlá)
Vrch Sovice se nepyšní velkou nadmořskou výškou (278 m.n.m.) a oproti okolní krajině
vystupuje jen mírně, přesto tvoří v oblasti Zálabí skutečnou krajinnou dominantu, která je
viditelná i z velké vzdálenosti. Tvoří tak velmi příhodné místo pro potenciální sídlištní
aktivitu – jedná se totiž o osamělý vrch, který je snadno přístupný a poskytuje dobrý přehled o
okolní krajině (Gojda Trefný 2011, s. 57). Sovice leží na katastru obce Vetlá, přibližně 1 km
od středu obce směrem na jihovýchod.
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První archeologické nálezy v lokalitě se vyskytovaly už 19. století. Lüssner podává
v Památkách archeologických zprávu o dvou svých návštěvách vrchu Sovice v letech 1847 a
1867, přičemž v obou případech zde nalezl střepy a zvířecí kosti. Pozoruhodná je však
především jeho zmínka o nálezech z roku 1863, o kterých mu pověděli místní obyvatelé:
„Vypravovali mně, že tu před čtyřmi roky jakýsi člověk z okolí kopal kosti z hlíny, vybíral a
prodával, tak že několik pytlů vykopaných kostí zpeněžit mohl. Tenkráte prý i celé nádoby
(pánve) vykopal, až mu kopání zapovězeno bylo.“ (Lüssner 1868, s. 577). Autor píše, že
žárové pohřebiště, odkud tyto artefakty pocházejí, následně sám navštívil a že pokrývalo celý
vrcholek hory.
V průběhu dvacátého století zde probíhaly ještě několikeré povrchové sběry, o kterých
bohužel máme jen kusé informace (Gojda Trefný 2011, s. 57). Lokalita je rovněž ohrožena
amatéry a to, jak je zřejmé z úryvku výše, už od dob Lüssnerových. Proto bylo v letech 2007–
2008 v rámci projektu Archeologie krajiny Podřipska přistoupeno k realizaci plošně
omezeného archeologického průzkumu a výzkumu.
Výzkum prokázal, že na rozdíl od Řípu je Sovice lokalitou bohatou na artefakty hned
z několika období v průběhu času. Nejvíce zastoupeny byly v souboru nálezy ze starší doby
bronzové a z období středohradištního. Méně pak byly zastoupeny nálezy dotované do
eneolitu, doby halštatské či mladší doby bronzové. Výzkum také v této lokalitě poprvé objevil
pozůstatky únětické kultury – v jedné ze sond se zachovalo několik kumulací únětické
keramiky a kompletně zachovaný koflík a miniaturní nádobka. Díky nálezu drobných
pozůstatků spálených kostí byla rovněž zvažována možnost, že se jedná o únětický žárový
hrob, které se v severních Čechách vzácně vyskytují, tento předpoklad však nepotvrdila
analýza DNA (Gojda, Trefný 2011, s. 61).
Výzkum z let 2007 a 2008 tedy potvrdil, že vrch Sovice byl, zřejmě především díky své
výhodné poloze, opakovaně využíván k sídlištním aktivitám, a to přibližně od období
zemědělského pravěku až po raný středověk k sídlištním, a nelze vyloučit že rovněž
k rituálním účelům. Badatelé následně přesunuli svou pozornost k přilehlému ovocnému sadu,
jako k další potenciálně velmi výhodné sídlištní lokalitě. Z toho důvodu zde také v roce 2014
byl proveden průzkum pomocí pravidelné sítě mikrovrypů. Ten odhalil v místě keramiku
zemědělského pravěku a raného středověku. Nálezy tedy podporují předpoklad, že tato plocha
sloužila jako podhradí pro akropoli Sovice (Trefný 2016a).
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4.3 Mapa osídlení užšího Podřipska
Předchozí část čtvrté kapitoly obsahovala výčet celkem 52 výzkumů, které byly na
užším Podřipsku realizovány od druhé poloviny 19. století až po současnost. Jak bylo
uvedeno už v úvodu kapitoly, nejedná se o zcela vyčerpávající seznam, cílem kapitoly však
bylo zachytit nejvýznamnější lokality v kontextu práce. Všechny popsané lokality pak byly
zaznamenány do následující mapy na obrázku 3.
Obrázek 3 Mapa pravěkého osídlení oblasti užšího Podřipska

Zdroj: Vlastní zpracování software společnosti Maphub.com
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Jak je z obrázku zřejmé, vymezená oblast obsahuje mnoho lokalit, kde lze pozorovat
vyšší koncentraci nálezů určité kultury. Ve vnitřní části meandru Labe, v prostoru mezi ním a
řekou Obrtkou, lze vidět častý výskyt lužické kultury, v okolí Straškova pak pozorujeme více
lokalit s pozůstatky neolitických kultur. V trojúhelníku mezi obcemi Krabčice, Vražkov a
Ctiněves se pak nachází koncentrace nálezů kultury se šňůrovou keramikou. O oblasti kolem
Bohušovic nad Ohří a pak dále kolem toku této druhé největší řeky na lokalitě se nachází
několik lokalit kultury se zvoncovitými poháry.
Zároveň je však z tohoto grafického znázornění patrné, že některé lokality některých
období jsou rozprostřeny po celé oblasti nerovnoměrně – především lokality z doby římské, a
že některé kultury jsou detekovány i mimo oblast koncentrovaného výskytu – například u již
zmíněné lužické kultury. Mapa zároveň ukazuje i početnost nálezů jednotlivých kultur.
Na tomto místě je třeba dále zdůraznit, že samotná mapa nemusí poskytovat věrný
obrázek rozvrstvení kultur a to nejen proto, že v práci nejsou uvedeny všechny lokality, na
kterých probíhal výzkum. I kdyby se podařilo v práci všechny tyto výzkumy zmínit, nemáme
zdaleka jistotu, že další významné lokality dosud nezůstávají neobjevené. Mnohokrát se už
ukázalo, že ačkoli je Podřipsko archeologicky značně prozkoumáno, stále je možné dojít
k velkému objevu – jako tomu bylo například při objevu bylanského vozového hrobu na letišti
v Roudnici nad Labem.

4.4 Projekt Pravěké Podřipsko
V průběhu psaní čtvrté kapitoly této práce jsem často přemýšlela, že dostat se
k informacím o pravěkém osídlení jakékoli oblasti je pro neodbornou veřejnost poměrně
složité. Přestože už do učebnic dějepisu prosákly i informace o kulturách zemědělského
pravěku, zdají se být tyto nejstarší dějiny člověka spíše vzdáleným, teoretickým konceptem,
než žitou skutečností. Je zřejmé, že jiné, pozdější, historické epochy se nám zdají mnohem
lépe uchopitelné, protože jejich relikty dosud přežívají v krajině – jako zříceniny hradů,
gotické chrámy nebo barokní zámky, a žijí novým životem i v populární kultuře. Málokdo je
však schopen v rýsující se terénní vyvýšenině rozpoznat zbytek mohyly, nebo si uvědomit, že
pod půdou, po které chodí, leží už několik tisíc let pohřbený neolitický rondel.
Při psaní této práce, během ponoření se do desítek nálezových zpráv, jsem objevila
tento nový svět, očím většinou neviditelný, ale stále o nic méně přítomný a přemýšlela jsem,
jak jej zpřístupnit i lidem, kteří na podobné bádání nemají prostor. Pro účely této práce jsem
začala sestavovat výše publikovanou mapu osídlení užšího Podřipska v online aplikaci
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americké společnosti MapHub. Napadlo mě, že bych mohla tuto mapu přizpůsobit a vylepšit
tak,

aby

byla

užitečná

i

široké

veřejnosti.

Založila

jsem

webové

stránky

www.pravekepodripsko.cz a umístila sem novou interaktivní mapu – jednotlivé kultury zde
zastupují ikonky v podobě artefaktu, typického pro danou kulturu. Po najetí myší na ikonu se
zobrazí podrobnosti o nálezu a fotodokumentace. Stránka nabízí také odkaz s dalšími
informacemi o dané epoše. Pokud tedy například návštěvník klikne na ikonku pazourku v
Račiněvsi, zobrazí se informace o nálezu v místě, kresba paleolitického tábořiště a odkaz na
stránku o paleolitu na Podřipsku (viz příloha 1 obr. 9 a 10). Ideou projektu je dát všem
obyvatelům Podřipska (nejen toho užšího) možnost zjistit, jaké pravěké objevy byly
uskutečněny třeba na poli za jejich domem.
Na projektu bych chtěla spolupracovat s Podřipským muzeem, kde by se tato
interaktivní složka mohla stát součástí expozice. Zatím bylo do mapy zaneseno jen několik
zkušebních bodů, projekt je totiž stále na začátku svého vývoje.
Je třeba vyřešit i několik vyvstalých problémů – snadno dostupné informace o výskytu
pravěkých lokalit v okolí by mohly podnítit zájem amatérských badatelů a detektoristů, kteří
by mohli dosud ne zcela probádané lokality poškodit. Zároveň by dostupnost informací
z pohodlí domova mohla snížit zájem o návštěvu muzea, nicméně s tím je možné v rámci
propagace této instituce dále pracovat.
V budoucnosti by portál mohl sloužit nejen pro zájemce z řad veřejnosti ale obohatit i
výuku na místních školách – třeba v kombinaci s workshopem přímo v muzeu. Mohl by
přispět k tomu, aby se tato nejstarší a pro žáky mnohdy obtížně uchopitelná epocha dějin
člověka stala srozumitelnější a zajímavější.
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5 POVRCHOVÝ PRŮZKUM LOKALIT CHODOUNY,
CTINĚVES, RAČINĚVES A KYŠKOVICE
5.1 Račiněves
Na katastru obcí Račiněves a Bříza se podle leteckých snímků nachází stopy po velmi
rozsáhlém osídlení. Povrchovým průzkumem byla prozatím prozkoumána jen jeho malá část
– přibližně 1,3 hektaru, a to na parcelách číslo 113,117 a 127. Tyto parcely spadají do katastru
obce Račiněves, jižní část lokality, která však nebyla povrchovým průzkumem dosud
postižena, spadá do katastru obce Bříza, intravilán této obce rovněž leží blíže než intravilán
obce Račiněves. Obrázek 4 v příloze 1 znázorňuje zkoumané parcely, červeně vyznačená část
byla prozkoumána.

5.1.1 Charakteristika lokality
Z východu na zkoumané parcely navazuje silnice II. třídy číslo 240. Ze snímků je
patrné, že stopy osídlení nese i parcela na protilehlé straně silnice, na základě současných
poznatků však nelze určit, zda spolu tyto lokality souvisejí, či nikoli. V levém dolním rohu
vyznačeného obdélníku se nalézá menší zalesněná plocha. Nejedná se však o terénní
vyvýšeninu, jak by se ze snímku mohlo zdát, ale o remízek. Východně od lokality,
v bezprostřední blízkosti obce Račiněves probíhala těžba písku, nyní je povrch dolu již
revitalizován, na lidarových snímcích však dosud vidíme výraznou terénní prohlubeň. Těžba
se nyní přesunula blíže k obci Bříza, kde nyní probíhá aktivně.
Geologickým podložím na zkoumané ploše je písek a štěrk. V rámci celé plochy, která
nese známky osídlení, pak lze nalézt také písčité slínovce až jílovce spongilitické, místy
silicifikované opuky a smíšený sediment (Česká geologická služba 2019b). Půdní pokryv
tvoří z větší části kambizem, z menší části potom černozemě. Lokalita i její širší okolí se
nachází na rovinatém terénu bez výrazných reliéfních dominant.
Nejbližším vodním tokem je zde občasný potok – Račiněveská strouha, která se v obci
Straškov vlévá do stálého toku řeky Čepele. Oba tyto toky jsou zaznamenány už na prvním
vojenském mapování. Tato dokumentace však naznačuje, že měly stálý a výrazný tok i tam,
kde je nyní označujeme za občasné či dokonce kde části jejich toků už zcela vymizely.
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Račiněveská strouha vytéká přímo z intravilánu obce Račiněves, ze zdejšího Velkého rybníka
a protéká kolem lokality ze severu.

5.1.2 výsledky povrchových sběrů
Archeologické nálezy na lokalitě v Račiněvsi byly ze všech čtyř souborů nejvíce
poničené intenzivní zemědělskou činností. Zjišťovacím povrchovým sběrem zde bylo
shromážděno celkem 133 střepů. O značné devastaci vzorku opakovanou orbou svědčí i
poměrně jednotná morfologie vzorku – nalezeno bylo pouze 8 okrajů a 2 dna, jinak se jednalo
výhradně o těla nádob (viz. tabulka 1 v kapitole 5.5). Jednalo se především o malé úlomky,
které nenesly žádné signifikantní znaky, které by umožňovaly jejich bližší chronologické
určení, proto bylo možné zařadit je jen rámcově do období zemědělského pravěku (20 ks),
dále do období raného až vrcholného středověku (80 ks), v souboru se vyskytovaly také střepy
novověké (33 ks) (viz tabulka 2 v kapitole 5.5).
Na základě sběru tedy nedokážeme přesněji určit, jaké pravěké kultury tuto oblast
mohly osidlovat. Pomoci si však lze nálezy z blízkého okolí místa sběru – na samotném
katastru Račiněvse byla totiž objevena velmi významná lokalita - pohřebiště bylanské kultury
(Koutecký 2008), viz kapitola 4.2.5.1. Nedaleko se nachází také na nálezy bohatá lokalita ve
Straškově, s nálezy patřící neolitu (Řídký 2011, s. 34), viz kap. 4.2.2, dále pak eneolitu –
kultuře nálevkovitých pohárů, viz. kap. 4.2.3.1 a době bronzové - kultury únětické viz. kap.
4.2.4.1, mohylové, kap. 4.2.4.2 a lužické, kap. 4.2.4.3 (Trefný, Dobeš 2008).
Jak však bylo řečeno, tyto povrchové sběry příliš světla do pravěkého osídlení
nepřinášejí, pouze indikují přítomnost pravěkého osídlení na lokalitě, které naznačovaly už
samotné družicové snímky.
Přítomnost 80 ks střepů z raného a vrcholného středověku však dokládá, že osídlení na
této lokalitě bylo zřejmě permanentní a trvalé. Lze předpokládat, že přítomnost velkého
množství středověkých střepů dokládá existenci středověké vesnice. Může jít o pozůstatek
středověkého předchůdce Břízy či Račiněvse. Povrchové sběry probíhaly jen na malém
prostoru (viz obrázek 4 v příloze 1) z jinak mnohem větší, leteckou prospekcí odhalené
lokality. Více světla do samotného pravěkého osídlení by tak mohlo přinést provedení
povrchových sběrů na zbývající ploše přilehlého pole, na které jsou rovněž patrné porostové
příznaky.
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Lokalita je ohrožena především intenzivním zemědělstvím, v současné době však není
možné určit, zda se v hloubce pod povrchem ukrývají ještě cenné nálezy, či zda byla už
většina z nich orbou vynesena na povrch a následkem vlivů počasí a opakované orby zničena,
jak je možné pozorovat u vzorku z tohoto sběru.

5.2 Kyškovice
5.2.1 Charakteristika lokality
Lokalita na katastru obce Kyškovice je vůbec nejrozsáhlejší ze čtveřice zkoumaných
lokalit. Jedná se o pole o rozloze cca 15,5 hektarů, které se nachází na jižním cípu intravilánu
obce, konkrétně o šestnáct parcel, s čísly 498/1 až 498/16. K poli z jedné strany přiléhá místní
komunikace, z druhé pak rozsáhlejší zalesněný prostor, jehož plocha zaujímá přibližně 130
hektarů. Místní název tohoto prostoru je Obora a najdeme jej už ve druhém vojenském
mapování - Wobora. Údajně v tomto prostoru stála ve středověku tvrz Kyškov, podle které
nese obec svůj název. Obora leží spolu se zkoumaným polem na rozsáhlé plošině, která
vystupuje už před kopcem Sovice a táhne se podél intravilánu obce Kyškovice až ke
zkoumané parcele. Směrem k Labi se pak příkře svažuje terénní hrana, díky níž je celá
lokalita na mírně vyvýšeném místě, ohraničeném z jihozápadu ještě nízkou terénní vlnou.
Obrázky 5 a 6 v příloze 1 znázorňují prozkoumanou lokalitu.
Podle geovědní mapy České geologické služby (2019a) tvoří geologické podloží
lokality z části navátý písek a z části štěrk. Písčito-štěrkové podloží pak lze nalézt i v širším
okolí lokality, ze západu a jihozápadu pak tvoří geologické podloží opět nivní sediment
v okolí koryta řeky Labe. Půdní pokryv tvoří především modální černozem, dále pak arenická
a psefitická regozem, tedy půda tvořená sypkými sedimenty, v tomto případě pískem
(Taxonomický klasifikační systém půd ČR 2019b). V blízkém okolí řeky Labe pak lze nalézt
pro nivní prostředí typickou fluvizem.
Dominantním vodním zdrojem je zde již zmiňovaný meandr Labe. Od lokality je koryto
řeky vzdáleno v nejbližším bodě cca 300 metrů, nachází se však pod svahem, který je třeba
překonat. V okolí řeky se však tvoří i několik bezejmenných struh, jejichž síť mohla být
v minulosti hustší, jak napovídá vojenské mapování.
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5.2.2 Povrchové sběry v Kyškovicích
Povrchové sběry z Kyškovic byly opět pouze zjišťovací, provedl je pan Najman a
odevzdal do roudnického muzea. Jedná se o nejzachovalejší a nejzajímavější soubor ze
zkoumané čtveřice. Porostové příznaky byly na parcele zjištěny M. Gojdou, jedná se podle
nich opět o velkou lokalitu, přičemž z dostupných fotografií nejsou příznaky patrné po celé
ploše pole, protože v některých jeho částech se evidentně drží více vody a plodiny zde tak
usychají pomaleji (na snímku jsou tedy tyto plochy stále zelené).
Sběr kromě keramických střepů obsahoval také celkem čtyři přesleny a čtyři kusy
patrně neolitické štípané industrie.
Už při letmém pohledu do tabulky 3 v kapitole 5.2.2, která sumarizuje sběr, je zřejmé,
že lokalita je polykulturní a byla pravděpodobně osídlena opakovaně v průběhu několika
epoch zemědělského pravěku. Důvodem častého využívání lokality je bezesporu její příhodná
geografická poloha. Rozkládá se nad řekou Labe, komunikací obrovského významu, avšak
v dostatečné výšce na to, aby případné povodně neznamenaly pro sídlo destrukci (ani
povodně roku 2002 na lokalitu nedosáhly). Labe je tak nejen zdrojem vody (přičemž
nevylučujeme i jiné zdroje vody v podobě menších vodotečí, či slepých ramen Labe v přímém
okolí osídlení), ale také velmi významnou obchodní trasou, která spojuje Čechy s oblastí
dnešního Saska a potažmo také se Skandinávií. Zároveň bylo Labe v období zemědělského
pravěku pohodlnou možností, jak překročit hraniční pohoří na severu současných Čech
(Salač, 2004), přičemž alternativou je pozemní stezka, procházející současným městem
Lovosice.
Další geografickou výhodou lokality je předpokládaná blízkost brodu přes řeku Labe,
který se podle předpokladu M. Trefného (sděleno ústně) mohl nacházet v dnešních prostorách
průmyslové zóny města Roudnice nad Labem, na hranici s obcí Dobříň poblíž bývalého
cukrovaru. Předpokládaný brod je tak od lokality vzdálen vzdušnou čarou pouhý jeden
kilometr.
Ve světle těchto faktů není přítomnost častého osídlení na lokalitě, kterou naznačují
povrchové sběry, příliš velkým překvapením.
Nejvíce střepů, celkem 20, lze chronologicky zařadit do laténského období, přičemž 7 je
z období časného laténu, který ještě chronologicky počítáme do doby halštatské. Přítomnost
Keltů na zkoumaném území užšího Podřipska je spíše vzácná, jak dokládá i kapitola, která je
tomuto období v práci věnována, je však možné, že další lokality doby laténské teprve čekají
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na objevení. V souboru bylo přítomno několik střepů typické grafitové keramiky 11. Ložiska
grafitu v současné době na Podřipsku nejsou, je tedy možné, že sem byl dovážen z jižních
Čech.
Další významnou skupinu celkem sedmi střepů, bylo možné bezpečně zařadit do doby
Římské. Z tohoto období pochází hned několik nálezů na užším Podřipsku z poměrně
nedávné doby, které se výhradně týkají lokality U Svaté Anny v Doksanech a jejího blízkého
okolí. Zde je možné spekulovat o existenci sídelních aktivit z doby římské, viz. kap. 4.2.6
(Trefný 2006a a Trefný 2005). Tyto lokality jsou však od Kyškovic výrazně vzdáleny,
nacházejí se 9,5 kilometru vzdušnou čarou západně od této lokality, navíc je potřeba překonat
cestou koryto Labe – úvahy, že by se mohlo jednat například o osídlení, které souvisí
s možným výskytem pohřebiště v okolí Doksan tak nejsou příliš pravděpodobné, spíše se
jednalo o lokalitu nesouvisející. Nálezy z doby římské jsou známy také ze Ctiněvse (Gojda,
Trefný 2012). I tato lokalita je však poměrně vzdálena – opět cca 9 km vzdušnou čarou a opět
leží na protilehlém břehu Labe, ačkoli, jak již bylo řečeno, brod pravděpodobně ležel ve
výhodném směru vzhledem ke Ctiněvsi.
Jako velmi pravděpodobná se tedy jeví pouze souvislost lokality v Kyškovicích a nálezy
z doby římské z Dobříně – to by naznačovalo římské osídlení na obou protilehlých březích
řeky Labe. Je však třeba zmínit, že tyto nálezy jsou velmi staré – nejstarší pochází z roku
1905 (zpráva anonyma, 1941), a zbylé tři ze 40. let 20. století (Bukovský 1941; Knor 1945;
Böhm 1948), a že ze záznamů nelze zjistit, kde přesně na katastru obce byly artefakty
nalezeny - jedná se často o předměty z pozůstalostí, darované muzeu. Už sama jejich
existence však potvrzuje výskyt osídlení z doby římské v okolí Kyškovické lokality.
Jako v předchozím souboru se i zde vyskytují i střepy, zařazené do období raného či
vrcholného středověku. Jako u předchozí lokality se i zde může s velkou pravděpodobností
jednat o pozůstatky středověkého předchůdce obce Kyškovice. Vzhledem k nízké koncentraci
střepů – pouze 6 kusů – se zde ani nemusí jednat o změnu polohy, obce ale o fakt, že se sem
střepy dostaly obvyklým způsobem – byly vyhozeny na kompost a poté vyvezeny na pole při
hnojení.

11

Grafit v keramice by měl zajistit lepší tepelné vlastnosti a menší propustnost,

experimentálně se však nepodařilo tyto předpoklady prokázat (viz. Koucká, Novák 2016)
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Menší zastoupení pak měly střepy z mladší doby bronzové (4 ks). Artefakty z doby
bronzové jsou ve vnitřním prostoru meandru Labe zastoupeny hojně. Především se zde
vyskytuje lužická kultura a to v okolí obce Chodouny a Lounky. Střepy mohylové kultury pak
byly objeveny přímo na katastru Kyškovic při jiném povrchovém sběru (Trefný 2004) viz.
kap. 4.2.4.2, na nedalekém vrchu Sovice pak byly objeveny střepy únětické i lužické kultury
(Gojda, Trefný 2011), viz. kap. 4.2.6.2. Samotný nález z Kyškovic a ze Sovice může mít
bezprostřední souvislost se zkoumanou lokalitou, je ale také možné, že vedle sebe existovaly
dvě lokality osídlené v průběhu delšího časového období – lokalita Sovice a námi zkoumaná
lokalita v Kyškovicích.
V souboru byla zastoupena také bylanská kultura, a to celkem čtyřmi střepy. Nejbližší
naleziště bylanské kultury se vyskytuje na letišti v Roudnici nad Labem (Trefný 2017) viz.
kap. 4.2.5.1, jedná se o knížecí vozový hrob, další lokalita pak leží ve větší vzdálenosti, na
katastru obce Račiněves.
Celkem 21 střepů nebylo možné zařadit chronologicky přesněji než do období
zemědělského pravěku. Je to však vzhledem k ostatním souborům jen menší podíl, což opět
svědčí o zachovalosti souboru a malém poškození zemědělskou činností.
Lokalita v Kyškovicích je velmi zajímavým nalezištěm, které bylo dosud spíše
opomíjeno, rozhodně by si však zasloužilo zevrubnější prozkoumání, které by mohlo
významně obohatit současnou představu o sídlištní struktuře Podřipska v období
zemědělského pravěku.

5.3 Ctiněves
5.3.1. Charakteristika lokality
Třetí zkoumaná lokalita se nachází na katastru obce Ctiněves. Podle katastrální mapy se
jedná o parcely 546/1 a 546/2, kde probíhaly povrchové sběry. Z leteckých snímků je však
zřejmé, že stopy dřívějšího osídlení nese i parcela 75/79, rozsáhlé pole, které od zkoumané
lokality odděluje místní komunikace, jak je patrné z obrázku 7 v příloze 1 (Gojda, Trefný
2010, s. 37). Zkoumaná parcela je na něm vyznačeny červenou linkou.
Gelologické podloží na lokalitě je částečně tvořeno nivním sedimentem (který se
nachází především v blízkosti Vražkovského potoka), větší podíl má pak spraš a sprašová
hlína, která přesahuje i na již zmíněnou parcelu naproti, která rovněž nese na snímcích
známky osídlení. Spraš, štěrk a písek tvoří podloží na naprosté většině katastru obce Ctiněves,
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tedy všude v bezprostředním okolí lokality. Půdní podloží lokality a jejího blízkého okolí
tvoří převážně úrodná černozemě, méně pak také kambizem a to především v okolí hory Říp.
Lokalita se nachází ve zvlněném terénu - ze severozápadu se ve vzdálenosti přibližně
1,3 km zvedá výrazná terénní dominanta - hora Říp. Východně od naleziště se pak rýsuje na
první pohled méně zřejmá, avšak nikoli zanedbatelná terénní vyvýšenina, která je zakončena
zalesněnou terénní hranou, jejíž součástí je i menší kopec Vidlák (265 m.n.m), vzdálený od
lokality cca 3 km.
Nejbližším vodním zdrojem je zde Vražkovský potok, jehož tok znázorňuje již první
vojenské mapování, a to na stejných místech, kde se vyskytuje nyní. Koryto potoka je od
lokality vzdálené cca 100 metrů, takže oproti lokalitě v Chodounech je velmi blízko.
Vražkovský potok obtéká celou obec Ctiněves ze západní strany, jeho tok, který je
v některých místech považován za občasný, je však v blízkosti lokality trvalý. Napájí rovněž
požární nádrž, která byla v bezprostřední blízkosti lokality vybudována zřejmě v druhé
polovině 20. století, o archeologických nálezech při budování této nádrže nemáme zprávy.

5.3.2 Povrchové sběry
Lokalita se nachází poblíž významné polykulturní lokality u kostela svatého Matouše ve
Ctiněvsi, kam se soustředil zájem podřipských archeologů po celé generace. Tato nová
ctiněveská lokalita tak může se zkoumanou lokalitou souviset, může se však jednat o zcela
nové, nezávislé naleziště.
Soubor ze Ctiněvse byl, podobně jako ten Račiněveský, značně poškozen orbou.
Naprostou většinu, střepů, celkem 179, tak bylo možné zařadit pouze do období
zemědělského pravěku a nebylo možné je blíže chronologicky specifikovat.
Určené střepy pak patří především době bronzové. Nalezeny byly tři únětické střepy.
Keramika této kultury byla objevena i na lokalitě u kostela sv. Matouše (Salač, 1986), viz.
kap. 4.2.4.1. Je tedy možné uvažovat o souvislosti těchto dvou nálezů. Střepy únětické kultury
byly objeveny i na významném nalezišti ve Straškově (Křivánek, Gojda 1993).
Dalších celkem deset střepů pak lze rovněž zařadit do doby bronzové.
Naopak se zde nevyskytují žádné pozůstatky keramiky eneolitické, přestože z lokality u
kostela svatého Matouše a rovněž pak z katastru obce Krabčice, která se nachází severně od
naleziště, pochází hned několik nálezů kultury se šňůrovou keramikou.
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Střepy z dalších období se vyskytují jen v jednotkách kusů – cekem tři kusy lze přiřadit
do různých etap doby halštatské a jeden střep pak době laténské. I zde tedy lze spekulovat o
výskytu Keltů.
V souboru se opět vyskytují také střepy středověké, a to jak z o dobí raného, tak
vrcholného středověku, celkem pět střepů pak náleželo novověku. Opět se zřejmě jedná o
keramický odpad z období existence obce Ctiněves.

5.4 Chodouny
5.4.1 Charakteristika lokality
Poslední zkoumaná lokalita se nachází na katastru obce Chodouny. Jedná se o pole
severně od intravilánu samotné obce, konkrétně o parcelu č. 778. Ze západu k poli přilehá
silnice druhé třídy č. 240. Ze severu a z východu je obklopena zalesněným terénem. Zarostlá
plocha, označovaná místními jako „Na Krakuli“ (čp. 824) a k ní z východu náležící pole (č.p.
825) jsou místem nálezu lužického žárového pohřebiště (viz. kap. 4.2.4.3) - na základě
leteckých snímků zde lze rovněž pozorovat porostové příznaky. Z jihu pak lokalita navazuje
na další parcely – zemědělsky obdělávané plochy.
Obrázek 8 v příloze 1 představuje letecký snímek zkoumané lokality. Prozkoumaná
oblast je vyznačena červeně.
Lokalita je z východu kryta terénní hranou, která se táhne podél celého východního
okraje nynějšího intravilánu obce Chodouny. Jinak však leží v rovinaté oblasti.
Geologické podloží zde tvoří převážně písek a štěrk, lokalitu však protíná pruh podloží
ze smíšeného sedimentu. Půdní pokryv přímo na zkoumané parcele 778 tvoří sypké terasovité
štěrky (Česká geologická služba 2019b), částečně sem však zasahuje také pruh černice, který
se vyskytuje přesně v místech, kde je podloží tvořeno smíšeným sedimentem. Severně od
lokality se nacházejí rozsáhlé plochy úrodné černice, velmi vhodné pro zemědělství. Ze
západu naopak tvoří většinu původního pokryvu fluvizem, typická pro nivy v okolí větších
řek, v tomto případě Labe, jehož koryto mohlo dříve zaujímat větší plochu než nyní.
V současnosti je nejbližším vodním tokem Vodozbav, jedná se však o uměle vytvořený
kanál, vybudovaný až roku 1850 (dle kroniky obce Chodouny). Do okolí obcí Chodouny a
Lounky jím přitéká voda z nedaleké Záhorecké strouhy, kterou lze spolu s potokem Obrtkou
nalézt už na prvním vojenském mapování, proto lze v kontextu práce považovat za nejbližší
vodní zdroj právě Záhoreckou strouhu, vzdálenou od lokality přibližně 1,5 km. Je však třeba
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počítat s tím, že v době pravěkého a středověkého osídlení s největší pravděpodobností
neprotékala zcela stejným korytem jako nyní a mohly se zde vyskytovat i další, bližší
vodoteče.

5.4.2 Povrchové sběry
Lokalita v Chodounech měla mezi ostatními výjimečné postavení – byly do ní totiž
vkládány velké naděje. Mohla zde být potvrzena souvislost s Hralovým lužickým pohřebištěm
v jeho bezprostřední blízkosti – spekulovalo se o možnosti, že se jedná o sídlištní komponentu
náležící této lokalitě. Cílem výzkumu proto bylo především zjistit, z jakých chronologických
komponent se lokalita skládá.
Sběry však souvislost s lužickou kulturou přímo nepotvrdily. Jednotlivé střepy byly
výrazně poškozené intnenzivní zemědělskou činností a jen několik z nich neslo významné
chronologické znaky, které by umožnily jejich bližší datování.
Proto byla většina střepů, celkem 111 kusů, opět zařazena pouze do široké kategorie
zemědělského pravěku. Jeden střep náležel eneolitu, dva bylo možné zařadit do eneolitu až
doby bronzové, jeden do doby bronzové a jeden byl laténský. Je tedy zřejmé, že v souboru se
nacházelo jen málo střepů s jasnou návazností na lužické pohřebiště - s jistotou pouze jeden
střep doby bronzové, který by mohl lužické kultuře náležet, ačkoli byl určen pouze obecně do
tohoto období.
Pozoruhodný byl počet střepů, které náležely do období vrcholného středověku a
novověku. Celkem 115 střepů bylo možné zařadit do období vrcholného středověku až
novověku a 113 do novověku. Velmi pravděpodobný je opět výklad, že se sem střepy dostaly
při hnojení pole. Znamenalo by to však, že oproti předchozím třem lokalitám bylo toto pole
hnojeno velmi intenzivně – na předchozích lokalitách se tolik novověkých střepů zdaleka
nevyskytovalo.
Přestože tedy sběr souvislost s lužickým pohřebištěm nepotvrdil, zároveň ji ani
nevyvrátil. Podpořil domněnku, utvořenou na základě leteckých snímků, že by se i na této
lokalitě mohly nacházet stopy pravěkého osídlení, vzhledem k poškození střepů však není
možné jeho bližší chronologické určení. Vzhledem k tomu, že byla povrchovým sběrem
prozkoumána celá lokalita a nepodařilo se získat bližší informace o charakteru sídlištních
aktivit na lokalitě, je zřejmé, že byla v Chodounech tato metoda výzkumu vyčerpána. Pro
větší osvětlení situace na lokalitě by tedy bylo třeba přistoupit zde k odkryvu.
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5.5. Shrnutí výsledků povrchových sběrů na lokalitách
Všechny sběry byly, jak již bylo uvedeno, pouze zjišťovací – měly ověřit dříve leteckou
prospekcí odhalené porostové příznaky a prověřit z jakých chronologických komponent se
daná lokalita skládá.
Pouze dva sběry lze přitom pokládat ze zcela vyčerpávající danou lokalitu – jedná se o
soubory z Kyškovic a z Chodoun. Zde byla sběrem obsáhnuta celá plocha nesoucí porostové
příznaky. V případě Kyškovic se přitom jedná o skutečně rozsáhnou lokalitu. Zbylé dvě
lokality – Ctiněves a Račiněves byly sběrem prozkoumány jen z části – v případě Račiněvse
se jedná o pouze menší část lokality, jak naznačuje i fotografie v příloze 1. V případě
Ctiněvse byla sice prozkoumána celá plocha pole, porostové příznaky však nese i část
protějšího pole, které zkoumáno nebylo.
Na základě těchto skutečností tedy lze lokality rozdělit do dvou skupin – na
povrchovým sběrem zcela prozkoumané a naopak na ty, které byly prozkoumány jen z části.
Ukazuje se však, že ani skutečnost, že je lokalita sběrem obsáhnuta celá, nemusí
znamenat, že bude získán dostatek informací o pravěkých aktivitách. Jasně to ukazuje příklad
Chodoun, kde byla oblast zájmu prozkoumána celá, přesto však sběr neumožňuje potvrdit či
vyvrátit hypotézu, že lokalita souvisí s přilehlým lužickým pohřebištěm. Možnosti
povrchového průzkumu jsou zde vyčerpány. Naopak v případě druhé lokality, která byla
prozkoumána celá – Kyškovic – je situace zcela jiná. Zde lze doufat, že tento povrchový sběr
byl pouze začátkem výzkumu potenciálně velmi zajímavé lokality. Vzhledem z četnosti a
zachovalosti jednotlivých artefaktů by se zde mohl uplatnit i analytický sběr, který by více
přiblížil „ohniska“ výskytu artefaktů jednotlivých kultur a dal základ případnému výzkumu
odkryvem.
Druhou skupinku tvoří lokality prozkoumané jen z části – Račiněves a Ctiněves.
V případě Račiněvse nám sběr umožnil formulovat hypotézu, že indikované porostové
příznaky na lokalitě mohou být pozůstatky raně středověké vesnice - možná předchůdkyně
současných vesnic Břízy a Račiněvse. Sběr ze Ctiněvse přinesl naopak více otázek než
odpovědí - byly zde nalezeny střepy hned z několika období, z nichž některé by mohly
naznačovat souvislost lokality s nedalekou významnou lokalitou u kostela svatého Matouše ve
Ctiněvsi, jiné zde indikují přítomnost zatím v okolí nedetekovaných starších kultur. Obě tyto
lokality však mohou prozradit mnohem více při prozkoumání zbylých částí, které nesou
zřejmé porostové příznaky. V případě Ctivěvse připadá další zkoumání spíše v úvahu, protože
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zde byly nalezeny artefakty mnoha různých kultur. V Račiněvsi kvůli velkému zastoupení
střepů z raného středověku předpokládáme spíše osídlení z tohoto období a další výzkum tak
není přímo nutný.
Jednotlivé soubory střepů z povrchových sběrů byly značně odlišné, co do míry jejich
opotřebení orbou. To rovněž způsobovalo zřejmé rozdíly v možnostech jejich přesnějšího
chronologického určení. Následující tabulky 2 a 3 shrnují výsledky jednotlivých sběrů.
Rozdíly v početnosti kategorie pr.zem (tedy pravěk zemědělský) v tabulce 3 zároveň indikují
míru poškození střepů v souboru při intenzivní zemědělské činnosti a homogenitu celého
souboru.
Tabulka 2 Základní tvarová charakteristika souboru

Kyškovice
Chodouny
Ctiněves
Račiněves

Okraj

dno

tělo

ucho

33
51
13
8

2
25
3
2

32
267
192
123

1
11
-

štípaná
industri
e
4
-

Přeslen struska
4
1
-

2
-

Zdroj: vlastní zpracování

Z tabulky 3 je zřejmé, že u všech souborů je kategorie zemědělského pravěku silně
zastoupena – početně převyšuje všechny ostatní skupiny období pravěku. U sběrů z Račiněvse
a Chodoun pak více vystupuje středověká a novověká keramika – buď jako následek
předchozího osídlení, nebo intenzivního hnojení půdy.
Jen menší procento střepů bylo obecně u všech čtyřech sběrů možné přiradit konkrétní
kultuře. Opět je to způsobeno malou koncentrací střepů s chronologicky přesněji
zařaditelnými prvky, například výzdobou. Zdobené střepy byly zastoupeny jen v jednotkách
kusů. Některé zdobené střepy z lokalit v Kyškovicích, Černoušku a Chodounech byly
zakresleny. Tyto kresby jsou součástí přílohové části – konkrétně se jedná o obrázky 11 – 14
v příloze 2. Ze střepů v Račiněvsi nebyl vybrán k zakreslení žádný a to z důvodu jejich
velkého poškození a absence výzdoby.
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Tabulka 3 Chronologické určení povrchových sběrů

Pr. zem.
Ne-En
En
En–d.Br.
d.Br
Br.ml
Br. ml. – Ha
Br. ml-pozd.
Br.pozd.
Ha
Ha. Byl
Ha- lta
Lt.a.
Lt
Rim
RS – Hra
RS-VS
VS
VS-No
No

Kyškovice
21
7
1
2
1
5
4
4
7
13
7
6
-

Chodouny
111
1
2
1
8
113
115

Zdroj: vlastní zpracování
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Ctiněves
179
4
3
6
1
1
1
1
1
3
1
1
1
5

Račiněves
20
80
33
-

6 ZÁVĚR
Povrchové sběry přispěly do jisté míry k poznání o sídlištních aktivitách na každé
z lokalit. Zároveň však lze syntézou a komparací nových dat dospět i k poznatkům o aplikaci
metody povrchového sběru na užším Podřipsku jako takové.
Potvrdila se skutečnost, že metoda povrchového sběru, ačkoli je v kombinaci s leteckou
prospekcí velmi přínosná a ekonomicky úsporná, má své limity. Jedním z nich je
nespecifičnost sběrů – s tou jsme se setkali v případě třech ze čtyř lokalit (výjimku tvořily
pouze Kyškovice). Na základě zajištěných artefaktů je možné o podobě pravěkého osídlení na
lokalitě pouze spekulovat, přičemž sběry ve Ctiněvsi, v Chodounech a Račiněvsi poskytly jen
velmi málo chronologicky specifických střepů z tohoto období, a tedy malý základ pro
vytváření hypotéz.
Porovnáním výsledků sběrů z Kyškovic s ostatními lokalitami zjišťujeme, jak odlišné
mohou jednotlivé sběry být. Zatímco Kyškovické sběry nabídly mnoho zajímavých artefaktů
zbylé tři lokality poskytly pouze střepy značně poškozené, omleté. Přitom jsou všechny
lokality v posledních letech zemědělsky obdělávané a žádné z polí neleží ladem. Jediný rozdíl
tedy může tvořit různá doba, kterou artefakty strávily na povrchu ornice – tedy doba od jejich
vyorání (případně skutečnost, že se již delší dobu nalézají ve vrstvě ornice a jsou střídavě
vynášeny a zaorávány). To by znamenalo, že Kyškovické střepy pocházejí z archeologické
situace, která byla narušena teprve nedávno, a proto by bylo vhodné k výzkumu odkryvem
přistoupit v co nejkratší době, než destrukce, způsobená zemědělskou činností, dále postoupí.
Současný postoj veřejnosti k archeologické práci však tento přístup spíše vylučuje – většina
výzkumů odkryvem je záchranná a probíhá jako následek narušení archeologické situace při
stavbě, stále navíc dochází k situacím, kdy je nález artefaktů majitelem pozemku zamlčen a
výzkum se tak uskuteční jen náhodou, díky všímavosti místních archeologů. Takové situace
jsou často popisovány v hlášeních a nálezových zprávách, které tvořily základ této práce.
Výzkum

byl

netypický

rozlehlostí

zkoumaných

lokalit.

Především

lokalita

v Kyškovicích je velmi rozlehlá a u zbylých lokalit se jednalo o výzkum menší plochy
náležící k mnohem větší lokalitě. Díky velikosti zkoumaných ploch se tedy v rámci Podřipska
jednalo o výjimečné archeologické akce.
Výzkum potvrdil, že Podřipsko je bohaté na polykulturní lokality – na každé zkoumané
lokalitě se vyskytovaly střepy z alespoň třech období zemědělského pravěku. Jak dokládá i
rešerše historie archeologického výzkumu v kapitole 4.2, mnohé geograficky výhodné
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lokality byly osidlovány opakovaně v průběhu několika epoch a bylo tomu tak zřejmě i
v případě těchto čtyř lokalit.
Ačkoli to původně nebylo zamýšleno, v průběhu psaní práce vznikla rovněž pilotní
verze webové aplikace Pravěké Podřipsko, která si klade za cíl interaktivní formou přiblížit
obyvatelům zájmové oblasti podobu místního pravěkého osídlení. Tímto pokusem, který je
však dosud na začátku a vyžaduje ještě mnoho úprav a rozšíření, jsem se snažila přinést do
poměrně rozsáhlé kompilace o chronologickém vývoji užšího Podřipska další rozměr a
užitnou hodnotu a nabídnout muzeu další způsob, jak zaujmout a vzdělat své návštěvníky.
Jak bude výzkum lokalit dále probíhat zatím není jisté. Jak vyplývá z mnoha pasáží
textu této práce, přednost by nyní měla mít lokalita v Kyškovicích, která vzbuzuje největší
naděje a očekávání. Jedná se však o rozsáhlou oblast, kterou lze jen stěží zkoumat odkryvem
celou. Analytický sběr by tak mohl pomoci odkryv přesněji zacílit.
Pozornost bude v budoucnu dozajista věnována i lokalitě v Chodounech, kde již byly
nedestruktivní archeologické metody vyčerpány, avšak výzkum odkryvem stále může přinést
informace o přítomnosti sídelních objektů lužické kultury, které by se zde, nadohled jejího
pohřebního areálu, mohly vyskytovat.
Vzhledem k množství neprobádané plochy ve Ctiněvsi je možné, že této lokalitě bude
věnována pozornost už v dohledné době – provedení zjišťovacího povrchového sběru je totiž
jednodušší metodou než odkryv, a proto bude snazší jej brzy uskutečnit.
Naopak lokalita v Račinevsi, ačkoli podle leteckých snímků nese mnoho porostových
příznaků, bude zřejmě na základě již uskutečněného povrchového sběru odsunuta stranou
zájmu, protože se s velkou pravděpodobností jedná o pozůstatky středověké vesnice.
Všechny lokality jsou ohroženy zemědělskou činností. Hluboká orba zde bude
pravděpodobně v dalších letech pokračovat a územní plány nenapovídají tomu, že by se pole
měly změnit ve stavební parcely. Je však třeba mít se na pozoru v případě, že by zde byla
naplánována například stavba inženýrských sítí. Ta by totiž mohla znamenat možnost
záchranného výzkumu.
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Obrázek 4 Letecká fotografie lokality v Račiněvsi s porostovými příznaky

Zdroj: Mapy.cz, 2016c, doplněno
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Zdroj: Mapy.cz, 2016b, doplněno
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Zdroj: Mapy.cz, 2016b, doplněno
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Zdroj: Mapy.cz, 2016d, doplněno

Obrázek 8 Letecký snímek lokality v Chodounech

63

Zdroj: Mapy.cz, 2016a, doplněno
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Zdroj: Pravekepodripsko.cz, 2019
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Zdroj: Pravekepodripsko.cz, 2019
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