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1. ÚVOD
Hlavním motivem, který mne přivedl k myšlence pokusit se formou disertační práce 

zpracovat raně středověký vývoj hradiště Malin a k němu přiléhajícího území, bylo 

zjištění, že se dějiny této mimořádně zajímavé lokality netěší příliš velkému zájmu 

archeologického a historického bádání. Myšlenka na nové zhodnocení lokality se mi 

opakovaně vracela a postupně nabývala na stále větší intenzitě, zejména 

v momentech, kdy jsem se sám ocital na lokalitě nad nově odkrývanými situacemi.

Inspirací při sestavování základních obrysů práce mi byla také živá odborná 

diskuze, která se okolo raných českých dějin 10. století rozproudila na konci milénia, 

a která vrhla na řadu starších teorií zcela nové světlo.

Svoji roli sehrála určitá i rodinná predispozice, spočívající v možnosti navázat 

na práci mého otce, svého času archeologa v kutnohorském muzeu. S neskrývanou 

radostí a pýchou jsem v tomto ohledu zjišťoval, že jím vedený výzkum z roku 1972 a 

na jeho základě zpracovaný souhrn dějin archeologického výzkumu Malina z roku 

1985 je i po více jak dvaceti letech hojně citován a uznáván. Nevím, pouze doufám, 

že v tomto ohledu nebude můj výsledný počin hodnocen jako výrazně horší.
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2. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY, HLAVNÍ CÍLE A POUŽITÉ 

METODY PRÁCE
V předkládané disertační práci, která vznikla v průběhu doktorského studia na 

Katedře dějin a didaktiky dějepisu, Pedagogické fakulty, Karlovy Univerzity v Praze 

a současně v rámci úvazku v Archeologickém ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., 

pracoviště Kutná Hora, jsem se pokusil zaměřit na problematiku charakteru a vývoje 

raně středověkého osídlení v jihovýchodní části středních Cech, konkrétně ve 

vybraném Kutnohorském mikroregionu (obr l ) .1

Práce si klade za cíl popsat a shrnout aktuální stav poznání vývoje osídlení 

v rámci zvolené oblasti v období od příchodu prvního slovanského obyvatelstva do 

konce pozdní doby hradištní (s případnými přesahy do starších i mladších období) na 

příkladu vzorových a doposud nejlépe prozkoumaných lokalit.2

První část práce je věnována vymezení zájmové oblasti a popisu přírodního 

prostředí.

Druhá část přináší přehled existující pramenné základny a stručnou 

charakteristiku dosavadního zpracování řešené problematiky ve stávající odborné 

historické, montanistické, numismatické ale i regionální literatuře.

Třetí část se zaměřuje jednak na provedení revize nálezových okolností a nové 

zhodnocení výsledků některých starších archeologických výzkumů, jednak na 

publikování závěrů archeologických výzkumů realizovaných již pod vedením 

samotného autora. Prostor byl v práci vyhrazen také výsledkům výzkumů 

přírodovědných oborů, konkrétně antropologii, osteologii a metalografii.

V případě materiálu z jednotlivých výzkumů, zejména velkých souborů 

keramiky, bylo primárním úkolem práce především zpracování starších souborů a

1 Disertační práce by měla uzavřít první část řešeného vědeckého záměru s názvem Kutnohorský 
mikroregion před  objevem nalezišť stříbra a založením města Kutná Hora. Jak už z názvu vyplývá, 
jedná se o širší koncept výzkumu, ve kterém by měly být postupně a kompletně zmapovány dějiny 
celého Kutnohorského mikroregionu v období raného středověku.
2 Oproti původnímu záměru, jenž byl nastíněn v přihlášce do doktorského studia, došlo při zpracování 
práce k určitým dílčím změnám v její struktuře a zaměření. Tyto dodatečně provedené korekce byly 
způsobeny především publikováním několika nových studií, v jejichž rámci byla jinými autory 
zpracována problematika, která měla být původně součástí disertační práce. Přenesení těžiště práce na 
problematiku hradiště Malin je  zdůvodněno tím, že bylo vzhledem ke své centrální pozici a řídící 
funkci klíčovou lokalitou v celé sídelní struktuře regionu. Druhá z lokalit, Bylany u Kutné Hory, patří 
díky systematicky prováděnému archeologickému výzkumu v mikroregionu Bylanky k nejlépe 
prozkoumaným raně středověkým sídelním celkům.
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vytvoření typologieké a posléze i chronologické řady vývoje malínské raně 

středověké keramiky.

Protože stávající pramenná, ale i materiálová základna je do značné míry 

neutříděná, tvořilo podstatnou část práce studium archivních materiálů a revize 

starších výzkumů.

Povaha archeologických pramenů, které byly pro práci k dispozici, zatím 

neumožňuje předložit důkladnou monografii, která by komplexně vyhodnotila 

všechny aspekty vývoje raně středověkého osídlení regionu. Tématické vymezení 

práce proto směřuje především k publikování typických příkladů, které ilustrují jak 

jednotlivé sídlištní situace, tak i jednotlivé vývojové fáze a to bez nároku na finální a 

úplná sdělení, které dosavadní pramenná základna většinou stejně neumožňuje.

Kapitoly zabývající se příklady raně středověkého osídlení kutnohorského 

mikroregionu mohou být chápány především jako ověření interpretačních možností 

stávající pramenné základny, zároveň pak mohou sloužit jako příspěvek k obecnější 

diskuzi o proměně sídelních struktur v rámci raně středověkých Čech.

Dříve než bude v další kapitole popsáno přírodní prostředí, je  nutné konkrétně 

vymezit zájmové území. Jak je patrné již ze samotného názvu práce, měl by být 

popsán vývoj raně středověkého osídlení Kutnohorska. Uvedené označení je  ale 

samo o sobě poněkud vágní, respektive může mít hned několik možných 

interpretačních podob.

V první nejširší variantě může termín Kutnohorsko označovat celé území 

historického3 či stávajícího okresu Kutná Hora.4 Takto široce vymezený region by 

tedy zahrnoval nejen okolí samotné Kutné Hory, ale také celé střední a dolní 

Podoubraví, Čáslavsko, Uhlířskojanovicko, Zbraslavicko a velkou část Posázaví.

Druhý nejčastější způsob výkladu termínu Kutnohorsko spočívá v označení 

pouze severovýchodní poloviny okresu, tzv. vlastního Kutnohorska a Čáslavska, ale 

již bez Posázaví.

3 Hranice kutnohorského okresu se v průběhu historického vývoje poměrně často měnily. Prozatím 
poslední větší změna hranic okresu se uskutečnila v roce 2000, kdy byl na sousední okres Benešov 
převeden celý správní obvod města Sázava. Až na drobné výjimky pak současný průběh hranic okresu 
odpovídá vymezení z roku 1960.
4 Ten se rozkládá v pásu mezi řekou Sázavou na jihozápadě a Železnými horami na severovýchodě. 
Dvě jeho zbylé hranice pak tvoří na jihovýchodě začínající masiv Českomoravské vrchoviny a na 
severozápadě pak hranice sousedního okresu Kolín, která probíhá přibližně po linii Starý Kolín -  
Suchdol -  Vavřinec — Sázava.



Ve své třetí variantě termín Kutnohorsko označuje území města a jeho nejbližší 

okolí, včetně přilehlého dolního Podoubraví a Malešovska.5

Konečně v poslední nejužší variantě termín Kutnohorsko označuje pouze 

samotné území města a jeho nejbližší zázemí.

Jak je z výše uvedeného rozkladu zřejmé, termín Kutnohorsko lze používat spíše 

v rovině obecného označení. Takovýto způsob vymezení zkoumaného území se ale 

pro potřeby této práce příliš nehodí. Proto bude v dalším textu používán lépe 

vyhovující, uměle utvořený termín kutnohorský mikroregion,6 který bude označovat 

území nacházející se v ploše dvou sloučených pětikilometrových okruhů se středy 

v Kutné Hoře a v Malině (obr 2).7

Jedním z mnoha důvodů pro zvolený způsob vymezení zkoumaného území je 

fakt, že identickým postupem byl určen nejen rozsah zpracování vývoje raně 

středověkého osídlení Kutnohorska ve starších syntézách, ale i v sousedních 

regionech a mikroregionech.8

5 S tímto pojetím vymezení Kutnohorska se můžeme nejčastěji setkat i v dosavadní archeologické 
literatuře (např. Jiráň 1996; Šumberová 1996; Valentová 1996).
6 Vymezení zájmového území bylo zvoleno podle vzoru M. Zápotockého (Zápotocký 2003). Samotné 
označení zvolené oblasti termínem „mikroregion“ pak vychází z metody, kterou si pro značení 
uzavřených sídelních celků na Kutnohorsku zvolili např. I. Pavlů a J. Rulf (Pavlů -  R u lf 1996).
7 Vymezený mikroregion zasahuje do katastrálního území následujících měst a obcí: Bylany, 
Církvice, Hlízov, Hořany, Chotusice, Kaňk, Křesetice, Kutná Hora, Malešov, Malin, Miskovice, 
Neškaredice, Nové Dvory, Poličany, Přítoky, Pucheř, Rohozec, Sedlec, Sv. Jakub, Sv. Kateřina, Sv. 
Mikuláš, a Třebešice v okr. Kutná Hora a Dolany, Grunta, Libenice, Mladý Hlízov a Starý Kolín 
v okr. Kolín. V rámci práce se operuje i s již  dnes zaniklým osídlením (vsi Kačina, Pněvice, Roveň, 
Svatá Trojice), případně s malými osadami a samotami (Bor, Cimburk, Čertovka, Kuchyňka, Malá 
Vysoká, Markovičky, Nepřízeň, Ovčáry u Nových Dvorů, Pemštejnec, Rabštejnka).
8 Příkladem uvedeného postupu může být například dosavadní zpracování raně středověkého osídlení 
Kutnohorska {Zápotocký’ 2003), Čáslavska (Charvát 1994; Tomášek, Martin 2004), Kolínska 
{Valentová -  Tvrdík 2004), či Čemokostelecka, {Klápště 1978).
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3. PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ KUTNOHORSKÉHO 

MIKROREGIONU A LOKALITY MALÍN

3.1. Topografie a geomorfologie kutnohorského mikroregionu a lokality Malin

V rámci správního členění se zkoumaný kutnohorský mikroregion nachází ve 

východní části středních Čech, na hranici okresů Kutná Hora a Kolín, které jsou oba 

součástí vyššího správního celku Středočeského kraje.

Dle staršího orografického členění Českého masivu leží zájmová oblast na 

rozhraní soustavy Čáslavské kotliny a Kutnohorské plošiny, která vznikla abrazí 

křídového moře, jehož příboj zarovnal velké území od Malešova přes Kutnou Horu 

a Štrampouch k Čáslavi {Beneš a kol. 1963, 153; Zavřel 2004, 1).

Podle nově provedeného orografického členění Z. Lipského, je zvolený 

Kutnohorský mikroregion součástí dvou subprovincií České vysočiny. Do první, tzv. 

Česko-moravské subprovincie, zasahuje jihozápadní polovina mikroregionu. Do 

druhé, tzv. subprovincie České tabule, pak zasahuje svou polovinou severovýchodní 

{Lipský 2001, 16).

V rámci dalšího členění Česko-moravské subprovincie jsou jednotlivé části 

západní poloviny Kutnohorského mikroregionu součástí podsoustavy 

Českomoravské vrchoviny, celku Homosázavské pahorkatiny, podcelku 

Kutnohorské plošiny, okrsku Malešovské pahorkatiny, podokrsků Zásmucké, 

Uhlířskojanovické a Golčojeníkovské pahorkatiny, respektive jejich částí, konkrétně 

Miskovické, Kutnohorské části a Křesetické pahorkatiny {Lipský 2001, 16).

V rámci subprovincie České tabule jsou jednotlivé části severovýchodní 

poloviny Kutnohorského mikroregionu součástí podsoustavy a celku Středočeské 

tabule, podcelku Čáslavské kotliny, okrsku Žehušické kotliny a podokrsků 

Starokolínské, Mikulášské, Církvické a Vinařské kotliny {Lipský 2001, 17).

Geologický reliéf Kutnohorského mikroregionu je velmi členitý, přestože 

zaujímá nepříliš velkou plochu. Nadmořské výšky na jednotlivých lokalitách tu mají 

poměrně značné vzájemné rozpětí. Nejmenší nadmořskou výšku (200 m) evidujeme 

u soutoku Klejnářky a Labe u Starého Kolína. Tento městys leží na levém labském 

břehu mezi mlýnským náhonem k Bašteckému mlýnu aKlejnárkou v nadmořské 

výšce 204 m. Bezprostředně za železniční tratí Kolín -  Pardubice pak ke Starému
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Kolínu přiléhá ves Bašta. Obdobnou nadmořskou výšku pak registrujeme i dále na 

jih v ploché inundaci Klejnárky, v okolí Mladého Hlízová, Hlízová až k Novým 

Dvorům a Malinu (obr. 3).

Již zmíněnou inundaci Klejnárky ohraničuje směrem na východ paralelné 

s jejím tokem jdoucí hřeben se zbytky lesa Bor o průměrné nadmořské výšce kolem 

225 m. Tento hřeben, který se za Novými Dvory začíná postupně stáčet k východu, 

odděluje Starokolínskou kotlinu s Klejnárkou od Žehušické kotliny, patřící již do 

povodí dolní Doubravy.

V severozápadní části regionu, zhruba mezi osadou Skalka a Líbenicemi, je 

v terénu patrný výrazný lom labské terasy, který pak pokračuje dále směrem ke 

Kolínu.

Západním směrem z inundace Klejnárky vystupuje nejprve malínské návrší (220 

m n.m.), za kterým se zvedá vrch Kaňk (vrchol Kalvárie 353 m n.m.) oddělený 

sedlem (Pašinka 289 m n.m.) od vrchu Sukov (335 m n.m.).

Pod severozápadním úpatím Kaňku se již v prostoru labské terasy nachází ves 

Libenice (211 -  220 m n.m.). Na jihozápad od ní, na návrší Malé Vysoké pak leží 

další ze vsí mikroregionu Dolany (244 m n.m.) a osada Čertovka (243 m n.m.).

Hřeben Kaňkovských vrchů pokračuje Grunteckým sedlem (287 m n.m.), na 

jehož úpatí se v nadmořské výšce 254 m nachází ves Grunta (254 m n.m.), Velkým 

Kuklíkem (355 m n.m.) a Malým Kuklíkem (359 m n.m.), k jehož úpatí se přimyká 

ves Hořany (280 m n.m.). Za Malým Kuklíkem přechází Kaňkovské vrchy v tzv. 

Vlčí hory s vrchy Miskovickým (406 m n.m.), pod kterým se nachází městys 

Červené Pečky (285 m n.m.), obec Bojiště (325 m n.m.) a osada Vysoká (306 m 

n.m.), svrchem Opatovickým (419 m n.m.) a nej vyšším bodem okresu, vrchem 

Vysokou (472 m n.m.).

Na jih od Vysoké terén směrem k údolí Vrchlice opětovně klesá. Morfologicky 

se jedná o velmi členitý terén Malešovské pahorkatiny, jejíž nadmořská výška se 

pohybuje převážně kolem 350 m (Malešov 352 m n.m., Bykánec 346 m n.m., Bykáň 

363 m n.m.).

Určité rozhraní mezi Malešovskou pahorkatinou a k ní přiléhajícími 

pahorkatinami Miskovickou, Kutnohorskou a Křesetickou lze spatřovat na linii 

Bylany, Poličany, Křesetice, kde se průměrná nadmořská výška pohybuje kolem 300
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m (Bylany 300 m n.m., Poličany 299 m n.m., Křesetice 303 m n.m.). Východním 

směrem od této linie nadmořská výška opět klesá. Na úrovni obcí Neškaredice 

a Třebešice se pohybuje přibližně kolem 250 m n.m. Za touto linií, směrem k údolí 

Klejnárky, se nadmořská výška dále snižuje k průměru 215 m.

V případě lokality Malin je pro potřeby této práce nutné výše uvedený 

a poněkud stručný geomorfologický popis dále doplnit. Nepříliš velké malínské 

návrší se nalézá na severovýchodním předměstí dnešního města Kutná Hora, 

jihovýchodně od krajině dominujícího masivu Kaňku. Samotná vyvýšenina je 

protáhlého oválného tvaru a její delší osa je orientována přibližně ve směru západ -  

východ. Nejvyšší bod na lokalitě má nadmořskou výšku 220 m a nachází se nikoliv 

ve středu, ale v jihozápadní části návrší, přibližně v místě dnešního hostince. Směrem 

na západ, sever a jihozápad od tohoto bodu se terén záhy začíná poměrně prudce 

svažovat. Oproti tomu severozápadním, severovýchodním a zejména východním 

a jihovýchodním směrem terén klesá spíše zvolna (obr. 4).

Samotná akropole zaujímá z celkové plochy návrší (ca 24,5 ha; přibližná délka 

na ose Z-V 700 m, na ose S-J 450 m)9 pouze malou část (ca 6,35 ha; na ose Z-V 

300, na ose S-J 250 m). Původně snad byl povrch akropole zarovnaný, dnes je zde 

ale řada nerovností (proláklin), vzniklých odtěžením původního terénu. Markantními 

zásahy do původní geomorfologie návrší jsou však především hluboké zářezy 

hlavních komunikací, které člení současnou plochu návrší do několika vzájemně 

oddělených částí.

Poněkud větší plochu zabírá předhradí, které se nachází severovýchodním 

a východním směrem od akropole. Zcela přesné vymezení plochy předhradí není 

zatím možné. Na základě výsledků archeologických výzkumů realizovaných na 

lokalitě po roce 2000 byl původní odhad rozsahu předhradí zvýšen z ca 10,5 ha na 12 

ha.

Nejbližší zdroj pitné vody, potok Beránka, protéká ve vzdálenosti ca 380 m od 

středu malínského návrší. Jen o něco více je  pak od lokality vzdálen potok Vrchlice 

(ca 570 m).

Význam malínského návrší spočívá především v tom, že byl jednou z mála 

pevných konstant v měnící se konfiguraci okolního terénu. Díky poloze uprostřed

9 Uváděné plošné rozsahy a vzdálenosti jsou pouze přibližné a zaokrouhlené. Byly odvozeny 
z mapového podkladu v měřítku 1 : 5000 (SM5 Kutná Hora 2-2).



zátopového území byl Malin dlouhodobě klíčovou sídelní polohou celé oblasti, 

zejména v obdobích zvýšené tvorby aluvia {Pavlů 2002, 48; Valentová 2003, 199).

3.2. Geologické poměry

Poměrně pestrá geomorfologie kutnohorského sídelního regionu je podmíněna jeho 

geologickou stavbou. Celá oblast náleží dvěma hlavním geologickým celkům 

( Vepřek 1960; Malina a kol. 1976, 14-16; Geologická mapa ČR 1:50 000, list 13-32 

Kolín, 13-41 Čáslav), a to kutnohorskému krystaliniku a křídovým útvarům. Oba 

tyto celky v minulosti prošly řadou dílčích geologických procesů, které je dále 

utvářely a strukturovaly.

Skalní podklad v celém mikroregionu je tvořen velmi starými krystalickými 

břidlicemi, které jsou součástí Českého masivu. Tyto horniny vznikaly postupným 

překrystalizováním hlubších a starších usazenin za působení vysokých teplot a tlaků 

(obr. 5).

Kutnohorské krystalinikum, jehož stáří je  odhadováno na ca 600 mil. let, se rozkládá 

v severní a střední části okresu a tvoří ho převážně dvojslídné ruly, migmatity, 

biotitické ruly a ortoruly. Do území regionu částečně zasahuje také podhořanské 

krystalinikum, složené zjemnozmných rul, tvořící přechod mezi Čáslavskou 

kotlinou a Železnými horami.

Od na jih a jihozápad ležícího, geologicky staršího moldanubika (odhadované 

stáří ca 1 000 mil. let) je kutnohorské krystalinikum odděleno tzv. ratajskou 

svorovou zónou, která se táhne od Sázavy přes Rataje až ke Kutné Hoře a je tvořena 

svorovými rulami a svory.

Na četných místech v okolí Kutné Hory jsou pak krystalické břidlice kryty 

mladšími kvartémími sedimenty křídových útvarů.

Horninový podklad lokality Malin a jejího nejbližšího okolí je tvořen 

druhohomími mořskými sedimenty svrchnokřídového stáří (stratigrafícký stupeň 

turon). Marinní uloženiny zastupují vápnité jíly a sliny, resp. slínovce a prachovce, 

které mají za čerstva modrošedou, šedou a šedozelenou barvu. Při navětrání se jejich 

zbarvení mění na šedožluté až rezavé. Na pahorku ve středu Malina vystupují 

nehluboko pod povrchem (do hloubky 1 m), ve svazích pod vrcholkem v hloubkách 

1 až 2 m, a v nivě asi 2,8 až 5 m pod stávající úrovní terénu (obr. 6).
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Některé hlubší geologické sondy zachytily v podloží zmíněných mořských 

uloženin světle šedé až šedožluté vápnité pískovce korycanského souvrství svrchní 

křídy (stratigrafický stupeň cenoman). Ve středu Malina byly uvedené horniny 

zastiženy v hloubkách 9 až 16 m, na obvodu obce v 8 m a v nivě Vrchlice 3,5 m 

(Rádisch 1955).

Západně a severozápadně od obce tvoří skalní podloží svorové ruly 

kutnohorského krystalinika. Při vrcholu blízké elevace Kaňk, jejíž nejvyšší partie 

vyčnívaly koncem druhohor nad hladinu cenomanského moře, zůstaly dochovány 

příbojové sedimenty ve formě vápnitých pískovců, organodetritických vápenců 

a konglomerátů.

Ve druhotném uložení jsou v Malině a jeho okolí dostupné i slídnaté 

metamorfované horniny kutnohorského krystalinika, které pochází z intenzivní 

vrcholně středověké a raně novověké exploatace stříbrných rud na nedalekém Kaňku 

(Zavřel 2004, 2). Tento materiál byl v minulosti v Malině používán rovněž jako 

stavební kámen.

Křídové sedimenty jsou v Malině a širším okolí překryty kvartémími 

uloženinami charakteru spraší, terasových štěrků a jílů, soliflukčních a aluviálních 

hlín i nejmladších holocénních potočních náplavů, patřících zejména Beránce 

a Vrchlici (Rádisch 1955; Zavřel 2004, 2).

3.3. Pedologické poměry

Na území Kutnohorského mikroregionu zasahují dle základního pedogeografíckého 

členění (srov. Malina a kol. 1976, 22-24) celkem tři různé pedogeograílcké celky. 

První, nejrozsáhlejší tvoří soubor mírně zvlněných sprašových rovin a nižších 

sprašových pahorkatin Kutnohorské, Křesetické a Malešovské spolu s nivami potoků 

Vrchlice a Bylanky. Druhý aluviální rovina Labe a dolní Klejnárky a třetí celek vyšší 

pahorkatina Miskovická.

Pro první z celků jsou typické terestrické půdy jako čemozemě, degradované 

čemozemě a hnědozemě na spraších a sprašových půdách. Pro vyšší polohy tohoto 

celku jsou typickými půdami parahnědozemě a oglejové půdy na spraši a svahových 

hlínách, na erodovaném skalnatém podloží pak pararendziny. V údolích potoků se 

vyskytují převážně mladé nivní půdy na aluviálních uloženinách (Malina a kol. 1976, 

23).

14



Pro druhý z celků jsou typické semiterestrické půdy, zejména půdy glejové 

(.Malina a kol. 1976, 23). Místy byly tyto půdy překryty staroholocénními pískovými 

dunami, jak se podařilo zjistit například na území Hlízová {Pavlů 2002, 63).

Konečně ve třetím pedogeografickém celku jsou hlavním půdním typem kyselé 

hnědé lesní půdy {Malina a kol. 1976, 24).

Výše uvedené rozdělení potvrzuje i podrobný pedologický průzkum okresu 

Kutná Hora z první poloviny 60. let 20. století {Mareš -  Kubeš 1966), podle kterého 

se v rámci zvoleného Kutnohorského mikroregionu nachází především čemozemě na 

nivních půdách, degradované čemozemě, hnědé půdy a hnědozemě, případně jejich 

kyselé a slabě oglejené formy.

V případě Malina se na zemědělsky využívaných mírných svazích malínské 

vyvýšeniny na sprašovém substrátu během holocénu postupně vyvinula tmavě hnědá 

půda v mocnosti 20 až 40 cm. Charakter této hlíny se při přechodu do okolní roviny 

výrazně mění na promíšený a posléze čistě nivní typ s příměsí drobných rezavých 

železitých (limonitových) bročků. Mocnost půdy se stejným směrem postupně 

zmenšuje, což je zřejmý důsledek postupně rostoucí svahové půdní eroze. Zjištěná 

charakteristika půd odpovídá mapě půd České republiky {Tomášek 2000), kde 

zkoumané území leží na rozhraní oblasti výskytu hnědozemí a nivních půd {Zavřel 

2004, 2). Oba výše uvedené půdní typy jsou ze zemědělského hlediska vysoce 

bonitní, čemuž odpovídá i jejich hodnocení 1-2 v rámci tereziánského katastru 

{Chalupa a kol. 1964, 216, 223).

3.4. Hydrologické a klimatické podmínky

Oblast kutnohorského mikroregionu odvodňují nepříliš velké vodní toky (obr. 7). 

Největším z nich je říčka Klejnárka (délka toku 40,3 km, plocha povodí 350 km2, 

průtok v ústí ca 1,5 m3/s), která pramení ca 5 km jihozápadně od Zbýšova uvsi 

Dobrovítov v nadmořské výšce 516,5 m. Od svého pramene teče Klejnárka, která je 

na svém horním toku zpočátku označována jako Jánský potok, severním až 

severozápadním směrem. U vsi Březí posilují její tok zleva Senetínský potok 

a zprava potok Vranidolský. U vsi Chedrbí pak přijímá zleva potok Paběnický a také 

nový název Klejnárka. Od Chedrbí teče říčka směrem k obci Vodranty k soutoku 

s Medenickým potokem a dále pak k obci Močovice. Před obcí Lochy se koryto 

Klejnárky poměrně ostře stáčí k severozápadu. Poměrně úzký a členitý kaňon
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opouští říčka u osady Netřeba, u které se do ní zleva vlévá Olšanský potok.

V prostoru sousední obce Církvice (215 m n.m.) se pak nachází první větší 

zátopové území Klejnárky, která je zde navíc posílena dalším levostranným 

přítokem, potokem Křenovkou. Z Církvice teče Klejnárka podél úpatí mírně 

vyvýšené terasy, na níž se nachází ves Jakub (228 m n.m.). Za touto vsí se údolí 

Klejnárky dále rozšiřuje. Terén podél jejích obou břehů současně pozvolna klesá 

z 220 m n.m. na úroveň kolem 210 m n.m. Za usedlostí Na Kuchyňce Klejnárka 

z levé strany nejprve přijímá svůj nejvýznamnější přítok, říčku Vrchlici, přitékající 

z jihozápadu od Kutné Hory, a následně drobný potok Beránku. Jediným 

pravostranným přítokem Klejnárky je tzv. Stará Klejnárka. Ta odvádí vodu stékající 

z úpatí hřebenu mezi Starým Kolínem a Novými Dvory a do Klejnárky vtéká 

nedaleko před Starým Kolínem. Za Starým Kolínem se Klejnárka vlévá do starého 

labského ramene zvaného Černá struha, stejně jako od Svaté Kateřiny paralelně 

přitékající potok Kačinský.

Hlavním a nej vydatnějším přítokem Klejnárky je již zmíněný potok Vrchlice 

(délka toku 28,8 km, plocha povodí 132,6 km2, průtok v ústí ca 0,5 m3/s), který 

původně nesl rovněž hned několik různých místních názvů. V úseku města Kutná 

Hora byl obvykle označován z němčiny odvozeným jménem Pách, případně také 

jako Kutnohorský potok. V okolí Malešova se jeho název měnil na Malešovský 

potok a konečně na svém středním a horním toku nesl potok jméno osady Bahýnka.

Vrchlice pramení v lesním revíru Švabinov u obce Hetlín, severně od 

Zbraslavic, v nadmořské výšce 485 m. Rozvodnice mezi povodím Vrchlice a Sázavy 

zde nemá zvláště výraznou dominantu. Nejvyšší hora povodí v pramenné oblasti má 

nadmořskou výšku 555 m a je jí vrch Březina u osady Žandov. Nejníže položeným 

místem povodí je pak soutok Vrchlice s Klejnárkou u obce Nové Dvory v nadmořské 

výšce ca 200 m. Z levé strany jsou většími přítoky potoky Zdeslavický, Chlístovický, 

Košický, Švadlenka a Bylanka. Z pravé strany přitéká do Vrchlice pouze potok 

Opatovický.

Do vymezeného kutnohorského mikroregionu zasahují ještě celkem čtyři potoky 

odvádějící vodu z oblasti jižně a jihovýchodně od Kolína. Zatímco Nebovidský 

potok a potok Polepka jsou v krajině dosud velmi výraznými dominantami, 

z Libenického potoka (neboli také Hořanského potoka či Čertovky) je v současnosti 

výrazněji dochován jen úsek na jeho horním toku a kratičký úsek u ústí do Labe.
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Podobně je  na tom také dnes již bezejmenný potok pramenící kdysi u severního úpatí 

Kaňku v poloze Skalka, ze kterého je dnes dochován ca dvousetmetrový úsek 

u Mladého Hlízová.

Řada drobných vodních toků v regionu, které známe ze starších mapových 

a ikonografických podkladů či geologických průzkumů, zanikla kvůli těžbě nebo 

v důsledku provádění meliorací. Stejný osud postihl i některá člověkem zbudovaná 

vodní díla, jako například plavební kanál ze Starého Kolína do Nových Dvorů, vodní 

náhony na Kaňk a k Sedleckému mlýnu nebo některé rybníky.

Prakticky všechny výše uvedené vodní toky jsou dnes již alespoň částečně 

regulovány. Nej výraznější regulace byly provedeny na dolním toku Klej nářky 

a Vrchlice, jejíž vodní režim výrazně pozměnila také stavba stejnojmenné nádrže 

u Malešova.

Většina potoků na Kutnohorsku v minulosti vytvářela vlastní inundační pásma 

s různě mocnými náplavovými souvrstvími. Hustou sítí vodních toků s výraznou 

fluviální aktivitou, konkrétně říčkou Klejnárkou, potoky Vrchlicí, Beránkou, 

Karlovským potokem a několika bezejmennými vodotečemi, bylo protkáno zejména 

území mezi Kutnou Horou a Novými Dvory, jižně a jihovýchodně od masivu Kaňku 

(obr. 8).

Přestože vodní poměry byly v uvedené oblasti v minulosti značně proměnlivé, 

lze předpokládat, že zejména po jarním tání a po zátopových deštích se na dolním 

toku Vrchlice mohly vyskytovat nejen mokřiny, ale i dočasné souvislé vodní plochy.

Na jihovýchodní a severovýchodní straně malínské vyvýšeniny je  sice území 

Vrchlicí a Beránkou odvodňováno, vody z jihozápadního svahu ale stékají do širší 

oblasti levobřežního pásu Vrchlice, kde se dodnes vytváří prakticky trvale 

podmáčená oblast.10

Pro výše uvedenou hypotézu svědčí vedle názvu této polohy „Mokřiny“ 

například dochované zmínky o záplavách,11 měřením získaná hydrologická data,12

10 Sezónní vodoteče se v minulosti tvořily také na severovýchodním svahu malínské vyvýšeniny, 
odkud zaplavovaly území mezi Vrchlicí a Beránkou (Pavlů 2002, 63).
11 „Roku 1795 byla veliká zima a mnoho sněhu, z čehož 23. února 1795 povstala veliká povodeň, 
takže v okolí Malina téměř všechna pole pod vodou stála a v Hlízově až do stavení vnikla.“ (Ledr 
1897, 24). „Ale Malínští odpírali zpočátku stavbě té, tvrdíce, že v případě povodně novou silnicí 
pozemky jejich by škodu trpěly.“ (ibid., 26).
„R. 1845, rozvodnil se Pách v míře veliké. Veškerá úroda byla zkažena...“ (ibid., 26).
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a konečně i skutečnost, že se na některých k Malinu přiléhajících polích tyto plochy 

stojící vody tvoří i v současnosti (obr. 9).13

Existující výrazné zamokření terénu v okolí Malina dokládá rovněž zdejší 

úroveň hladiny podzemní vody, která se nachází poměrně vysoko.14 I přes regulaci 

toků Vrchlice a Klejnárky je úroveň hladiny spodní vody stále v těsné hydraulické 

spojitosti s povrchovými toky, takže v případě vysokých stavů dochází i k jejímu 

vzestupu. Podzemní voda proudí v identickém směru jako povrchové toky, tj. ve 

směru západ -  východ.

Proces tvorby fluviálních náplav v inundaci Klejnárky, Vrchlice, Beránky 

a Bylanky se podařilo v několika posledních letech částečně zrekonstruovat také za 

pomoci výsledků archeologických výzkumů.

Na lokalitě Nové Dvory 2, která leží poblíž ústí Beránky do Klejnárky 

v nadmořské výšce kolem 200 m, štěrkovité výplně laténských hrobů a zásypy raně 

středověkých objektů zřetelně protínaly starší náplavy. Na základě uvedeného 

zjištění, a také proto, že v těchto místech chybí doklady osídlení ze střední až pozdní 

doby bronzové, vyslovil I. Pavlů hypotézu, že fluviální náplavy zde vznikaly právě 

v tomto období, tj. řádově někdy mezi lety 1500- 500 př. Kr. {Pavlů 2002, 48).

Podobná situace byla dokumentována také na lokalitě Nové Dvory 1, ležící jižně 

od silnice Malin - Nové Dvory v nadmořské výšce ca 209 m. Vzhledem k tomu, že 

zde bylo zachyceno poměrně intenzivní raně středověké osídlení, lze se domnívat, 

že i tato lokalita v zátopovém území již neležela a tvorba aluvia zde byla již  dříve 

ukončena.

Výrazně odlišný byl proces tvorby aluvia v Bylanech. Vzhledem k poměrně 

krátkému toku a poměrně prudkému sklonu Bylanky se fluviální náplavy koncentrují 

výhradně do její těsné blízkosti. Zdejší pravěké, ale i středověké osídlení je  pak 

většinou situováno mimo tuto oblast. Určitou výjimku tvoří až ve vrcholném

12 Základní hydrologická data pro toky Vrchlice a Klejnárky v období 1931-1960 (ČHMÚ 1965). 
Průměrný průtok Vrchlice u ústí do Klejnárky 0,5 m 3/s, odhadovaný minimální průtok 0,02 m 3/s, 
odhadovaný průtok za stoleté vody 60,0 m 3/s. Přestože uvedené údaje pocházejí až z doby, kdy již 
byly toky regulovány, jednoznačně ukazují na enormní (ca stodvacetinásobné) zvýšení průtoku při 
záplavách.
13 Dle opakovaného pozorování autora zůstává po jarním  tání voda stát zejména na polích při jižním 
okraji Malina, konkrétně v prostoru mezi náspem železniční trati v poloze Za dvorem a Ohrada.
14 U většiny v nivě realizovaných geologických vrtů (např. Čechová -  Kůrka 1970; Hušpauer -  
Mikuš 1994; Veselovsk)’ 1962) se ustálená úroveň hladiny podzemní vody pohybovala v rozmezí 1 -
1,5 m pod současným terénem.
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středověku budované hutnické provozy a mlýny, které ale byly na tomto vodním 

zdroji přímo závislé.

V blízkosti středověkého města Kutná Hora došlo k tvorbě výraznějších 

náplavových souvrství pouze na Dolním Karlově, v místě, kde Vrchlice opouští úzké 

erozní údolí a rozlévá se do přilehlé roviny, a u pivovaru v Lorci, poblíž kterého se 

sbíhaly vodoteče svádějící vodu z jižního úpatí Malého a Velkého Kuklíku, Suková 

a Kaňku.

Klimaticky náleží celé vybrané území Kutnohorského mikroregionu do rozhraní 

dvou oblastí, teplé a mírně teplé, k okrsku mírně suchému, převážně s mírnou zimou 

(Mareš -  Kubeš 1966). Průměrná roční teplota se zde pohybuje v rozmezí 8-9 °C, 

přičemž v letním půlroce se teploty pohybují mezi 8-18 °C, v zimním půlroce mezi - 

2-8 °C. Srážky činí v úhrnu mezi 550-600 mm (Mareš -  Kubeš 1966). Sněhová 

pokrývka se drží kolem 40 dnů a její nejčastější výška se pohybuje kolem 5 cm 

(Krásný a kol. 1982). Hloubka promrznutí půdy činí maximálně 80 -  90 cm (Král 

1970, 5; Malina a kol. 1976, 23; Zavřel 2004, 1) (obr. 10).15

3.5. Vegetace a fauna

Výrazným omezením při pokusu o rekonstrukci vegetačních poměrů ve zvoleném 

regionu je bohužel absence výsledků palynologických rozborů. U většiny 

archeologických výzkumů, které v minulosti v regionu proběhly, k odběru vzorků 

buď vůbec nedošlo, nebo nebyly doposud zpracovány a publikovány.16

Přibližnou rekonstrukci vegetačních poměrů na území Kutnohorského 

mikroregionu tak lze provést zejména na základě informací, které přináší již starší 

geobotanická mapa ČSSR (Mikyška a kol. 1968), či novější katalog biotopů České 

republiky (Chytrý -  Kučera -  Kočí a kol. 2001), případně další literatura (např. Ložek

-  Cílek -  Kubíková a kol. 2003; Malina a kol. 1976; Starý 2002; Vepřek 1960; 

Neuhauslová a kol. 1998).

15 Podle výsledků dosavadního historicko-klimatologického výzkumu lze pro období raného 
středověku počítat s podobnými klimatickými podmínkami, jaké panují v současnosti. Obecně se 
předpokládá, že v rámci středoevropského prostoru panovalo v rozmezí let 950-1300 relativně teplé 
období s teplotním optimem přibližně kolem roku 1000 (Brázdil -  Kotyza 1995; Brázdil -  Kotyza 
2001, 20) .

16 To platí i o rozboru makrozbytků z lokality Bylany, kterých byl zatím zpracován pouze zlomek (viz 
Peške - R u lf -  Slavíková 1998, 83-118; R ulf -  Tempír 2002, 117-124; Slavíková 1986, 403-404). 
Materiál datovatelný do období raného středověku navíc tvoří v celém souboru jen malou část (viz 
tabulka č. 1).
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Z hlediska fytogeografického se území Kutnohorského mikroregionu nachází na 

styku dvou velkých floristických oblastí, konkrétně oblasti středoevropské 

a východoevropské teplomilné květeny (Pannonicum) a oblasti středoevropské lesní 

květeny (Hercynium) (Malina a kol. 1976, 24; Vepřek 1960, 27-28) (obr. 11).

V nížinách a pahorkatinách, tj. na většině území regionu, lze původně počítat 

především s vegetací tvořenou dubohabrovými háji, v nejbližším okolí vodních toků 

pak s luhy a olšinami, případně s borovými doubravami na písčitých substrátech. Ve 

vyšších polohách lze předpokládat vegetační pokryv tvořený acidofilními 

doubravami a bikovými bučinami s případnými lokálními odchylkami (Mikyška et al. 

1968).

Pro dubohabřiny byly dominantními dřevinami vedle habru obecného (Carpinus 

betulus), dubu letního (Quercus robur), dubu zimního (Quercus petraea) a buku 

lesního (Fagus silvatica) také lípa srdčitá (Tilia cordita) a javor babyka (Acer 

campestre).

V případě tvrdých luhů se vedle javoru babyky, jasanu ztepilého (Fraxinus 

excelsior), jilmu vazu (Ulmus laevis) a jilmu habrolistého (Ulmus minor) výrazněji 

prosazovaly ještě dub letní (Quercus robur) a lípa srdčitá (Tilia cordita), v případě 

měkkých luhů olše šedá (Alnus incana), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a vrba křehká 

(Salix fragilis)}1

Křovinný a bylinný pokryv byl svojí skladbou patrně obdobný jako v případě 

listnatých lesů (Chytrý -  Kučera -  Kočí a kol. 2001, 176-182).18

U vegetačního pokryvu acidofilních doubrav a bikových bučin lze u dřevin 

v minulosti předpokládat dominanci dubu, buku, habru s občasnou příměsí břízy 

bělokoré (Betula pendula) či borovice lesní (Pinus sylvestris). V patře křovinném se 

objevovaly patrně především olšové krušiny (Frangula alnus), v bylinném patře pak 

převládaly traviny (Chytrý -  Kučera -  Kočí a kol. 2001, 206-210).

Struktura a druhové složení vegetace v současnosti jsou v důsledku zásahů 

člověka již výrazně odlišné a nepoměrně více variabilní.19 Původní druhové složení

17 Uvedená druhová skladba je  dodnes dobře patrná v Zachovalém biotopu střední Vrchlice, která 
protéká olšovým lesem, jenž posléze přechází v les listnatý, nebo les smíšený (Starý 2002, 9).
18 V podrostu lesa se vedle běžných bylin vyskytují občas i některé vzácnější druhy, jako například 
podbílek šupinatý (Lathraca squmaria) či kokořík vonný (Polygonatum odoration). Na ostrůvcích 
v říční nivě Vrchlice pak roste například česnek medvědí (Allium ursinum), kopytník evropský 
(Asarum europeaeum) nebo kosatec bahenní (Iris pseudocorus) (Starý 2002, 9).
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bylo patrně více uzavřené. Vytěžené druhy původních hájových a lesních porostů 

byly na mnoha místech v průběhu 18. a 19. století nahrazeny převážně smrkovými 

(Picea excelsa) monokulturami.20 Na původní druhovou skladbu tak často odkazují 

již jen dochovaná pomístní jména vsí, osad, samot, rybníků, vrchů či polních tratí

(Vepřek, 1960, 24).

Řadou změn prošla v rámci historického vývoje také divoká fauna,21 původně 

úzce vázaná na zoocenózu listnatého lesa, dnes rozšířená o některé nově vysazené 

zvířecí druhy. Stále ale platí, že v původní i v současné fauně byly a jsou dominantní 

druhy fauny středoevropské.

Z větších savců je třeba uvést jelena evropského (Cervus elaphus), srnce 

obecného (Capreolus capreolus) a prase divoké (Sus scrofa) ( Vepřek 1960, 32-33). 

Z osteologického materiálu máme pro pravěké období a raný středověk doložen 

i výskyt pratura (Bos), respektive zubra (Bison).

Typickými predátory v regionu jsou liška obecná (Vulpes vulpes), kuna lesní 

(Martes martes), kuna skalní (Martes foina), tchoř tmavý (Putorius putorius), vydra 

říční (Lutra lutra) a jezevec lesní (Meleš meleš) (Vepřek 1960, 32-33). Výskyt 

velkých predátorů, medvěda hnědého (Ursus arctos) či vlka obecného (Canis lupus), 

j e v  regionu zatím doložen pouze pro období eneolitu z osteologického materiálu 

z lokality Cimburk (Zápotocký 2000, 90)22.

Z menších savců je v regionu hojný zajíc polní (Lepus europaeus), veverka 

obecná (Sciurus vulgaris) a mnoho druhů drobných hlodavců včetně netopýrů

19 V případě Kutnohorského mikroregíonu se o proměnu původní druhové skladby dřevin zasloužilo 
především masivní odlesnění v období vrcholného a pozdního středověku. Dodávky stavebního dříví 
pro kutnohorské doly a dřevěného uhlí pro hutě vedly k rychlému odlesnění nejbližšího okolí města. 
Akutní nedostatek stavebního dříví proto musel být záhy řešen jeho dovozem z jiných, často i velmi 
vzdálených, lokalit (např. Orlických hor, či Krkonoš) ( Vepřek 1960, 24). Nezanedbatelný podíl na 
odlesnění pak měl také rozvoj zemědělství a postupné rozšiřování zastavěných ploch související 
s celkově narůstající intenzitou osídlení.
20 K částečnému rozrušení smrkových monokultur dochází na území kutnohorského okresu teprve 
v posledních desetiletích. Postupně narůstá podíl zejména jedle, borovice, břízy, klenu, jilm u a jeřábu 
( Vepřek 1960, 29).
21 Člověkem domestikovaným zvířecím druhům a původní „raně středověké“ druhové skladbě 
v rámci Kutnohorského mikroregíonu se bude dále podrobněji věnovat kapitola 11. Osteologický 
výzkum.
22 Osteologický rozbor z této lokality zpracoval Lubomír Peške z ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. (viz 
Zápotocký 2000, kap. 5.3.1. Die osteologischen Funde von Cimburk, 89-92).
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( Vepřek 1960, 32-33). V osteologickém materiálu z Malina pak byl před nedávnem 

identifikován také bobr evropský (Castor fiber).2}

Nesmírně pestrá je v regionu i skladba ptactva, obojživelníků, plazů, ryb 

a hmyzu. Popis, byť i jen základních druhů těchto živočichů, by ale tuto práci 

kapacitně neúměrně zatížil. V obecné rovině lze říci, že se na území Kutnohorského 

regionu vyskytuje identická, pro střední Čechy běžná skladba těchto živočišných 

druhů (Ložek -  Cílek -  Kubíková a kol. 2003, 67-71).

Tabulka č. 1: EKOFAKTY Z VÝZKUMU BYLANY 1953-1967 
ZJIŠTĚNÁ RANĚ STŘEDOVĚKÁ DRUHOVÁ SKLADBA24

Latinský druhový 
název

Český druhový 
název

Celkem
určených

semen

Celkem 
určených 
semen %

Alnus /  Alnus 
glutinosa

Olše /  Olše 
lepkavá

16 6,1

Betula sp. Bříza 5 1,9
Cornus mas Svída dřín 10 3,8
Corylus avellana Líska obecná 5 1,9
Fagus sylvatica Buk lesní 4 1,5
Fraxinus excelsior Jasan ztepilý 3 1,2
Pinus sylvestris Borovice lesní 14 5,4
Populus sp. Topol osika 6 2,3
Populus sp./Salix sp. Topol osika /  Vrba 12 4,6
Quercus sp. Dub 147 56,3
Sor bus sp. Jeřáb 9 3,4
Tilia sp. Lípa 19 7,3
Ulmus sp. Jilm 11 4,2
Celkem 261 100

23 Viz. kapitola 11. Osteologický výzkum.
24 Tabulka vychází ze souhrnu dat publikovaných L. Peškem, J. Rulfem, J. Slavíkovou a Z. Tempírem 
(viz Peške - R u l f -  Slavíková 1998, 83-118; R u lf-  Tempír 2002, 117-124; Slavíková 1986, 403-404).
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4. MALÍN V PÍSEMNÝCH PRAMENECH RANÉHO 

A VRCHOLNÉHO STŘEDOVĚKU
Hned na úvod této kapitoly je třeba říci, že rekonstruovat pouze jeden jediný možný 

obraz historického vývoje sledované oblasti nelze. Skoro vždy se naopak musí 

počítat s možností existence většího počtu variant vývoje, často vzájemně 

protichůdných. Není primárním cílem této práce rozhodovat, která z existujících 

hypotéz je či není platná. Dle osobního názoru autora to za stávajícího stavu poznání 

většinou nelze posoudit. Z uvedeného důvodu bude proto v rámci dalšího textu 

poskytnut prostor všem relevantním, o písemné prameny se opírajícím, názorům.

Vůbec poprvé se se „zapsaným“ respektive „vyraženým“ názvem kutnohorské 

lokality ve tvaru „MALIN CIVITAS“,25 setkáváme na samém sklonku 10. století na 

rubových opisech denárových ražeb Slavníkovce Soběslava.

Uvedené slovní spojení je zároveň jediným skutečně přímým dokladem
• r  0 1  r 26o spojení potomků knížete Slavníka s Kutnohorskem.

Z dobových analogií je zřejmé (Petráň 1998a, 62-91), že na minci uvedený 

název lokality značí konkrétní sídlo mincovny, ve které byla mince ražena. Místo 

ražby přitom mohlo, ale také nemuselo, být i sídelním místem osoby, která nechala 

minci razit. Druhá z variant se jeví jako pravděpodobnější i v případě Malina. Zdá se, 

že uvedený opis dokládá správní a majetkovou vazbu Soběslava k uvedenému území, 

nedefinuje ale Malin jako rezidenční lokalitu slavníkovského knížete (Lutovský -  

Petráň 2004, 80).

Dosavadní obecně přijímanou teorii o podřízeném postavení Malina vůči 

centrálnímu sídlu Slavníkova rodu Libici nevyvrací ani nedávno prezentované 

výsledky numismatického šetření, jež zpochybňují jak dosavadní čtení Soběslavovy 

titulatury „LIbVDVX“ na jedné z variant denáru ethelredského typu (Petráň 2006b;

25 Narozdíl od některých dalších českých mincoven se v případě malínské produkce setkáváme pouze 
s minimem případů korumpování názvu mincovny. Známé koruptely „MALIN CIVITA “ (Cách 1974, 
č. 150), „NAIN CIVITAZ“ (Cách 1974, č. 149), „NALIH CIVITAS“ (Cách 1974, č. 147) si i přes 
pozměněná či vynechaná písmena udržují zřetelnou vazbu na svůj původní vzor.
26 Druhé potenciální spojení kutnohorského regionu a Slavníkovců, spočívající v prakticky identické 
podobě jména jedné z obětí libického vraždění, Soběslavova bratra Čáslava (Kosmas, I, 29) s názvem 
pozdějšího přemyslovského správního hradu Čáslav, se ve světle výsledků doposud provedených 
archeologických výzkumů jeví jako značně problematické, zcela vyloučit jej ale určitě nelze. Více 
informací k té to  problematice viz například: Moucha -  Smetánka 1964; Charvát 1994, 1995. 
Naposledy se problematice raně středověkého osídlení čáslavského Hrádku, resp. celého Čáslavska, 
opakovaně věnoval Martin Tomášek (Tomášek 1998, 1999a, 1999b, 2004, 2007).
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2006c), tak i čtení rubového opisu „LIV+BVZ“ jakožto názvu libické mincovny na 

variantě denáru s korunovaným obličejem atzv. otto-adelheidskou kaplicí (Lutovský

-  Petráň 2004, 115-116). Přestože bychom takto ztratili přímý doklad o existenci 

mincovny na centrální slavníkovské lokalitě, nadřazený charakter Libice vůči Malinu 

i ostatním lokalitám ve slavníkovské sféře vlivu by i nadále zůstal poměrně jasně 

vyjádřen v dalších, zejména archeologicky doložených, kategoriích.

Do průběhu 11. století, konkrétně k roku 1046, se hlásí další, ovšem až ve spurii 

z 12. století uvedená zmínka o Malinu (CDB I, 360). Ta se nachází v donační listině 

knížete Břetislava I., vystavené pro kapitulu ve Staré Boleslavi.27 Z textu listiny se 

dozvídáme, že kníže daroval „in civitate M ali“ boleslavské kapitule pětici 

poddaných. Miloň a jeho čtyři synové28 jsou prvními obyvateli Malina, které známe 

jménem. Bohužel to je  ale vše, co jsme o nich schopni říci. Narozdíl od některých 

dalších lokalit29 listina v případě Malínských neuvádí jejich služebnou profesi. 

Můžeme se také pouze domnívat, že pod správu boleslavské kapituly přešli nejen 

Miloň se syny, ale i s dalšími nejmenovanými rodinnými příslušníky, tj. manželkou, 

snachami a malými dětmi.30 Patrně navždy nevyřešenou zůstane otázka, jak velkou 

část malínské populace Miloň se svými příbuznými tehdy představoval.

Význam uvedené listiny lze spatřovat především v tom, že naznačuje jakou 

cestou se mohly ubírat osudy Malina po tragickém konci Slavníkovců na Libici roku 

995. Je-li totiž příslušná pasáž listiny autentická a věrně reflektuje stav z poloviny

11. století, pak je pravděpodobné, že Malin patrně již na konci 10. století přešel pod 

přímou svrchovanost pražských knížat, ve které pak minimálně padesát let setrval 

(srov. Charvátová -  Valentová -  Charvát 1985, 156).

Určitou informaci k dějinám lokality snad poskytuje také opětovné označení 

Malina termínem „ civitas které autor listiny použil pouze v případě Malina. 

Ostatní v listině uváděné lokality označil buď termínem „villa" - ves, nebo ,,urbs“ -  

hrad/město.31 Přestože byla terminologie značení jednotlivých sídlišť v Čechách

27 K dataci listiny viz Nový 1991, 132 (vznik listiny klade rámcově do 12. století); Hrubý, 1936, 73-79 
(vznik listiny v dochované podobě klade před rok 1131).
28 „... Milon cum filiis Boguza, Bach, Zkor, Rosuad ...“ (CDB I, 360).
29 Ve stejné listině jsou například uváděni „aratores" (oráči), „molendinarius“ (mlynář), „ sutores“ 
(ševci), „pistores“ (pekaři), „piscatores“ (rybáři) atd. (CDB 1, č. 382, 358-362).
30 Jednalo by se konečně o obvyklou dobovou praxi srv. Petr áček 2003.
31 Jako „urbs“ autor listiny označuje tyto lokality: Čáslav, Žatec, Starou a Mladou Boleslav 
v Čechách a Rokytnici, Znojmo a Bítov na Moravě (CDB 7, č. 382, 358-362).
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raného středověku velmi variabilní, v tomto konkrétním případě se zdá, že snad 

reflektuje poněkud odlišný charakter lokality Malin.32 Ta nesplňovala kritéria ani 

jedné z výše uvedených skupin, ale patrně se nacházela někde mezi nimi. Jako asi 

nej přijatelnější řešení se nabízí klasifikace Malina coby malého a méně významného 

přemyslovského správního a obchodního střediska, osazeného knížecím správcem.33

Další historickou zprávou, která se váže k nejstarším dějinám Malina, je zápis 

učiněný kronikářem Kosmou k roku 1101 (MGH , Kosmas III, 108). Při popisu tažení 

moravských údělných knížat Oldřicha Brněnského a Litolda Znojemského kronikář 

poměrně podrobně zaznamenal klíčovou událost celé kampaně, ke které došlo právě 

u Malina. Kníže Bořivoj II. (1100-1107, 1117-1120), jehož vláda byla vpádem 

rebelujících příbuzných ohrožena, nezůstal v relativním bezpečí pražských hradeb, 

ale vydal se svým protivníkům vstříc, aby v předstihu zastavil jejich postup. Vědom 

si nemalé síly o říšské kontingenty posíleného Oldřichova a Litoldova vojska, 

požádal Bořivoj o pomoc loajálního knížete Svatopluka Olomouckého, jenž 

s družinou obratem vyrazil po Trstenické stezce do Čech. Mezitím se již ale obě 

znepřátelená vojska setkala u Malina, který zřejmě střežil křižovatku Trstenické 

a Haberské stezky (obr. 12).

Bořivoj se svými věrnými, který k Malinu dorazil o něco dříve, zaujal výhodnou 

polohu na malínském návrší v areálu bývalého slavníkovského hradiště. Kosmas ve 

svém vyprávění Malin označuje termínem „oppidum“, který snad reflektuje fakt, že 

lokalita stále ještě disponovala nějakou formou opevnění.34 Vojsko vzbouřenců si 

zbudovalo svůj tábor na dohled od Malina na druhém břehu potoka Vrchlice.35

K přímé vojenské konfrontaci nakonec nedošlo. Bořivoj, patrně s početně 

slabším vojskem, neměl důvod riskovat bitvu v poli a trpělivě čekal na příchod 

avizovaných posil v čele se Svatoplukem. Příliš velké bojové nadšení nesdíleli ani 

Oldřichovi a Litoldovi němečtí spojenci, kterým se zřejmě nechtělo dobývat 

vyvýšenou polohu obsazenou odhodlaným protivníkem. S blížícím se vojskem

32 Svoji roli zde mohla samozřejmě sehrát i určitá historická tradice ve značení lokality, které se písař 
přidržel.
33 Problematice terminologie raně středověkých sídlišť se opakovaně věnovala M. Bláhová (Bláhová 
1978, 1986).
34 »Augusto mense intrant partes Boemiae, sed sinistro omine. Nam Borivoy collecto exercitu 
occurrens eis castra metatus est supra duos colles iuxta oppidum Malin, paratus in crastinum cum eis 
comittere bellům. “ (MGH, Kosmas III, 108).
35 „ Teutonici vero non longo ex altera parte rivuli Vysplisa applieuerunt castra, ita ut uterque ab 
utrisque possit videri exercitus. “ (MGH, Kosmas III, 108).

25



knížete Svatopluka se situace začala obracet v neprospěch nespokojených údělníků, 

kterým začal hrozit útok ze dvou stran. Jejich vojsko postupně zachvátila panika, 

která vyvrcholila odchodem části německých oddílů. Celé tažení nakonec skončilo 

ostudným útěkem celé armády po Haberské stezce zpátky na Moravu. Vítězné 

Bořivojovo vojsko naopak čekala odměna v podobě narychlo opuštěného tábora, ve 

kterém zůstala i nemalá část nepřátelské výstroje a zásob (FRB II, 149, srov. 

Žemlička 2003, 326).

Další dochované prameny z 12. století se přímo o Malinu bohužel již nezmiňují. 

Mimořádně cenné údaje ale poskytují některé o něco málo mladší dokumenty, 

případně psané prameny vážící se k osídlení v blízkém sousedství Malina.36 

Mimořádnou pozici mezi nimi představuje především text zakládací listiny 

cisterciáckého kláštera v Sedlci (CDB I, č. 155, 155-157). Tomuto dokumentu a také 

postavě zakladatele, velmoži Miroslavovi, se proto bude další text věnovat poněkud 

detailněji.37

Víme toho o něm ovšem jen velmi málo. Známe sice jeho křestní jméno

i některé další údaje o jeho životě, přesto nadále zůstává postavou veskrze anonymní, 

stejně jako valná většina populace raně středověkých Čech 12. století.

Většina údajů o Miroslavovi, kterými v současnosti disponujeme, je obsažena 

právě v zakládací listině sedleckého kláštera, která vznikla nedlouho po jeho 

založení, někdy mezi lety 1142-1148. Jako svědek se pak Miroslav i se svým 

synovcem Držislavem38 vyskytuje ještě ve dvou dalších listinách vydaných

36 Z pramenů 13. století se dovídáme například o vlastnictví vsi Pněvice pražskou kapitulou (RBMII, 
č. 909, 380), či vsi Přítoky olomouckým biskupstvím (CDB IV, č. 182, 332-333).
37 Následující část textu je  upravenou verzí příspěvku „Dvě marginální studie k dějinám sedleckého 
kláštera“, který byl autorem přednesen 15.2.2007 v rámci pracovního setkání projektu Historia 
Monastica v Centru medievistických studií A V ČR a Univerzity Karlovy v Praze.
38 Již samotný synovec Držislav pak vystupuje v řadách testes ještě čtyřikrát. Nejprve v roce 1160 
jako „Drisizlai urbis prefecti Pelzenne“ v listině, v níž král Vladislav I. stvrzuje opata Blažeje 
v klášteře Hradišťko u Olomouce (CDB I, č. 208, 194-197) a jako „primates Drisizlaus" v listině, 
v níž král Vladislav I. daruje míšeňské diecézi vesnici „Prezez“ (CDB I, č. 210, 197-199). V roce 
1165 vystupuje Držislav, jakožto „Drisizlau Castellanus Pehnensis", v listině, ve které král Vladislav
I. daruje vsi Doudlebce a Přívlaky Waldsaskému klášteru (CDB I, č. 227, 204-206). Konečně v roce 
1167 nacházíme Držislava, „Drisizlau de Plzeň", v listině, v níž král Vladislav I. stvrzuje klášteru 
v Litomyšli jeho dosavadní majetek (CDB I, č. 399, 411-415).
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Vladislavem II. pro olomoucké biskupství, které pocházejí ze stejného časového 

období.39

Mimo svědecké řady listin se se jménem Miroslav můžeme v první polovině 12. 

století setkat ještě v několika kronikářských záznamech. U Mnicha sázavského 

vystupuje knížecí družiník jménem Miroslav roku 1126 po boku knížete Soběslava I. 

v bitvě u Chlumce, kde je, coby přední z bojovníků, vyslán společně s Načeratem 

a Smilem40 ke králi Lotharovi (F RB 11/2, 255).

Podle dalšího svědectví, tentokráte z pera Kanovníka vyšehradského, se patrně 

tentýž družiník Miroslav, syn kmeta Jana, měl společně se svým mladším bratrem 

Střezimírem, strýcem Křivsoudem a dalšími spiklenci aktivně zúčastnit přípravy 

atentátu na knížete Soběslava I. v roce 1130.41 Údajné spiknutí bylo ale knížetem 

odhaleno a většina jeho účastníků dopadena. Miroslav byl jako vůdce atentátníků 

společně s bratrem Střezimírem před smrtí krůtě mučen. Byl vpleten do kola, 

připraven o oči, jazyk a ruce a nakonec naražen na kůl (FRB 11/1, 211). Smrt tohoto 

Miroslava „zrádce“ na pražském tržišti roku 1130 jednoznačně vylučuje možnost 

jeho ztotožnění s Miroslavem, zakladatelem sedleckého kláštera.

Ten se v textu kroniky objevuje patrně jen jednou, konkrétně u Mnicha 

sázavského, v kratičkém záznamu, který se váže kroku 1141. Toho roku v měsíci 

lednu se, dle sdělení kronikáře, Spytihněv, syn knížete Bořivoje, Miroslav a Mukar 

vydali na pouť do Jeruzaléma.42 Jednoznačná identifikace Miroslava vystupujícího 

u Mnicha sázavského s Miroslavem „zakladatelem“ není sice ani v tomto případě 

možná, zdá se ale, jak si ještě dále ukážeme, jako velmi pravděpodobná.

Pokusme se nyní na základě dostupných pramenů trochu blíže rekonstruovat 

Miroslavovy životní osudy. Za výchozí bod našeho pátrání bohužel můžeme vzít 

pouze jediný, navíc velmi neurčitý, údaj o Miroslavově věku, který se nachází v již 

zmíněné zakládací listině sedleckého kláštera.

39 První z listin se týká vrácení držby hradu Podivín olomouckému biskupství. Druhá listina je  pak 
knížecím stvrzením starší donace Libického újezdu rovněž olomouckému biskupství (CDB I, č. 157, 
161-163; CDBI, č. 158, 163-165).
40 Podle tvrzení kanovníka vyšehradského zahynuli Načerat a Smil roku 1142 v bitvě u Vysoké. Bitvy 
se oba velmoži zúčastnili v řadách moravského knížete Konráda, ke kterému se tehdy připojila většina 
„lepších a urozenějších“ družiníků zesnulého knížete Soběslava I. (FRB // / / , 235).
41 Podrobnosti o průběhu spiknutí viz např. Žemlička 1997, 224-225.
42 „Spitigneus, filius Borivoy ducis, Mirozlau, Mukar causa orationis Jerosolimam perrexerunt mense 
Januario. “ (FRB II/1, 261).
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Z textu listiny se konkrétně dovídáme, že v době založení kláštera roku 1142 byl 

již Miroslav dospělý, spíše starší muž. Nasvědčuje tomu jednak užitá titulatura 

„quidam de primatibus Boemiae“ přeložitelná jako „kterýsi / jistý  / jeden z českých 

předáků jednak fakt, že v době založení kláštera měl Miroslav kromě již dospělého 

synovce Držislava43 také vlastního nezletilého potomka 44 To opět jasně vyplývá 

z textu zakládací listiny, kde Miroslav konkrétně ustanovuje, aby v případě smrti 

jeho jediného syna a vymření rodu připadl sedleckému klášteru i veškerý zbylý 

rodový majetek.45

Jméno Miroslavova syna, ani jména Miroslavovy manželky46 a sestry, matky 

Držislavovy,47 bohužel neznáme. Nevíme také, zda byla Miroslavova sestra starší či 

mladší než její sourozenec, ani to, kdo byl jejím mužem.48

O generaci mladší synovec Držislav byl v době založení kláštera již bezesporu 

dospělý a patřil k předním mužům země. Ve dvou zbývajících listinách z let 1146- 

1148 totiž vystupuje jako vůbec první mezi všemi comites, hned za příslušníky 

vládnoucího rodu Přemyslovců. Zajímavé je rovněž zjištění, že v obou listinách 

Držislav předchází svého strýce.

Uvedený zápis v pořadí Držislav, Miroslav tedy naznačuje, jaká byla vzájemná 

pozice obou protagonistů. Zdá se, že mladší Držislav již vletech 1146-1148 

vystupoval jako hlava celého rozrodu,49 i když se jistě opíral o svého stále ještě

43 „ ... Dersizlaus, Mirozlai sororis filius . . .“ (CDB č. 155, 157).
44 „ ... cum unicum haberet filium . . .“ (CDB č. 155, 157).
45 „... si hic filius sine filio  herede moreretur, vel etiam in posterům deficiente in linea filiorum  
herede, sine cognatorum vel consanguineorum contradictione tota eius hereditas ad usus ecclesie in 
Sedlce revertatur. “ (CDB /., č. 155, 157).
46 Patrně nedopatřením uvádí J. Klápště ve své poslední knize jméno Miroslavovy manželky Gertruda 
(Klápšté 2006, 57). Z textu zakládací listiny je  totiž jednoznačně zřejmé, že se za tímto jménem 
skrývá první manželka Vladislava II. Gertruda Babenberská (+1150).
47 Za Miroslavovu sestru je  některými badateli považována zakladatelka kostela v Jakubu u Kutné 
Hory Marie (Musil 2002, 20). Toto spojení se však nejeví jako příliš pravděpodobné.
48 Mariiným manželem byl patrně Slavibor. Ten se ale, jak  se zdá, orientoval převážně na politické 
dění na Moravě (CDB I, č. 270, 238-239). V Čechách se výrazněji prosadil teprve až jeho 
stejnojmenný syn Slavibor (CDB I., č. 292, 260-261; č. 317, 288-290; č. 406, 438-440; č. 320, 292- 
294; č. 342, 308-309; č. 411, 444-446).
49 Víme již, že Držislav, nejpozději od roku 1160, zastával velmi důležitou funkci plzeňského 
kastelána, kterou pak držel i ještě o sedm let později. Je ale možné, že vysokou úřednickou funkci 
vykonával již i dříve v 50. letech 12. století. Možnost, že se Držislav stal opatem sedleckého kláštera, 
jak například uvádí barokní historik Š. E. Všetečka Kapihorský (Kapihorský 1630, 2006, 14), není 
příliš reálná a zřejmě neodpovídá skutečnosti.
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aktivního strýce, ke kterému mohl mít, i vzhledem k absenci otce, logicky velmi 

blízký vztah.50

Vraťme se ale zpátky k Miroslavovi. Jak jsme si již řekli, jeho přesný věk 

v době založení kláštera není znám, nejspíše se ale pohyboval někde mezi 40 až 50 

léty, což by znamenalo, že se narodil nejspíše někdy na přelomu 11. a 12. století.

Miroslavův původ lze patrně hledat v sociálně dobře situované a majetkově 

zajištěné rodině knížecího družiníka. On sám mohl působit u dvora již za vlády 

knížete Vladislava I. (1109-1117, 1120-1125), čemuž by nasvědčoval jeho pozdější 

nekonfliktní vztah se stejnojmenným Vladislavovým synem.51 Bohužel nevíme, jak 

se Miroslav zachoval za vlády Vladislavova autoritativního nástupce knížete 

Soběslava I. (1125-1140), je ale možné, že se podobně jako další družiníci zemřelého 

knížete stáhl na nějaký čas do ústraní, ze kterého znovu vystoupil až za vlády knížete 

Vladislava II. (1140-1172, od roku 1158 král).

O tom, jakou funkci mohl Miroslav zastávat u dvora, nebo v hradské správě -  a 

v tomto případě, kde ji mohl vykonávat, opět nevíme nic. Vzhledem k velikosti 

získané výsluhy se však jistě jednalo o důležitý úřad, snad hradského správce. Titul 

kastelána ale přímo u Miroslavova jména doložen není. V listinách byl Miroslav 

označen jen povšechnými charakteristikami „quidam de primatibus Boemiae“ 

a „comes“.

O úřadu a postavení Miroslava bohužel nic neříká ani porovnání jeho pozice 

s ostatními testes. Společně s Miroslavem vystupuje na listinách č. 157 ač. 158 celá 

řada dalších knížecích předáků (celkem 32). Pouze o několika z nich je ale známo 

o něco více, než jen jméno. O Častovi, který je v textu obou listin zapsán na třetím 

místě, hned za Držislavem a Miroslavem, víme, že se na Vladislavově straně 

zúčastnil bitvy u Vysoké v roce 1142 (FRB II/2, 412). V řadách Vladislavova vojska 

bojovali ve stejné bitvě také Smil se svými syny, Beneš a Velislav, syn Petrův (FRB 

II/2, 412). Ten za své věrné služby dostal od knížete Vladislava II. roku 1153 správu

50 Možnost, že oním místem byla Čáslav a že výkon úřadu zde svému synovci Držislavovi přenechal 
jeho strýc Miroslav, je  jistě lákavá, bez pevnější opory pramenů však nemůže obstát.
51 O příslušnosti Miroslava k nej vyšším společenským kruhům a o tom, že patrně zastával některý 
z důležitých úřadů u knížecího dvora se zmiňuje již  V. Novotný. Ten také zpochybňuje tvrzení J. 
Čelakovského (Čelakovský 1900, 15) a A. Sedláčka (Sedláček 1908, 98) o příslušnosti Miroslava 
k rodu pánů z Cimburka (Novotný 1912, 112-113).
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Vyšehradu (FRB JI/2, 414), kterou si podržel až do konce svého života.5“ O dalším 

z testes, Zbraslavovi, se snad zmiňuje Jarloch při popisu italského tažení z roku 1175 

(FRB II/2, 470). O Jurikovi / Jiříkovi pak víme, že zahynul roku 1148 při tažení proti 

Prusům (FRB 11/2, 418).

Miroslav ani Držislav mezi účastníky bitvy na Vysoké uvedeni nejsou. Miroslav 

snad proto, že ještě dlel na pouti do Jeruzaléma. O účasti blíže nespecifikovaného 

muže jménem Miroslav na pouti do Svaté země v roce 1141 byla již řeč v úvodu 

tohoto textu. Co nás ale opravňuje k domněnce, že se jednalo o Miroslava, 

zakladatele sedleckého kláštera?

Za hlavního iniciátora založení sedleckého kláštera bývá historiky obecně 

považován olomoucký biskup Jindřich Zdík (Charvátová 1998, 103), který byl mimo 

jiné také aktivním propagátorem náboženských poutí do Palestiny či křížových 

výprav proti pohanům v Prusku (FRB II/1, 235; FRB II/2, 397) a Pomořanech (FRB 

II/2, 416-418). Biskup sám se zúčastnil hned dvou poutí do Jeruzaléma, a to 

konkrétně vletech 1 123 53 a 1137 (FRB II/1, 227, 260; FRB 11/2, 395-396). Další 

cestu do Jeruzaléma pak po biskupově smrti roku 1151, coby přímý vykonavatel 

biskupovy závěti absolvoval v roce 1152 župan Hroznata (FRB 11/2, 420). Lze si 

proto poměrně dobře představit, že k obdobnému životnímu kroku, tj. náboženské 

pouti, mohl biskup inspirovat i velmože Miroslava.54

Uvedené teorii nahrává i fakt, že oba muži se museli nejpozději ve čtyřicátých 

letech 12. století navzájem poznat.55 Osobní kontakt mezi Miroslavem 

a olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem byl totiž nevyhnutelnou podmínkou

52 „Eodem anno Welizlaus comes, Trojanům filium  habens unicum optimae indolis, a duce Wladizlao 
Wissegradensi donatur castro, quod usque ad finem  vitae suae obtinuit. (FRB 11/2, 414).
53 Z Kosmova popisu této první Jindřichovy poutě (FRB 11/1, 183-184) se mimo jiné také dozvídáme 
o tom, že ho doprovázel kronikářův stejnojmenný syn, který byl starší literaturou s Jin ne em 
Zdíkem ztotožňován. Zdeněk Fiala (Fiala 1963, 7-19) však přesvědčivě ukázal, že bis p i
s Kosmou příbuzný nebyl, i když zjevně pocházel z obdobného prostředí kněžské intelektuální vrstvy 
domácího původu. Jeho bratr Magnus byl kanovníkem pražské kapituly a Kosmovým příte em, 
Magnův syn Daniel se stal roku 1148 pražským biskupem a další syn Alexandr byl kanovníkem 
a později proboštem vyšehradské kapituly - Třeštík 1972, 42-43.
54 Při řešení otázky o případné účasti Miroslava na pouti do Jeruzaléma pak v neposlední řadě musíme 
vžit v potaz i velmožovu mimořádnou zbožnost, která se projevila nejen jeho fúndátorským úsilím, a e 
také konkrétní volbou cisterciáckého řádu, jehož role při organizaci náboženských poutí do Svate 
země či následně druhé křížové výpravy je  dostatečně známá.
55 Samozřejmě nemůžeme vyloučit, že se olomoucký biskup Jindřich Zdík a velmož Miroslav blíže 
znali již z dřívější doby. Konec konců oba patřili mezi úzký okruh tehdejší společenské elity, 
a pohybovali se tudíž i v prakticky stejném prostředí knížecího dvora.



celého složitého aktu založení nového cisterciáckého kláštera, v Čechách tehdy navíc 

zcela nového církevního řádu šedých mnichů.

Jindřich Zdík zaštítil ze své pozice olomouckého biskupa celý podnik jednak po 

stránce ideologické, zároveň pak vedl i potřebná přípravná jednání se všemi 

zainteresovanými církevními a světskými institucemi.56 Takováto vysoce 

sofistikovaná činnost byla totiž zcela jistě mimo možnosti tehdejšího českého 

velmože.

To ale nijak nesnižuje zakladatelskou úlohu Miroslava, která spočívala v 

majetkovém zajištění nově vznikajícího kláštera. Vyloučit samozřejmě u Miroslava 

nemůžeme vedle zbožného entuziasmu ani jiné osobní pohnutky, mezi nimiž mohlo 

být například pokání za předchozí prohřešky,57 případně vyřešení složité rodinné 

situace.

Miroslav měl v přímé linii jediného regulérního dědice, další příbuzní, z nichž je 

znám jen synovec Držislav, pak zřejmě potomky neměli vůbec. Poznámka 

o přechodu zbylého Miroslavova majetku na klášter při předčasné smrti jeho syna 

nemusí být tudíž jen formální součástí textu listiny, ale může reflektovat skutečný 

stav věcí, totiž neduživost chlapce - dědice. Založením kláštera mohl Miroslav na čas 

vyřešit problém další kontinuity držby majetku a přitom doufat v narození nového 

dědice.58

Zda bylo Miroslavovo počínání skutečně ovlivněno nějakými postranními 

úmysly, nebo se velmož na sklonku svého života opravdu pevně rozhodl vyměnit své 

pozemské statky za odměnu v podobě života věčného, už ale patrně nikdy nezjistíme.

Založení nové církevní instituce, které stvrdil pražský kníže Vladislav II., 

pražský biskup Ota a olomoucký biskup Jindřich Zdík, bylo významným krokem 

společenským, ale také politickým. Přes Miroslavův majetek na Kutnohorsku

56 Zdík o příchodu řeholníků jednal s valdsaským opatem Gerlachem patrně již před bitvou u Vysoké. 
Vyloučit ale nelze ani pozdější jednání biskupa Zdíka v prosinci 1142 při jeho účasti na říšském 
sněmu.
57 Se stavbou kostela, jakožto projevem pokání, se počítá například v případě kostela sv. Jakuba. 
Manžel Marie, Slavibor, ho měl údajně nechat postavit za trest za účast na útoku na biskupa Zdíka 
v roce 1145 (Žemlička 1997, 232).
58 Donace majetku klášterům byly v průběhu první poloviny 12. století stále značně problematické. 
Žijící příbuzní donátora nezřídka už po několika letech darovaný majetek vyžadovali zpět. 
V některých případech se převodem majetku na církevní instituci bránilo jeho zabavení ze strany 
knížete.
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a Čáslavsku vedla totiž pro knížete životně důležitá komunikační tepna z Čech na 

Moravu, známá Haberská stezka ( Vávra 1969).

Vladislav II. se o jejím významu nemile přesvědčil při tažení svých příbuzných, 

moravských údělníků včele s Konrádem II. Znojemským právě v roce 1142. 

Vojenský střet s moravským vojskem, doplněným odpadlými českými velmoži, 

skončil pro knížete krvavou porážkou u Vysoké (necelých 10 km od Kutné Hory) 

a obležením Prahy, při kterém Vladislav málem přišel nejen o knížecí stolec, ale i 

o život (Žemlička 1997, 231). Založení kláštera v Sedlci bylo proto jistě i pro 

Vladislava vítaným upevněním jeho pozice coby pražského knížete v této části Čech. 

Vznik kláštera ve vypjaté době zuřící „občanské války“ nebyl sice příliš obvyklý, 

přesto se uskutečnil.

Příchod cisterciáckých mnichů z kláštera Waldsassen byl pro Vladislava II. 

výhodný hned z několika důvodů. Jako nově příchozí řád neměli cisterciáci v zemi 

jinou oporu, než svého zakladatele Miroslava, pražského knížete a jemu věrné 

biskupy, pražského Otu a olomouckého Jindřicha Zdíka. Loajalita cisterciáků vůči 

knížeti byla proto nasnadě. Mniši byli navíc přes svůj domovský klášter úzce 

propojeni s Říší, jejíž politickou přízeň Vladislav II. tehdy rovněž velmi 

potřeboval.59

Co říci k Miroslavovi závěrem? Přesné datum smrti tohoto bezesporu výjimečného 

muže neznáme. Můžeme se pouze dohadovat, že se tak stalo nepříliš dlouho po 

založení kláštera v Sedlci, tedy okolo poloviny 12. století. Rovněž místo 

Miroslavova posledního odpočinku zůstává utajeno. Tělo zesnulého velmože bylo 

pravděpodobně dle dobových praktik a vzhledem ke společenskému postavení 

Miroslava uloženo uvnitř kostela, snad v objektu původního konventního chrámu 

sedleckého kláštera,60 případně v některém z kostelů na Miroslavově panství.

Velmož Miroslav disponoval na svou dobu poměrně značným pozemkovým 

majetkem, který mohl nejspíše získat jako výsluhu za roky strávené v knížecí službě, 

nelze ovšem ani vyloučit, že část držby mohl převzít již jako patrimonium po

59 Knížecí stolec zachránil Vladislavovi II. v roce 1142 teprve vyžádaný vpád říšského vojska včele 
s králem Konrádem, který za něj vyinkasoval bohatou finanční odměnu.
60 Řádové regule sice pohřby laiků v konventních chrámech původně zapovídaly, ale záhy byl striktní 
zákaz změkčen výjimkami, vztahujícími se na pohřby osob, jež se o klášter obzvláště zasloužily, tedy 
především na fundátory a jejich rodiny (Halí 2005, 363-372).
Problematice pohřbů laiků v cisterciáckých klášterech se v celoevropském kontextu věnuje série 
článků v 56. čísle časopisu Citeaux, Commentarii Cistercienses (Tomus 56/1-4, 2005), kde jsou 
rovněž formou edice otištěna i příslušná řádová statuta (Hall -  Sneddon -  Sohr 2005, 373-418).
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předcích. Tento majetek se navíc koncentroval převážně na území v okolí dnešní 

Kutné Hory61 a zdá se, že tvořil základ cíleně budované,62 zřejmě již minimálně 

alespoň z části i dědičné pozemkové držby.63

V zakládací listině sedleckého kláštera je jménem uvedeno celkem třináct 

lokalit, z nichž šest64 se prokazatelně nachází přímo na Kutnohorsku. Vsi Hlízov 

a Kačín byly ale do zakládací listiny zapsány až dodatečně, a není proto jisté, zda 

byly rovněž součástí Miroslavova majetku (Nuhlíček 1957, 228).

Centrální lokalita předchozího osídlení regionu v 10. a 11. století, hradiště 

Malin, sice mezi klášteru darovanými statky přímo uvedena není, nemůžeme ale 

vyloučit, že při sepisování listiny došlo ke zkomolení jejího názvu.65 Na 

Uhlířskojanovicku ležící obec Malejovice66, či u Dobřené ležící Malenovice67, se

S možností, že se ve 12. století část pozemků v okolí Malina postupně dostala do soukromé držby 
šlechty, počítá například Z. Boháč. Ten se současně i domnívá, že se již  vyvíjela i vlastní kolonizační 
činnost této šlechty (Boháč 1972, 105). Tomuto tvrzení ale oponuje K. Charvátová, která poukazuje 
na fakt, že konkrétní rozsah a dislokace šlechtických statků jsou známy jen nedostatečně (Charvátová 
-  Valentová — Charvát 1985, 156).
62 Cílené scelování pozemkového majetku do kompaktního, pevně vymezeného panství sice 
u Miroslava a jeho příbuzných nemůžeme jednoznačně prokázat, srovnáme-li ale Miroslavovu držbu 
s počátečním majetkem některých pozdějších rodů, např. Hrabišiců v severozápadních Čechách 
( Velímský, T. 2002), zjistíme, že je  mu svým charakterem velmi podobná.
43 V případě Miroslava tak máme zřejmě dochovaný velmi cenný příklad přerodu velmože a knížecího 
družiníka v příslušníka rané pozemkové šlechty.
64 „Sedlce“ (Sedlec), „ Bělaní“ (Bylany), „Maleiouici" (Malejovice?, Malin?), „Glusow“ (Hlízov), 
„Cacin" (Kačina), „Borram" (les Bor) (CDB č. 155, 155-157).
65 S donací Malina klášteru počítá např. J. V. Šimák, či J. Šimek (Šimák 1938, 1227; Šimek 1925, 
132).
66 Názor, že součástí Miroslavovy donace byly Malejovice, sdílí např. A. Sedláček: „Malejovice, ves 
u Uhl. Janovic, jež patřila r. 1142 k prvotnímu nadání kláštera Sedleckého.“ (Sedláček 1908/1998, 
581), či A. Zavadil: „V zakládací listině byly jmenovány i „Malejovice.“ ... „R. 1363 byl zvolen 
opatem kláštera sedleckého Václav a ten odprodal některé statky klášterní a mezi těmi, ja k  se 
s pravdou soudili dá, byly také Malejovice, poněvadž byly v druhé polovici XIV. století již  v držení 
Markvarta řečeného z  Soběšína z M alejovic“ (Zavadil 1914/2000, 124).
Pomineme-li nejisté označení lokality v zakládací listině sedleckého kláštera, pak první dochovaná 
zmínka o obci pochází až z poloviny 14. století. V přehledu Kouřimského děkanátu z roku 1350 je 
mezi farními kostely jmenován také kostel sv. Jiří v Malejovicích s patronátním právem Markvarta, 
Petra a Prokopa ze Soběšína (Sedláček 1908/1998, 581).
Zavadil o tomto kostele mylně uvádí, že je  již  románský (Zavadil 1914/2000, 123). Kostel sv. Jiří je  
v současnosti datován až do druhé poloviny 13. století, stejně jako podobný kostel Narození Panny 
Marie v Košicích, či kostel sv. Mikuláše v Žíšově. Proti dataci počátků zdejšího osídlení již  do první 
poloviny 11. století hovoří i vysoká nadmořská výška (ca 500 m n.m.), poloha v poměrně odlehlém 
zalesněném pásu mezi Sázavou a Uhlířskými Janovicemi, či rovněž pozdní datace sousedních vsí 
Opatovic (1417), Mitrova (1358) a Kochanova (1406). Jako pravděpodobnější se jeví spíše pozdní 
kolonizace uvedeného prostoru vedená spíše ze strany Sázavského kláštera, nežli Sedlce.
67 Až vrcholně středověkého založení jsou patrně i Malenovice. Ves je  poprvé připomínána ve 14. 
století, jako majetek kláštera sv. Ducha na Starém Městě pražském (Zavadil 1912/2000, 137). V 15. 
století pak byla ves součástí příslušenství Kolínského hradu (Sedláček 1908/1998, 581).
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kterými bývá název Maleiouici nejčastěji spojován, se totiž v pozdějších soupisech 

klášterního majetku neobjevují.68

Naopak interpretaci názvu Maleiouici, jakožto Malina, by podporovalo několik 

indicií. V první řadě četnými písemnými prameny doložené pozdější úzké sepětí 

obce s klášterem (Ledr 1897, 2002; Charvátová 1998).

Dle názoru K. Charvátové se sedlecký klášter začal záhy po svém založení 

zmocňovat území v okolí Malina (Charvátová -  Valentová -  Charvát 1985, 157). 

Pro uvedenou skutečnost, svědčí zejména zjištění, že pozemky, na nichž bylo po 

polovině 13. století založeno město Kutná Hora, patřily zvětší části sedleckému 

klášteru (RBMIV, č. 610, 636).69

Možnost, že se Malin mohl z držení Přemyslovců dostat nejprve do rukou 

velmože Miroslava a následně donací do majetku sedleckého kláštera, naznačuje také 

způsob, jakým jsou jednotlivé klášteru darované vsi a statky v textu seřazeny.

Po vynesení do mapy je  totiž zřejmé, že jednotlivé lokality nejsou v listině 

řazeny zcela nahodile, ale podle vzdálenosti od kláštera. V textu jsou zapsány 

nejprve dále položené lokality na Pardubicku, Litomyšlsku, Poděbradsku a Kolínsku, 

jako poslední jsou naopak uvedeny lokality, jejichž vzdálenost od kláštera nečiní 

více jak deset kilometrů.

Na druhou stranu je ale také třeba říci, že existuje i řada argumentů svědčících 

proti přechodu Malina do majetku kláštera. O jejich shrnutí se rovněž pokusila již 

několikrát zmíněná K. Charvátová (Charvátová -  Valentová -  Charvát 1985, 158).70

Možnost, že v textu listiny došlo ke zkomolení jména Malin, se K. Charvátové 

nejeví jako příliš pravděpodobná, vzhledem k jinak ustálené praxi zápisu názvu 

lokality v ostatních raně i vrcholně středověkých pramenech (Charvátová -  

Valentová -  Charvát 1985, 158).71

68 Vzhledem k absenci pramenů, je  bohužel nesledovatelný vývoj pozemkové držby sedleckého 
kláštera po zbytek 12. století (srov. Charvátová -  Valentová — Charvát 1985, 157).
69 Dle názoru H. Štroblové, území, na němž vyrostlo město Kutná Hora, nebylo ze strany sedleckého 
kláštera intenzivněji využíváno. Stvrzení právního nároku na uvedené území se ukázalo jako nezbytné 
až po zahájení těžby (Štroblová 1993, 23).
70 Podle jejího názoru Malin součástí původní Miroslavovy donace není (Charvátová — Valentová — 
Charvát 1985, 158).
71 Název lokality ve tvaru „M alin“ např. RBM  II, č. 2073, 894-896; RBM 111, č. 2001, 775-776, 
v mírně upraveném tvaru „ Malyna “ např. RDP, 34.



Skutečnost, že Malin v době založení kláštera kjeho majetku nepatřil, má
r r r s, 72dokládat také poměrně pozdní a komplikované ovládnutí malínské fary klášterem.

Je sice pravda, že kontrolu nad malínskou farou sedlecký klášter oficiálně získal 

až roku 1375 listinou papeže Řehoře XI. (Libri Erectionum II, 126)73, existenci určité 

starší vzájemné vazby ale dokládají některé další prameny. Z textu listiny z 25. 

března 1324, ve které pražská kapitula na žádost tehdejšího malínského faráře74 

mistra Oldřicha z Paběnic rozhodla, aby výnosy z kutnohorských kaplí byly svěřeny 

špitálu sedleckého kláštera, se hned na dvou místech dozvídáme o existenci 

patronátu opata sedleckého kláštera nad farním kostelem v Malině (RBMIII, č. 969, 

378-379).75 Informaci obdobného typu, tj. že opat sedleckého kláštera, respektive 

klášter sám, disponoval patronátním právem k malínskému kostelu, přináší i skupina 

listin adresovaných v průběhu roku 1343 Janem Lucemburským papeži Klementovi

72 O sporu o malínskou faru hovoří poměrně velký počet listin. Přehledný vývoj celé pře byl již také 
podán v některých starších pracích (Čelakovský 1916; Hynková 2000; Štroblová - Altová 2000; 
Charvátová 2002; etc.). K. Charvátová se domnívá, že kdyby byl Malin sedleckým majetkem již před 
vznikem Kutné Hory, ovládal by klášter patrně i zdejší faru (Charvátová — Valentová -  Charvát 1985, 
158). Ke klášteru měl být Malin připojen až po vzniku Kutné Hory za opata Heydenreicha 
(Charvátová — Valentová -  Charvát 1985, 159).
73 Uvedené listině, ve které papež Řehoř XI. povoluje konkrétně přeměnu malínské fary na stálé 
klášterní vikářství, předcházel několik desetiletí dlouhý spor mezi klášterem a malínskými faráři 
Benediktem ze Ždánic a Wernerem z Etmansdorfii o výnosy z kutnohorských kaplí. Ty nechal na 
klášter roku 1324 převést tehdejší malínský farář mistr Oldřich z Paběnic (RBM  III, č. 969, 378-379), 
který následně sám do kláštera vstoupil a roku 1330 se pak dokonce stal jeho opatem (RBM III, č. 
1916, 746-747).
74 Stručný přehled nejstarších známých malínských farářů: (1276) Jan, (1306) Oldřich z Paběnic*, 
(1332) Jan III. Volek*, (1343) mnich sedleckého kláštera Jindřich Zajíc, (1353) Beneš ze Ždánic, 
(1358) Werner z Ertmansdorfu**, (1356) pražský kanovník Kunšík**, (1370) Matouš zVelvar**, 
(1412) mnich sedleckého kláštera Augustin, (1454) opat sedleckého kláštera Theodorik (sestaveno 
podle Chotěbor — Benešovská 1981, 17-24). (*respektive jím  dosazený vikář, **vyplácení podílu 
Benešovi ze Ždánic).
75 „...quod per abbatem ipsius Cedlicensis monasterii, qui eciam predicte parrochialis ecclesie in 
Malyn patronus ex is tit... quad subieccionem in capellis ipsis sibi debitam et monasterio Cedlicensi 
quoadiuspatronatus ecclesie in M alyn" (RBM III, č. 969, 379).
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VI.76 V jedné z listin se pak setkáváme přímo s tvrzením, že klášter tímto právem 

disponoval již od svého založení.77

Je-li pasáž uvedené listiny pravdivá, pak by bylo více než pravděpodobné, že by 

klášter začal malínskou faru skutečně záhy spravovat.78 Protože dosavadní datace 

nejstarší románské fáze stavby kostela sv. Štěpána do první poloviny 12. století, jak
• • 79 rji stanovila K. Benešovská, není v současné době již přijímána , muselo by se navíc 

jednat o správu fary u staršího z malínských kostelů, kostela sv. Jana Křtitele.

Celá situace není ale opět jednoznačná. O prvním malínském faráři Janovi totiž 

víme, že cisterciákem s nej větší pravděpodobností nebyl (RBM IV, č. 1840, 734). 

Příslušníkem sedleckého konventu pak v době nástupu do funkce malínského faráře 

nebyl ani jeho nástupce Oldřich z Paběnic. Z tohoto úhlu pohledu se pak jako málo 

reálná jeví i případná dřívější držba malínské fary sedleckým klášterem (srov. 

Benešovská-Fischerová 1985, 72-73).

Proti donaci Malina klášteru konečně podle K. Charvátové svědčí i skutečnost, 

že celý dar pochází od Miroslava, u něhož si lze jen těžko představit právo volné 

dispozice takovou lokalitou (Charvátová -  Valentová -  Charvát 1985, 158).80

76 „... infra limites parrochie ecclesie in Malin, de patronatu abbatis et conventus dicti monasterii 
existentis, in loco, qui nunc dicitur Chutná ... “ (MonVat 1, č. 206, 114-115).
„...infra limites parrochie ecclesie in Malin, dicte diocesis, de patronatu dictorum abbatis et 
conventus existentis, in loco, qui nunc Chutná d icitur... “ (MonVat I, č. 207,116-118).
„... quod per abbatem ipsius Cedlicensis monasterii, qui eciam predicte parrochialis ecclesie in 
M alynpatronus existis ... “ (MonVat I, č. 207, 116-118).
„... abbatepredicti Cedlicensis monasterii, patroni, ut dietám est, ecclesie in Malyn... “
„... et monasterio Cedlicensi quoad iuspatronatus ecclesie in Malyn, quod habet, ecclesie quoque ipsi 
in Malyn... “ (M VI, č. 207, 116-118).
„... infra limites parrochie ecclesie in Malin dicte diocesis de patronatu dictorum abbatis et 

conuentus existentis in loco, qui nunc Chutná dicitur... “ (RBM IV, č. 1269, 505-506).
77 „quandam ecclesiam in Malin Pragensis diocesis cum capellis ad ipsam pertinentibus dieto 
monasterio vicinam et contiguam, in qua eciam ipsum monasterium aprimeva, sui fundacione ju s  
patronatus ob tinet... " (Summa Gerhardi, č. 37, 363-364).
78 Podle J. Ledra byla malínská fara podřízena děkanátu čáslavskému a arciděkanátu kouřimskému 
a náležel k ní rozsáhlý majetek. Ledr konkrétně předpokládá, že do jurisdikce fary patřily kromě 
Malina také Libenice, Hlízov, Sedlec, Dolany, území Kutné Hory, od roku 1278 Nový Dvůr (Ledr 
1897, 42).
79 Jak bude rozvedeno v další části textu, konkrétně v kapitole 8.4. Id.
80 „Listina by jis tě  neopomněla zvláště připomenout knížecí donaci Malina, kdyby k ní bylo došlo již  
při založení kláštera. ... Lze si těžko představit, že by se panovník zbavoval aglomerace v oblasti 
ložisek stříbrných rud a navíc na důležité zemské stezce. “ (Charvátová — Valentová — Charvát 1985, 
158). Argumentace uvedená v předchozí poznámce dnes již příliš neobstojí. Zahájení exploatace 
kutnohorských ložisek stříbrné rudy je  dnes již  bezpečně doloženo až pro druhou polovinu 13. století 
(viz kapitola 6.). O upadajícím významu Malina na počátku 12. století byla řeč již  výše. Je navíc 
pravděpodobné, že s rozvojem nového přemyslovského hradského centra na čáslavském Hrádku 
význam Malina ještě více poklesl.



Názor, který do určité míry kloubí předchozí protichůdné teorie, zastává 

například K. Benešovská, která soudí, že ačkoliv Malin tvořil enklávu zasahující do 

územního majetku sedleckého kláštera, jako zboží přemyslovské do něj zabrán 

nebyl. Dle tvrzení stejné autorky si ale svoji nezávislost dlouho nezachoval, o čemž 

svědčí zisk patronátního práva k malínskému farnímu kostelu (Chotěbor -  

Benešovská 1981, 16; Benešovská-Fischerová 1985, 72-73).
r • r v ' 8  1

Některými badateli je  velmož Miroslav považován také za vlastníka vsi Záboří 

a iniciátora stavby tamního kostela.82 S návrhem, že by stavebníkem zábořského 

kostela mohl být právě velmož Miroslav, vystoupila poprvé začátkem 70. let 

minulého století A. Merhautová (Merhautová 1971, 1972, 1983), která, stejně jako 

řada dalších badatelů před ní, pátrala po totožnosti stavitele této v Čechách ojedinělé 

stavby.

Při detailním rozboru sochařské výzdoby na zábořském portálu si A. 

Merhautová povšimla její výrazné podobnosti s výzdobou románského paláce na 

přemyslovském hradě v Olomouci. Prakticky identické provedení výzdoby, zejména 

palmet a akantových listů, pak A. Merhautovou přivedlo k myšlence, že sochařské 

práce na obou stavbách provedla jedna a tatáž kamenická - stavební huť.

Pojícím prvkem mezi oběma stavbami se následně pro autorku zcela logicky 

staly postavy iniciátora výstavby olomouckého paláce biskupa Jindřicha Zdíka 

a jemu blízkého velmože Miroslava, o kterém se A. Merhautová navíc domnívala, že 

byl pokrevně spřízněn s pozdějším rodem pánů z Kojic.83 Na základě uvedených 

indicií dospěla A. Merhautová k závěru, že kostel sv. Prokopa nechal, za asistence 

olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, zbudovat velmož Miroslav, který si po 

založení kláštera v Sedlci zvolil Záboří za své nové sídlo.

81 Obec Záboří nad Labem se nachází na západním úpatí Železných hor při ústí říčky Doubravy do 
Labe. Kostel sv. Prokopa se nalézá při východním okraji intravilánu obce na mírně vyvyšene Pisčlte 
duně oválného protáhlého tvaru, kterou od západu obtéká již zmíněná řeka Doubrava, o ji u 
a jihovýchodu pak její bezejmenný přítok. _ .
82 Původní zasvěcení kostela bohužel není známo. Pro označení stavby se proto obecně používá jeho 
mladší zasvěcení svátému Prokopovi.
83 Pramen, ze kterého tato teorie vychází, naneštěstí pochází teprve z roku 1343 a týká se sporu, který 
vedli bratři Dalibor a Vršek z Kojic s opatem sedleckého kláštera o majetek, jenž klášteru daroval 
jejich otec Držislav z Kojic (RBM IV., č. 1296, 522-523). Mezi darovaným majetkem je přitom vedle 
Kojic a Vinaříc poprvé uvedeno také Záboří (RBM IV, č. 1338, 212-213). Časová mezera je zde te y 
poměrně velká. Z výpovědi starších pramenů se zdá, že rodovým jménem pánů z Kojíc mohlo byt 
spíše jméno Dalibor (CDB III.1, č. 125,155-156).



Tato teorie byla záhy přejata dalšími badateli, kteří postupně z původní 

hypotézy o spojení velmože Miroslava s kostelem sv. Prokopa a vsí Záboří vytvořili 

uznávaný historický fakt. V poslední době se ale ukázalo, že uvedená teorie má řadu 

vážných trhlin.

O historii a stavebním vývoji kostela sv. Prokopa, který měl Miroslav údajně 

založit, toho totiž víme velmi málo. Písemné prameny, které by blíže osvětlovaly 

vznik a nejstarší existenci stavby, chybí. Dostupná pramenná základna se váže až 

k mladším obdobím fungování stavby, kterou ale řada přestaveb a stavebních úprav 

prakticky zcela změnila.84

Románský kostel v Záboří kolem poloviny 12. století bezpochyby existoval. 

Vypadal ale zřejmě zcela jinak, než jak jsme si donedávna mysleli.85 V průběhu 

zatím posledního archeologického výzkumu, který u kostela sv. Prokopa proběhl 

v roce 2004, se totiž ukázalo, že údajně románská předsíň je ve skutečnosti podstatně 

mladší, patrně až raně novověkou přístavbou.86 Při výstavbě předsíně byly sice 

použity četné románské prvky (portál, zazděné sloupy se zdobenými románskými 

hlavicemi), které ale byly použity sekundárně a mohly být převzaty z rozebrané části 

stavby kostela nebo dokonce pocházejí z jiné zrušené církevní stavby v okolí 

(Radová-Štiková 2003).

Dosavadní přehled raně středověkých písemných pramenů vážících se k dějinám 

Kutnohorského mikroregionu by nebyl zcela kompletní, kdyby nebyly uvedeny 

nejstarší dochované zmínky ke zbylým sídelním lokalitám na jeho území.

Doposud byla především řeč o dvou klíčových lokalitách regionu, Malinu 

a Sedlci. Zmíněny pak byly také lokality, které sedlecký klášter obdržel v rámci 

prvotní Miroslavovy donace.

84 Shrnutí výsledků dosavadního průzkumu kostela sv. Prokopa bylo naposledy provedeno v roce 
2007 v rámci tematicky zaměřeného čísla časopisu Průzkumy památek (Průzkumy památek 1/2007). 
Nadále cenné zůstávají ale i některé starší studie (Načeradská 2004; Benešovská 2001, 2002; Radová- 
Stiková 2003; Kibic 2006).
85 Jednalo se patrně ojednolodní stavbu svěží stojící na tehdy poněkud atypickém čtvercovém 
půdorysů, který byl na východě zakončen apsidou. Do značné míry nevyřešená zůstává také otázka 
vertikálního uspořádání stavby. V současné době nevíme, zda stavba skutečně obsahovala původně 
předpokládanou patrovou kapli, jakou podobu mělo zastřešení objektu a jakým  způsobem bylo 
vyřešeno nesení věže.
6 U čelní zdi předsíně, do které je  vsazen i známý portál, výzkum odhalil, že základ není proveden 

románskou stavební technikou a že porušuje hroby vrcholně středověkého etážového pohřebiště.
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Zbylé písemné prameny sepsané do konce 12. století dokládají již jen existenci 

obce Sv. Jakub (1165).87 Příliš početná není ani pramenná základna pro následující

13. století. V dochovaném listinném materiálu se nově setkáváme pouze s názvy 

lokalit Přítoky (1249-50)88, Starý Kolín (1267?, 1293)89, Pněvice (1274)90, Kutná 

Hora (1276)91 a Hořany (1291, 1293, 1299).92 Pouze nepřímo pak svědčí písemné
v . 93

prameny 13. století také pro existenci vsí Kačina, Sv. Mikuláš, Sv. Kateřina 

a Církvice.94

Většina uvedených zpráv se přitom váže k sedleckému klášteru, takže Sedlec je 

nejčastěji zmiňovanou lokalitou regionu.95 Opětovné zmínky ale existují například 

také o Malině a Bylanech (1276).96

Písemnými prameny vzniklými v průběhu 14. století máme doloženu existenci 

lokalit Malešov (13 03)97, Grunta (1305)98, Sv. Mikuláš (1307)99, Perštejnec (1308- 

1310)100, Přítoky (1309)101, Miskovice (1309)102, Třebešice (1309, 1319, 1330)103,

87 Existenci vsi dokládají dvě autentiky pražského biskupa Daniela I. nalezené v letech 1845 a 1873 
ve zdejším kostele (CDB I, č. 230, 208-209; Preclík 1893, 65).
88 Listina zaznamenává prodej vsi, která původně patřila do majetku olomouckého biskupství, 
sedleckému klášteru (CDB IV, č. 182, 332-333).
89 Oba záznamy se váží k existenci zdejšího kostela sv. Ondřeje (starší datum 1267 uvádí pouze 
Pamětní farní kniha kostela sv. Ondřeje ; R BM ll, č. 1679, 721-722).
90 První písemná zmínka o obci pochází z 11. listopadu 1274 a nachází se v listině vydané Přemyslem 
Otakarem II. pro pražské biskupství. Obsah listiny se týká jednak udělení svobod a imunit vsím 
Pněvice a Uherce, zároveň pak slouží jako stvrzení jejich obedience k pražskému biskupství (CDB 
V.2, č .757 ,422-423).
91 Mezi testes vystupuje v listině Gotfríd od Hory viz kapitola 5.2. (CDB V.2, č. 809,500-501).
92 Existenci obce dokládá opakované použití predikátu „z H ořan“, viz kapitola 5.2. (RBM  II, č. 1559, 
669; č. 1623, 696; RBM IV, č. 442, 173-174).
93 Pro vznik uvedených vsí ještě v průběhu 13. století svědčí Přemyslem Otakarem II. vydaná listina 
ze 30. června 1278, ve které za náhradu 150 hřiven stříbra vrací sedleckým cisterciákům k užívání les 
Bor (CDB V.2, č. 877, 614-615).
94 Teoreticky lze zvažovat možnost, že existenci vsi dokládá kroku  1276 predikát Markvarta 
„z Circhovic" zachycený v listině o vysazení vsi Bylany (CDB V.2, č. 809, 500-501). Predikát má 
podobný tvar jako pozdější známé názvy obce „ Circowicz, či Cirquiíz" (L C 1/2, 3, 25 ).
95 (R B M I, č. 1245, 578; RBM IV, č. 442, 173-174; č. 1840, 734)
96 Viz kapitola 5.2. (RBM IV, č. 1840, 734).
97 Existenci vsi, patrně již  s tvrzí, dokládá opakovaně zachycený predikát Přibyslava „z M alešova“ 
(RBM  II, č. 1948, 838; č. 1949, 839).
98 Uvedená datace se vztahuje k první známé zprávě o existenci zdejšího kostela Panny Marie (RBM
II, č. 2773, 1212-1213).
99 K uvedenému rokuje  ve vsi u kostela Sv. Mikuláše doložen plebán (RBM II., č. 2129, 917).
100 O hradu Perštejnec se poprvé zmiňuje kronikář Petr Žitavský ve svojí Zbraslavské kronice 
v kapitole 106 při popisu událostí, které se v Kutné Hoře odehrál po korunovaci Jindřicha 
Korutanského. Dle kronikářova vyprávění se Berthold řečený Pirkner musel, coby exponent Albrechta 
Habsburského, uchýlit z města na svůj hrad zbudovaný v údolí potoka Křenovky (FRBIV, 161-164).

Listina se týká prodeje vsí Veletov a Přítoka z majetku Miloty z Choltic novému vlastníkovi, 
kterým byl sedlecký klášter. Jako svědci uvedené transakce jsou v listině zapsáni také „Conradus 
Kuinerus dictus de Trsebetschitz, Nachqual de Miscauuitz, Pesco de M iscawitz“ (RBM II, č. 2199,
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Červené Pečky (13 3 3)104, Dolany (1336)105, Církvice (1344, 1356)106, Křesetice 

(1362?, 1364, 1365, 1377)107, Chotusice (1368)108, Kaňk (1369)109, Roveň (1369)110, 

Neškaredice (1386)'11 a Rabštejnka (1393).112 Pouze teoreticky pak regionální 

literatura počítá také se vznikem osad Markovičky a Pucheř a hostincem 

Kuchyňka.113

Přehled nejstarších existujících písemných pramenů pro jednotlivé lokality 

Kutnohorského mikroregionu ukončíme soupisem listin, které vznikly v průběhu 15. 

století. V archivním materiálu disponujeme pro uvedené období již poměrně velkým 

množstvím dokumentů, které dokládají existenci následujících lokalit: Rohozec

102 Viz předchozí poznámka.
103 Kromě listiny z roku 1309 (RBM  II, č. 2199, 956) dokládá existenci obce také králem Janem 
Lucemburským potvrzená závěť čáslavského měšťana Konráda Kutnera, ve které klášteru po své 
smrti odkazuje dvůr, tvrz a zahradu, tři lány a devět jiter role ve vsi Třebešicích („Trebuschitz“)  
(RBM III, č. 520, 214-215). Uvedenou závěť pak roku 1330 v samostatné listině potvrdili Konrádovi 
příbuzní (RBM  IV, č. 2039, 797).
104 Listina se týká odprodeje rychty ve vsi Tmavka a vsí Labětín a Řečany z majetku sedleckého 
kláštera Martinovi z Bohuňovic. Jako svědci v listině vystupují Martinovi příbuzní „ Waczslaus de 
Bohunowicz et Zdyczslaus de Peczk fra tre s“. (RBMIV, č. 2051, 801-802).
105 Jan Lucemburský v listině udílí svobody na vsi Dolany Mikuláši z Hořovic a jeho ženě Anežce, za 
jejich věrnou službu (RBM IV, č. 261, 105).
i°6 v i z poznámka 94.
107 Zápis názvu vsi je  poměrně variabilní „Krzyessin, Krzessnonis, Krziesseticz, Krzessetin, 
Krziessiticz“, na to, že se ale s nej větší pravděpodobností jedná skutečně o lokalitu Křesetice, ukazuje 
pravidelné spojení s lokalitou Chlístovice, nebo uvedení vazby na sedlecký klášter (LC 1/1, 139; LC  
1/2, 40, 59; LC III, 83)
108 Listina zaznamenává placení úroku sedleckému klášteru a to z polí, která chotusická fara obdržela 
od jistého Mikuláše Meltawera a Wessela (LEI, 68).
109 K uvedenému roku je  doložena existence kostela Sv. Vavřince „s. Laurencii in Novo m eatu“ 
(MonVat III, č. 1136,744-745).
110 J. Vepřek sice tvrdí ( Vepřek 1946, 19), že kostel Sv. Petra a Pavla na Rovni je  uveden v již  
zmíněné listině papeže Urbana V. (MonVat III, č. 1136, 744-745), z textu tohoto dokumentu to však 
jednoznačně zřejmé není. Kostel sv. Petra a Pavla se může skrývat maximálně za označením „ in 
Grifone capellis predicte diocesis", který bývá standardně překládán jako „kaple na Grejfském 
pásmu. “ Roveňský kostel se ale na tomto pásmu nenachází, protože leží na samostatném pásmu 
Roveňském. První reálné doklady, svědčící o existenci vsi, tak pocházejí až z poloviny 15. století (AČ
II, č. 324, 186; Šimek 1893-1895, 403-406).
111 O lokalitě uvedeného jména „villa Nesskaredicz" se zmiňuje J. Čelakovský v poznámce k listině 
CIM II, č. 608, 774-776. V té píše, že se originál příslušného dokumentu nachází ve fondu Archivu 
hlavního města Prahy, Chaos rerum memor., na listu č. 147, český překlad stejné listiny pak 
v rukopisu Archivu Národního muzea pod signaturou 23 G 5 na listu č. 187.
112 Existenci tvrze dokládá zápis o prodeji stálého úroku na rabštejnském zboží, který nechala učinit 
vdova po Jiřím Rotlevovi Voršila (srov. Zavadil 1912, 203). O té víme, že se následně znovu provdala 
za Prokopa (LEXII, 185; X I I I 111), společně se kterým tvrz asi prodala Jakubovi Píškovi (RT. II, 76).
113 V případě Markoviček dokládají existenci vrcholně středověkého osídlení a četných 
metalurgických provozů nálezy hald strusek v přilehlém údolí potoka Bylanky.
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(1407, 1420)114, Nové Dvory (1409?, 1414, 1416)115, Ovčáry (1415, 1420, 1436)116, 

Svatá Trojice (1417-1488)117 a Poličany (1437).118

Zbylé lokality v regionu, tj. Čertovka (16. století), Červený Domek (1791), Malá 

Vysoká (1778), Mladý Hlízov (před r. 1750), Nepřízeň (?), byly založeny až 

v období raného novověku, jejich případný středověký původ nedokládá ani žádná 

stojící architektura, ani archeologické nálezy.

Z uvedeného přehledu by se na první pohled mohlo zdát, že raně středověké 

osídlení regionu bylo ve své většině poměrně pozdní a navíc i velmi řídké. Vzniklý 

obraz ale neodpovídá ani tak skutečnosti, jako skromnému počtu dochovaných listin 

a omezeným možnostem jejich interpretace.

114 J. Čelakovský uvádí údaj o existenci tří listin v archivu c.k. místodržitelství v Praze, z nichž jedna, 
pocházející z 22. února 1407, se má týkat prodeje klášterních vsí Sv. Kateřina, Sv. Mikuláš a Rohozec 
(„in Rohost") Anně z Házenburka (srov. Čelakovský 1916, 33). Že ves původně patřila do zboží 
sedleckého kláštera, dokládá i dochovaný zápis regest, ve kterém císař Zikmund stvrzuje převod vsí 
Rohozec a Kúnice z majetku kláštera do rukou Ondřeje rychtáře a Václava Findera z Čáslavi (AČ II, 
č. 287, 178).
1,5 Dvůr sedleckého kláštera v Nových Dvorech se v písemných pramenech poprvé objevuje kolem 
roku 1414, kdy se s nárokem na dědictví po Hanušovi Pieškovi z Kutné Hory přihlásila Anežka 
Donínská (AČ II, č. 457, 205; č. 445, 204; č. 446, 204).
116 Patrně obdobně starý jako dvůr v Nových Dvorech byl i dvůr v sousedních Ovčárech, který je  
poprvé doložen roku 1415, kdy došlo k jeho  odprodeji z majetku sedleckého kláštera (AČ II, č. 568, 
460).
117 V případě osady Svatá Trojice se počítá s existencí menšího hornického sídliště na jižním okraji 
Oselského pásma v sousedství stejnojmenného kostela. Kdy přesně ale tato stavba vznikla, není jisté 
(srov. Kořínek 1675, 297-298, Dačický 1878, 47, 54).
118 Osídlení v Poličanech je  písemnými prameny doloženo poněkud překvapivě až pro polovinu 15. 
stoleti, v listině, ve které císař Zikmund upravuje poměr Hynka ze Zaluňova a jeho bratří ke vsím 
Poličany, Roveň, Brambory, Bílejov, Týniště a Pecka (AČ II, č. 324, 186).
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5. OBRAZ MALÍNA V DOSAVADNÍ LITERATUŘE

5.1. Obraz Malina v dosavadní historické a regionální literatuře

Dosavadní zpracování dějin Malina je nesmírně bohaté, i když se převážně opírá

o dnes již starší studie. To ale neznamená, že by se jednalo o práce nekvalitní. 

Troufám si dokonce říci, že opak je pravdou. Dějin Malina se dotkla většina 

v regionu od 16. století vzniklé historické literatury. Malin v tomto ohledu těžil 

bezesporu z toho, že se jeho dějiny proplétají s dějinami mnohem větších a historicky 

významnějších sousedních lokalit, cisterciáckého kláštera v Sedlci a města Kutné 

Hory, které již velmi záhy k sobě začaly přitahovat pozornost rodícího se 

historického bádání."9 Je sice pravda, že v přehledu dějinného vývoje uvedených 

lokalit zabírají dějiny Malina většinou okrajovou roli, to ale nemění nic na jejich 

historické ceně.

Za svého druhu historickou práci, mající vztah k dějinám Malina, můžeme při 

troše dobré vůle označit už známé „Paměti“ 120 Mikuláše Dačického z Heslová (23.

12. 1555, Kutná Hora -  25. 9. 1626, Kutná Hora) ukončené smrtí autora (Dačický 

1880). Přestože samotné zmínky o Malině v této práci obsažené lze spočítat na 

prstech jedné ruky, jedná se o práci nesmírně cennou zejména pro oblast historické 

topografie a toponomastiky.

Nesporně více historických zmínek k dějinám Malina přináší o něco málo 

později (před rokem 1630) sepsaná „Historia kláštera sedleckého řádu svátého 

cistercienského“od Simeona Eustachia Kapihorského (?, Kutná Hora - ?, Sedlec).12' 

Pro potřeby této práce mají význam zejména informace obsažené v prvních třech

1,9 O Kutné Hoře se v 16. století ve svých pracích zmiňují například Martin Kuthen ze Šprinsberku 
{Kuthen ze Šprinsberku 1539), Václav Hájek z Libočan (Hájek z Libočan 1541), Daniel Adam 
z Veleslavína (z Veleslavína 1585) či Bartoloměj Paprocký z Hlahol (Paprocký z Hlahol 1602).
120 Dačického paměti vyšly v minulosti především formou různých výborů. Doposud bohužel 
neexistuje lepší edice Dačického „Pamětí", než ta, kterou v roce 1880 vydal A. Rezek (Dačický 
z Heslová, M. 1880). Identický Rezkův text je  dnes dostupný také na 
http://citanka.cz/dacicky/pamtoc.html.
121 Je lehce úsměvné, že paradoxně nejvíce informací k životu Kapihorského nám přináší Dačický, 
který se zjevným despektem popisuje nepříliš úspěšnou kariéru tohoto původně protestantského synka 
v úřadu sedleckého opata.
1625 „Simeon, nebožtíka Matěje Všetečky, koželuha na Horách Kutnách, syn, jenž jse  na mnišství 
a do kláštera Sedleckého dal a správčím téhož kláštera učiněn a opustiv jm éno příjm í otce svého jse  
Eustachius Kapihorský stituloval, je s t té zprávy zbaven; a ta k  ten klášter na ten čas bez opata 
zuostával. “ (http://citanka.cz/dacicky/pamtoc.html).

42

http://citanka.cz/dacicky/pamtoc.html
http://citanka.cz/dacicky/pamtoc.html


kapitolách,122 protože v nich Kapihorský vychází z dochovaného listinného materiálu 

(např. zakládací listiny),123 který také jako vůbec první publikuje (Kapihorský 1630 /  

2002).

Kromě Dačického a Kapihorského se dějin regionu dotkli, tu méně, tu více,

i další barokní historici. Vedle B. Balbína a J . F. Beckovského to byl především J. 

Kořínek (12. 2. 1626, Čáslav -  12. 8. 1680, Praha) ve svých „Starých pamětech 

Kutnohorských“ (Kořínek 1675/1997).nA

Z historické produkce 18. a 19. století lze uvést Kutné Hoře věnované pasáže 

v pracích J. Schallera (Schaller 1787), J. G. Sommera (Sommer 1843) a F. Palackého 

(Palacký 1848). Místo má v rámci dějin regionu také kaňkovská kronika tamního 

rodáka J. Hejzelny (1763, Kaňk -  1822, Kaňk), cenná opět především po stránce 

toponomastické (Hejzelna 1800/2006).

Stejně jako v případě jiných českých měst i v případě Kutné Hory a Malina 

brzdil další rozvoj historického bádání především nedostatek staršího listinného 

materiálu,125 který navíc nebyl utříděn.

Postupného zpracování existujících kutnohorských archiválií se od roku 1845 

ujal P. M. Veselský (1.7.1810, Kutná Hora -  9.7.1889, Kutná Hora), který se stal 

prvním novodobým městským archivářem. V roce 1867 vydal Veselský první svazek 

z plánovaných kutnohorských dějin dotažený kroku 1424 pod názvem „Královské 

horní město Hora Kutná“. Dva další díly, ve kterých Veselský zpracoval archivní 

materiál pro období let 1424-1500 a 1501-1600, zůstaly po dlouhou dobu pouze ve 

formě rukopisu a vyšly až roku 2008 (Veselský 1867/ 2008).

122 „Kapitola /.: O založení kláštera sedleckého. Odpustky. Kapitola II: Posloupnost oppatův kláštera 
sedleckého, před  zkázou jeho  obsahující, a věci památky hodné, kteréž se za spravování jejich zběhly, 
vypravující. Kapitola III.: O skáze, vyplundrování a vypálení kláštera sedleckého.“ (Kapihorský, 
1630/2002).
123 V otázce příslušnosti Malina se Kapihorský domnívá, že byl součástí první Miroslavovy donace 
(Kapihorský, 1630/2002, 6).
124 Ve vztahu k Malinu zaujme u Kořínka především jeho popis založení Kutné Hory, ze kterého 
vyplývá, že tradice historického značení lokality Malin termínem „městečko - civitas“ se udržovala 
ještě v 17. století. „Aby pak měli kde své hlavy sklonití, a na nocleh až do Malina, těch časů pěkného  
a lidnatého Města, (čili Městečka?) Nemuseli choditi, na té Hoře se osadili, a několik Kopek 
Havířských, k bytu a pohodlí svému vystavivše, Kuttenberg, to jest Kápí Horou, j i  nazvali; “ (Kořínek 
1675/1997, 20). Kapihorský přináší také informace o sporech, které provázely vzájemné soužití Kutné 
Hory a Sedleckého kláštera, zmiňuje se o vypálení Malina (Kořínek 1675/1997, 102), či o vyvázání se 
části kutnohorského obyvatelstva z obedience malínské fary (Kořínek 1675/1997, 66-7, 110-111).
125 Jádro pramenné základny tvoří v případě Kutné Hory i Malina až dokumenty z doby pohusitské.
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Vedle uvedené práce je Veselský také autorem prvního „bedekrovsky“ pojatého 

průvodce po městě a jeho okolí z roku 1877 ( Veselský 1877/1999).nb

197Od roku 1865 pracovali na pořádání městského archivu také S. Breuer 

a příležitostně také J. Čelakovský, pozdější pražský archivář a profesor dějin práva. 

Ten se v kutnohorském archivu zaměřil především na zpracování listinného 

materiálu, jenž měl vazbu k dějinám sedleckého kláštera. Závěry svého bádání 

Čelakovský publikoval ve dvou dosud často citovaných studiích z let 1900 a 1916 

(Čelakovský 1900, ibid. 1916).

V obecné rovině lze říci, že velká část historické produkce vznikající k dějinám 

Kutné Hory ve druhé polovině 19. století byla vedena snahou autorů zachytit 

dochovanou středověkou podobu města. Vedle Veselského reprezentují tuto fázi 

historiografického vývoje ještě J. F. K. Devoty (1780-1865) (Devoty 1828), J. E. 

Wocel (23. 8. 1803, Kutná Hora - 16. 9. 1871, Praha) a F. Beneš (6. 8. 1820, Český 

Dub - 10.5. 1886, Praha),128 z nichž první zpracoval dějiny kostela Sv. Barbory 

( Wocel 1859) druhý pak kutnohorského Hrádku (Beneš 1863) a kostela Sv. Jakuba 

(Beneš 1865) .129

Záhy po Wocelově smrti zakládá v Kutné Hoře skupina vlastenců, především 

z řad zdejšího středoškolského profesorského sboru,130 muzejní spolek nesoucí na 

jeho památku jméno Archeologický sbor Wocel. Kromě zahájení tvorby sbírek pro 

plánovanou expozici muzea,131 pokračují členové spolku v boji za záchranu 

kutnohorských památek, pořádají přednášky domácích i hostujících badatelů a od

126 Význam této publikace spočívá především v tom, že zachycuje pozdně středověkou podobu města 
ještě před velkými opravami a demolicemi na přelomu 19. a 20. století (Veselský 1877/1999).
127 Roku 1874 se fond kutnohorského archivu rozrostl o podstatnou část ze zrušeného archivu státní 
montánní správy. Jednalo se především o archiválie spjaté s kutnohorským dolováním a činností 
mincovny ve Vlašském dvoře. Na jejich uspořádání pracoval od roku 1875 již zmíněný P. M. 
Veselský.
128 Všechny tři práce ukotvují dějiny popisovaných staveb do širších historických souvislostí. Pro 
potřeby této práce je cenný především Benešem provedený souhrn stavu archeologického výzkumu 
regionu, ve kterém se zmiňuje také o některých nálezech z Malina (viz kapitola 6.1.). Oba texty
o kostelech vyšly znovu v roce 2004 ve společném reprintu ( Wocel — Beneš 2004).
129 V případě F. Beneše by neměly být opomenuty ani některé pozdější, z pozůstalosti vydané práce 
z 30. a 40. let 20. století, věnující se dějinám sedleckého kláštera (Beneš 1930, 1934, 1938).
130 Z badatelsky aktivních členů spolku je  třeba jmenovat zejména E. Lemingera, J. Zacha, J. Řeháka, 
F. A. Slavíka, O. Hejnice a V. Lavičku. Bohužel jedinému E. Lemingerovi bylo dopřáno, aby v Kutné 
Hoře setrval, ostatní byli časem přeloženi. Podrobné informace o personálním obsazení a poměrech 
na kutnohorské reálce viz Dušková 1994.
131 Postupné rozrůstání sbírkového fondu dokládají od roku 1877 do roku 1945 vycházející Zprávy 
archeologického sboru Wocel.

44



roku 1881 pak vydávají i kratší statě k dějinám města a okolí na stránkách vlastní 

ročenky Kutnohorské příspěvky k dějinám vzdělanosti české.

Mimořádně agilní byl ve spolkové činnosti především E. Leminger (25. 12. 

1846, Nedvězí -  3. 12. 1931 Kutná Hora), který kromě správy sbírek také redigoval 

výše uvedené „Kutnohorské příspěvky“, do nichž současně sám i nej častěji 

přispíval.132 Nejvíce ceněnou Lemingerovou prací ale dodnes zůstává roku 1912 

vydaná „Královská mincovna v Kutné H oře“, komplexně zpracovávající dějiny 

kutnohorského mincování {Leminger, E. 1912, 1924/2003).m

Dalším aktivním členem spolku Wocel byl J. Ledr (1849 Sezemice u Pardubic - 

1934 Přelouč), který se zaměřil především na dějiny menších s Kutnou Horou 

sousedících lokalit. Vedle samostatně publikovaných prací „Děje panství a města 

Nových Dvorů“ (Ledr 1884), „Dějiny obce M alina“ (Ledr 1879) a. „Dějiny města 

Uhlířských Janovic“ (Ledr 1904) se výrazně podílel také na projektu A. Zavadila 

„Kutnohorsko slovem i obrazem“ (Zavadil 1912)u 4 a přispěl také několika hesly do 

Ottova slovníku naučného.

Po první světové válce zaznamenává historické bádání v regionu určitý útlum, 

způsobený především odchodem starší generace badatelů. Za hlavní historické práce 

meziválečného období tak lze považovat „Dějiny města Kutné H ory“ J. Šimka 

z roku 1925 (Šimek 1925) a řadu drobných studií publikovaných J. Fialou135 a O. 

Lemingerem v rámci pokračující edice „ Kutnohorských příspěvků “.

132 Všechny Lemingerovy texty publikované v jednotlivých číslech Kutnohorských příspěvků vyšly 
znovu v roce 2006 v celkem třech souhrnech (Leminger, E. 2006a, 2006b, 2006c). E. Leminger byl 
velmi aktivní také coby archeolog (viz kapitola 6.1.).
133 Také tato práce vyšla v roce 2003 vreprintu, který sloučil původní text z roku 1912 a dodatky 
z roku 1923 (Leminger, E. 1912, 1924 /  2003).
134 Přestože uvedený přehled inklinuje spíše k vlastivědnému popisu jednotlivých sídel bývalého 
kutnohorského soudního okresu a nemá takovou historickou kvalitu, jako například „Místopisný 
slovník království českého" od A. Sedláčka, je  pro dějiny regionu stále prací cennou. Obdobný 
přehled byl realizován také pro sousední kolínský (Tůma 1915) a uhlířsko-janovický soudní okres 
(Zavadil 1915).
135 Z bohaté Fialový publikační činnosti mají pro tuto práci význam zejména jeho příspěvky vážící se 
k vývoji městské fortifikace (Fiala 1939-1940a, 1939-1940b), drobné sakrální architektuře (Fiala 
1935) a lokalitě Cimburk (Fiala 1938).
136 K nemalé škodě kutnohorského historického bádání zemřel O. Leminger před dokončením své 
práce k raným dějinám města. Z publikovaných studií je  ve vztahu k této práci zajímavý především 
příspěvek rozebírající barokní pověst o nálezu kutnohorských ložisek stříbra (Leminger, O. 1925).
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Kromě méně intenzivní publikační činnosti je v rámci regionálního historického 

výzkumu zřetelný také odklon od obecných dějin k specificky zaměřeným studiím,
i " i n

který pokračoval i v letech po skončení druhé světové války.

Problematice historicko-právního vývoje městských a horních institucí se 

věnovali např. J. Kejř (Kejř 1958), J. Majer (Majer 1958, 2000) a J . Bílek (Bílek 

1978, 1999), na dějiny kutnohorského dolování a použité technologie se zaměřil J. 

Kořán (Kořán 1950, 1955), dějiny sedleckého kláštera se nově pokusili zpracovat J. 

Čechura (Čechura 1979, 1983), J. Nuhlíček (Nuhlíček 1946, 1957, 1960, 1969, 1974, 

1975, 1976, 1977), J. Kuthan (Kulhán 1993), H. Štroblová (Štroblová 1993, 1996), 

K. Charvátová (Charvátová 1996, 1998, 2000) a J. Hynková (Hynková 2000), vývoji 

městské společnosti se opakovaně věnoval V. Husa (Husa 1955, 1959) aT . 

Borovský (Borovský 1997a, 1997b, 1998a, 1998b, 2001), epigrafický materiál 

zpracoval J. Roháček (Roháček 1997) a P. Načeradská (Načeradská 2002).

Poměrně velká pozornost byla nadále věnována dochované středověké 

architektuře a urbanizačnímu procesu. Z badatelů, kteří se této problematice věnovali 

je  třeba zmínit především J. Herouta (Herout 1949, 1987), D. Líbala (Líbal 1983, 

1994), V. Mencla (Mencl 1959, 1978), A. Merhautovou (Merhautová 1971), K. 

Benešovskou (Benešovská-Fischerová 1985, Benešovská 2000) a E. Matějkovou 

(Matějková 1960, 1968). Posledně jmenovaná E. Matějková se společně s J. Bílkem, 

L. Vaňkem (Bílek -  Vaněk 1960) a dalšími autory podílela také na vydání 

vlastivědného sborníku „ Kutnohorsko “ (Handiaková-Matěková 1960) a pro širší 

veřejnost určené publikace „Kutná H ora“ (Matějková 1965).

Stejně jako v jiných společenských odvětvích také v historickém bádání nastalo 

výrazné oživení až po roce 1989,138 kdy vedle četné nové literatury k dějinám 

kutnohorského dolování,139 dějinám architektury a výtvarného umění140 vznikla také 

nová, prozatím poslední, velká monografie dějin Kutné Hory (Štroblová - Altová 

2000).

137 Odkazy na další literaturu vydanou po roce 1945 nalezne čtenář také v rámci jednotlivých kapitol 
této práce, případně v závěrečném seznamu.
138 V případě odkazů na literaturu vydanou po roce 1989 je  situace obdobná, velkou část nalezne 
čtenář na jiných místech této práce, případně v závěrečném seznamu.
139 Viz kapitoly 5.2. a 5.3.
140 Viz kapitoly 4.
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5.2. Obraz Malina v dosavadní montanistické literatuře

Přestože by se mohlo na první pohled zdát, že pramenná základna, která se váže 

k problematice počátků těžby stříbra na Kutnohorsku, ke vztahu sedleckého kláštera 

k důlním aktivitám a vznikajícímu městu Kutná Hora, byla již v minulosti opakovaně 

a komplexně vytěžena, opak je pravdou. Řada informací, které s výše uvedeným 

tématem úzce souvisejí, se ve starších studiích a přehledech o historii těžby stříbra na 

Kutnohorsku142 či ve zpracováních dějin samotného sedleckého kláštera143 pouze 

mihla nebo byla autory zcela ponechána stranou.

K zahájení těžby stříbra na Kutnohorsku mělo podle starších teorií dojít již 

ve druhé polovině 10. století (Turek 1973, ibid. 1982; Hásková 1976, ibid. 1986, 

ibid. 1995; Líbal 1994). Nehlubokými odkrývkami měla být dobývána nabohacená 

oxidační a cementační pásma, tj. přípovrchová ložiska stříbra na úpatích Kaňku 

a Kuklíku (Oraský 1985). Samotná těžba měla být řízena z nedalekého centrálního 

hradiště v Malině, kde se následně z vytěženého a zpracovaného stříbra měly razit 

známé slavníkovské denáry. Intenzivní exploatace drahých kovů na Kutnohorsku pak 

měla být jednou z hlavních příčin konfliktu Slavníkovců s vládnoucím rodem 

Přemyslovců, který vyvrcholil hromadnou likvidací příslušníků Slavníkova rodu na 

Libici v roce 995 (Turek 1973, ibid. 1982; Hásková 1976, ibid. 1986, ibid. 1995).

Doposud realizované archeologické výzkumy ( Velímský, F. 2005, ibid. 2006) 

a geologické průzkumy (Holub 2000, ibid. 2006a, ibid. 2006b) ale těžbu stříbra 

v Malině ani jinde v Čechách (Šrein 2003, Šrein a kol. 2003) pro 10. století zatím 

žádným způsobem nedoložily. Stříbro, z něhož byly slavníkovské malínské denáry 

raženy, pocházelo mnohem spíše z celních poplatků, jež byly na hradišti vybírány 

z dálkového obchodu, probíhajícího na přilehlých stezkách Haberské a Trstenické 

(Petráň 1998; Lutovský - Petráň 2004). Raně středověká tradice v těžbě stříbra, na 

kterou měli v polovině 12. století navázat cisterciáčtí mniši, tedy s nej větší 

pravděpodobností nikdy neexistovala.

141 Následující část tex tu je  upravenou verzí příspěvku „Podíl sedleckých cisterciáků na montánních 
aktivitách na Kutnohorsku“, který byl autorem přednesen 3.9.2008 v rámci Mezinárodní vědecké 
konference Argenti Fodina 2008, pořádané Slovenským banským múzeem v Banské Štiavnici.
142 (Kořínek 1675; Leminger 1912; Kořán 1950; Majer 1958, ibid. 2000; Matějková 1962; Oraský 
1985, Štroblová 1993, ibid. 1996; Líbal 1994, ibid. 2003; Štroblová - Altová 2000; Bílek 2002a, ibid. 
2002b; Paulíš 2002).
143 (Kapíhorský 1630; Čelakovský 1900, ibid. 1916; Beneš 1930, ibid. 1931, ibid. 1933, ibid. 1934; 
Nový 1959; Nuhlíček 1974; Čechura 1979, ibid. 1982; Charvátová 1996, ibid. 1998, ibid. 2000, ibid. 
2002; Hynková 2000).
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To mimoděk potvrzuje i již  zmiňovaná zakládací listina sedleckého kláštera 

(CDB I, č.155, 155-157), jež byla velmi precizně koncipována tak, aby byly po 

právní stránce ošetřeny veškeré v ní obsažené formulace. Vzhledem k potenciálnímu 

ekonomickému významu, který pro klášter mohla případná těžba stříbra znamenat, si 

lze jen těžko vysvětlit, proč nebyla otázka předání zdrojů nerostného bohatství či 

dokonce již fungujících stříbrných dolů do textu listiny zahrnuta.144

Počátky těžby stříbra na Kutnohorsku jsou poprvé prokazatelně doloženy teprve 

po polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara II.145 Za vlády tohoto panovníka 

došlo patrně k příchodu prvních prospektorů a horníků z Jihlavska 

a Havlíčkobrodska a nejspíše už i k prvním těžebním pokusům. Rozvoj těžby se však 

záhy v důsledku vnitřního rozvratu českého království po smrti Přemysla Otakara II. 

zpomalil, ne-li zcela zastavil. K hlavnímu rozmachu těžby na Kutnohorsku tak došlo 

nejspíše až na konci 13. století za vlády Václava II. a jeho syna Václava III. Tragická 

smrt posledního Přemyslovce v Olomouci roku 1306 a následné nástupnické boje již 

plně rozvinutou těžbu stříbra v Kutné Hoře přibrzdit nemohly.

Písemnými prameny máme bohužel toto rané období kutnohorského dolování 

doloženo pouze minimálně, často navíc nepřímo.146 Nejinak tomu je i v případě 

doposud realizovaných archeologických výzkumů, které zatím rovněž převážně 

evidovaly pozůstatky po mladších fázích těžby (Smetánka 1962; Valentová 1993, 

ibid. 1999a, ibid. 1999b; Frolík - Tomášek 1997; Tomášek 2002, ibid. 2005; 

Velímský, F. 2008).

V případě úvah o účasti sedleckého kláštera na montánních aktivitách se 

v literatuře bohužel poměrně často setkáme s opakovaným přejímáním zdaleka ne 

přesně interpretovaných informací z dosavadní literatury. Příkladem budiž přejímání 

tvrzení o minimálním zapojení sedleckých cisterciáků do přímého důlního 

podnikání.147 Přitom ani v jedné z uvedených prací ve výsledku příslušné informace

o konkrétním zapojení sedleckého kláštera do těžby nenalezneme.

144 Naskýtá se rovněž otázka, zda by případné odevzdání dolů klášteru schválil tehdejší držitel 
horního regálu, pražský kníže Vladislav II. Vzhledem k vysoké poptávce po drahých kovech, která 
v českých zemích panovala po celé 12. století, se možnost, že by se panovník bez náhrady vzdal 
výnosu z dolů, nejeví jako příliš pravděpodobná.
145 Viz následující pasáže věnované listinám RBM IV, č. 1840, 734 a RBM III, č. 968, 377-378.
146 Viz předchozí poznámka.
147 Autoři povětšinou odkazují na příslušnou pasáž v knize J. Kořána, Dějiny dolování v rudním 
okrsku kutnohorském (Kořán 1950), příspěvek J. Majera, K nejstarším právním dějinám Kutné Hory
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Absence komplexního shrnutí účasti sedleckých cisterciáků na montánních 

aktivitách je o to více zarážející, uvážíme-li, že je jim  v tomto procesu stále 

některými badateli přisuzována klíčová role (Bílek 2002b).

O mnoho lépe nejsme informováni ani o samotné historii sedleckého kláštera. 

Na základě nepříliš četných písemných pramenů víme, že jeho hospodářství se 

v období od jeho založení v první polovině 12. století až do poloviny 13. století řídilo 

principy tradičního cisterciáckého ekonomického modelu. Primárním zdrojem příjmů 

kláštera byly peněžní a naturální dávky a platy vybírané od poddaných, usazených na 

klášterním panství, jakož i výnosy z prodeje vlastní produkce klášterních dvorů 

a dílen. Doplňujícím zdrojem klášterních příjmů pak byly různé finanční a majetkové 

dary poskytnuté klášteru jeho příznivci, například panovníkem nebo regionální 

šlechtou (Nový 1959; Čechura 1982; Charvátová 1996, ibid. 2000; Hynková 2000).

Vzhledem k charakteru majetkové držby sedleckého kláštera je také zřejmé, že 

jeho hospodářství bylo zaměřeno především na zemědělskou produkci, tj. na 

rostlinnou a živočišnou výrobu. To opět poměrně jasně dokládají k dějinám kláštera 

dochované písemné prameny ze druhé poloviny 12. a první poloviny 13. století, které 

se týkají pouze nákupů, směn a prodejů vsí, dvorů a zemědělských usedlostí. Až do 

druhé poloviny 13. století se v žádné klášterem vydané či přijaté listině otázka těžby 

drahých kovů na klášterním majetku neřeší, a to ani v případě vsí, na jejichž území je 

exploatace stříbra v pozdějších letech prokazatelně doložena.

V listině z 16. března 1250 (RBM 1, č. 1245, 578), která se týká prodeje vsi 

Přítoky, lze nepřítomnost jakékoliv zmínky o těžbě pochopit, vezmeme-li v úvahu, 

že zdroje kutnohorského stříbra nemusely být touto dobou ještě odhaleny.

Problematika těžby stříbra není ale poněkud překvapivě zmíněna ani v další, 

mladší listině z 15. března 1276, jež se týká vysazení klášterní vsi Bylany podle 

emfyteutického práva (RBMIV, č. 1840, 734).

Přitom lze předpokládat, že tato ves, jež patřila do majetku kláštera již od jeho 

založení, hrála díky svojí výhodné poloze a zejména přístupu k vodním zdrojům,

{Majer 1958), článek Jaroslava Čechury, Sedlecký klášter a počátky kutnohorského dolování 
(Čechura 1979) nebo nověji na jeden z textů H. Štroblové, Kutná Hora a sedlecký klášter (Štroblová 
1993) a Kutná Hora (Kuttenberg) und die Abtei Sedlec (Štroblová 1996).

49



podobně jako již zmíněná ves Přítoky, či ves pražského biskupství Pněvice148, 

v počátečním rozvoji kutnohorského dolování důležitou roli.

Mezi svědky v uvedené listině vystupuje mimo jiné také malínský farář Jan, 

s jehož funkčním obdobím je v pozdějších pramenech, konkrétně v listině z 24. 

března 1324 (RBM III, č. 968, 377-378), nález kutnohorských ložisek spojován, či 

vůbec první známý obyvatel nového těžebního centra, Gotfrid od Hory.

Proč se při vysazení Bylan sedlečtí cisterciáci kromě snahy zvýšit zdejší 

zemědělskou produkci a peněžní platy nepokusili také zohlednit potenciál, který ves 

měla pro případnou těžbu a zpracování stříbra, není příliš jasné.

Zdrženlivý postoj sedleckých mnichů vůči přímému zapojení do rozbíhajícího se 

důlního podnikání měl zřejmě hned několik příčin. Odmítavý postoj cisterciáků 

k těžbě vycházel primárně asi z jejich neochoty narychlo opustit zažitý a léty 

prověřený hospodářský model. Určitá nejistota mohla zpočátku panovat ohledně 

vydatnosti objevených zdrojů stříbra. Obavy pak mohla u zbožných a na řád 

uvyklých mnichů vyvolat také živelnost a chaos, které proces dolování na 

Kutnohorsku doprovázely.

Příliš dobře na tom sedlečtí cisterciáci patrně nebyli ani ve znalosti potřebných 

technologií. Jak jinak si totiž vysvětlit, že se šedým mnichům ani za více jak sto let 

existence konventu nepodařilo zdroje stříbra vyskytující se v těsné blízkosti kláštera 

objevit, natož je pak začít těžit.149

Jakožto tradiční zeměpanská instituce musel navíc sedlecký klášter od druhé 

poloviny 13. století stále častěji čelit také vzrůstajícímu tlaku ze strany v sousedství 

nově založených měst Kolína a Čáslavi.150 Obě města se poměrně rychle

148 Vydání listiny bylo patrně vyvoláno snahou vlastníka pojistit si svá dosavadní majetková práva 
ke vsi a soudní pravomoc nad jejím  obyvatelstvem. V případě Pněvic dává takovýto krok smysl, 
protože lze předpokládat, že práva pražského biskupství byla, podobně jako v případě sedleckého 
kláštera, porušována ze strany nově příchozího horního obyvatelstva (RBM II, č. 909, 380).
149 Nic na tom nemění ani v druhé polovině 15. století vzniklá legenda, připisující primát nálezu 
kutnohorského stříbra mnichu Antoňovi, která je  ve skutečnosti pouze kronikářskou licencí 
neodpovídající historické realitě, jak prokázal již  O. Leminger (srov. Leminger, O. 1925, 4-66).
150 Vznik městské obce v Čáslavi je  obvykle kladen do počátečních let vlády Přemysla Otakara II., tj. 
do 50. let 13. století. Nové město vzniklo v sousedství staršího raně středověkého osídlení, které se 
rozkládalo v zázemí zdejšího přemyslovského správního hradiště. V případě Kolína došlo k založení 
města až na druhý pokus, někdy kolem roku 1261, když se první lokace, později nazvaná Starý Kolín, 
ukázala jako neúspěšná.
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hospodářsky a mocensky etablovala151 a záhy po odkrytí kutnohorských ložisek se 

začala intenzivně zapojovat i do rozbíhající se těžby. Magdeburské právo152, na jehož 

základech byla obě města původně patrně založena, bylo pak nejpozději počátkem
r • • r 15390. let 13. století nahrazeno lépe vyhovujícím městským právem jihlavským.

Případné přímé zapojení kláštera do dolování komplikovaly také tehdy platné 

předpisy horního práva. Ty umožňovaly jednak beztrestné zabrání libovolných 

pozemků za účelem dolování nebo následné úpravy rudy, podle principu „rychlejší 

bere“, původního vlastníka pozemku navíc následně zatěžovaly povinností 

zabezpečit plynulý průběh těžby, například zajištěním dodávek stavebního dřeva, 

udržováním komunikační sítě nebo zásobováním vodou.

Problém pro klášter představoval také masivní příliv nového obyvatelstva, které, 

přestože se usazovalo na klášterní půdě, nepodléhalo klášterní jurisdikci. Situace 

patrně byla o to složitější, že obydlí horníků vznikala nejen v rámci těžebních areálů, 

ale vzhledem k charakteru krajiny a zejména rozložení vodních zdrojů také 

v areálech již existujících klášterních vsí.154

V důsledku dolování přišel klášter patrně o nemalou část již obdělávané půdy. 

Další ztráty ve výnosech zemědělské produkce pak klášteru časem přineslo zřejmě

i postupné zamoření vod a půd těžkými kovy.

Nemalé škody vznikaly klášteru jistě také v jeho lesním hospodářství.

V důsledku enormní spotřeby stavebního, ale i otopného dříví přicházel klášter

151 Za jeden z důkazů ukončení počáteční - lokátorské fáze lze považovat výstavbu městského 
opevnění, ke které u obou měst došlo koncem 80. let 13. století (CIM II, č. 25, 84-86, CIM II, č. 26, 
86- 88).

152 Užívání magdeburského práva v Kolíně dokládá listina Přemysla Otakara II. pro město Přelouč 
z roku 1261 (RBM  II, č. 2825, 1236). V případě Čáslavi není používání magdeburského práva 
písemnými prameny přímo potvrzeno, s ohledem na charakter městského založení se s jeho uživáním 
ale většinou počítá.
153 Užívání jihlavského horního práva v Kolíně a Čáslavi je  poprvé doloženo v listině Václava II. 
z roku 1297 (RBM  II, č. 1744, 748) a následně i dalšími mladšími stvrzeními (pro Čáslav např. 
listinou Jana Lucemburského z roku 1330, CIM  II, č. 154, 262-266). Už z roku 1289 ale pochází další 
známá listina (RBM  II, č. 2729, 1193), interpretovaná původně jako dohoda o úpravě hranice mezi 
oběma městy (Majer 1958, ibid. 2000; Štroblová - Altová ed. 2000; Bílek 2002b), nověji pak coby 
smlouva o výměře a způsobu spravování městských lánů (Bartoš 2004). Dle nového výkladu proběhlo 
toto rozdělení na základě skloubení starších horních řádů (tzn. především Jihlavského horního práva) 
a městského mílového práva.
154 Rozšíření původního klášterního osídlení o hutnické provozy doložily archeologické výzkumy 
například při východním okraji obce Bylany na břehu potoka Bylanky ( Velímský, F. v tisku). Nelze 
vyloučit, že obdobnou situaci může představovat také zaniklé sídliště z poloviny 13. století 
s hutnickým a kovoliteckým provozem, zachycené jihovýchodně od Malina (Charvátová a kol. 1985; 
Nováček 2004).
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rychle o zásoby dřeva ve svém nejbližším okolí. Postupem času tak byli i šedí mniši 

nuceni získávat dřevo pro vlastní potřebu ze stále větších vzdáleností.

Rozvoj těžby nepřinášel sedleckému klášteru samozřejmě pouze negativa. 

Klášter získával jako náhradu za utrpěné ztráty nemalé finanční náhrady v podobě 

třetinového podílu na urbuře či z výnosů z vyčleněných panských lánů a dílů polí 

(Kořán 1955).

S přílivem nového obyvatelstva se také výrazně zvýšila poptávka po zemědělské 

produkci a tím i ceny potravin na trhu. Ve zvýšené míře začaly být žádány také 

některé služby a provozy, jako například lázně či mlýny.155 Sedlecký klášter byl díky 

existující hospodářské základně, samozřejmě za patřičnou peněžní úplatu, schopen 

tyto požadavky uspokojovat a finančně na nich profitovat.

Zvýšení přílivu peněz do klášterní pokladny představovalo také zajištění 

duchovní správy pro nově příchozí obyvatelstvo, které si klášter pojistil obsazením 

malínské fary, do jejíž jurisdikce území, kde těžba probíhala, prakticky kompletně 

spadalo (viz kapitola 4.).

I přes to všechno bylo hospodářství sedleckého kláštera z počátku těžbou spíše 

zaskočeno a poškozeno, o čemž svědčí písemnými prameny zachycený úpadek 

konventu v šedesátých a sedmdesátých letech 13. století. Okleštěný byly také některé 

pravomoci kláštera coby pozemkové vrchnosti, takže výsledný postoj mnichů k těžbě 

byl spíše negativní.

To ale neznamená, že by se sedlečtí cisterciáci dolování stříbra neúčastnili 

vůbec.156 Jednotlivé doložené případy účasti sedleckých cisterciáků při montánních

155 O lázních a mlýnech, které patřily sedleckému klášteru se dovídáme hned z několika listin. 
Většinou se jedná o panovníkem vydané ochrany klášterního majetku na území města (RBM  II, č. 
1538, 663, RBM II. č. 1562, 670-671, RBM  II, č. 2059, 888-889, RBM IV, č. 752, 292, CIM II, č. 353, 
515-520, CIM II, č. 366, 534-537).
156 O prakticky nulové aktivitě cisterciáků v důlním podnikání hovoří například J. Kořán, když píše: 
„Zemědělští cisterciáci měli, ja k  dokazují pozdější spory s báňskou správou, k důlnímu podnikání 
postoj záporný. Ani v předpisech řádu nenalezneme poukazy na nějakou hornickou činnost. Kláštery 
se účastnily dolovací činnosti u nás později, totiž v době, kdy došlo k rozdělení hornického živlu na 
skupinu pracovní a podnikatelskou, což se projevilo na Kutnohorsku až koncem 13. století. Ale
i potom se neúčastnil sedlecký řád dolování nějak aktivně, nýbrž těžil z něj hlavně z  titulu vlastníka 
pozemkového majetku, na kterém byla zakládána důlní díla. “ (Kořán, 1950, 3). Prakticky identický 
názor pak zastává například také J. Majer: „Jako podnikatelská složka se uplatňuje sedlecký klášter až 
ke konci 13. století, ale ani tehdy nijak významněji; spokojoval se převážně s částí urbury, která mu 
jako  pozemkové vrchnosti n á l e ž e l a ( M a j e r  1958, 135), nebo J. Hynková, která píše: „Je 
pochopitelné, že i poté, co se Heidenreichovi podařilo stabilizovat situaci, neměl zájem riskovat 
opouštět se na nejistou a cisterciáky neprověřenou půdu horního podnikání, které navíc
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aktivitách na Kutnohorsku můžeme rozdělit do dvou základních kategorií. Pro první 

je charakteristická aktivní účast kláštera přímo na důlním podnikání (např. 

provozování vlastních dolů nebo s těžbou spojených zpracovatelských provozů, 

případně pronájem či spolufinancování těchto zařízení, výběr urbury či připsaných 

podílů z těžby). Do druhé kategorie lze zahrnout všechny nepřímé způsoby zapojení 

kláštera do důlního podnikání (např. zisky plynoucí z církevní a soudní správy na 

území těžebního okrsku, z obchodu s horními osadami, z provozování či pronájmu 

podpůrných provozů a služeb atd.).157

V písemných pramenech se v souvislosti s těžbou drahých kovů objevuje 

zmínka o sedleckém klášteru poprvé v roce 1257. Ve zmíněném roce obdržel klášter 

od předního českého šlechtice Smila z Lichtenburka třetinový podíl z desátku ze
V V m t 1 C O

zisku jeho dolů v Havlíčkově Brodě, České Bělé, Slapanově a Přibyslavi. Zbylé 

dva podíly pak získaly rovněž cisterciácké konventy, konkrétně nově založený 

klášter ve Žďáru nad Sázavou (1251) a poněkud vzdálenější klášter v Mnichově 

Hradišti (1177). Z uvedené donační listiny je  zřejmé, že sedlečtí cisterciáci věděli

0 probíhajících těžebních aktivitách na Vysočině a uvědomovali si možnosti zisku, 

který s sebou těžba drahých kovů nese.159

První případ získání dolů do přímého vlastnictví sedleckého kláštera je snad,

1 když nepříliš jasně, doložen v listině z 13. října 1290 (RBM II, č. 1517, 653). 

Václav II. stvrzuje touto listinou klášteru koupi vsí Břežany, Nová Ves, Kravaře 

a Radovesice od Hynka z Dubé, včetně zisku blíže nespecifikovaných hor.160

předpokládalo velké a ne okamžitě návratné investice. Přesto k určitému, i když nepatrnému pokusu  
došlo. Po roce 1300 klášter na vlastní horní podnikání definitivně rezignoval. " (Hynková 2000, 134).
157 Vzhledem k zaměření příspěvku se v dalším textu budeme věnovat pouze případům, které spadají 
do první z kategorií. Informace o případech spadajících do druhé kategorie nalezne případný zájemce 
v literatuře věnované dějinám kláštera.
158 .,••• Notum esse etc., quod nos inter gradus ordinum Cisterciensem ordinem speciali fauoris intuitu 
proseqventes -  decimas omnium reddituum et prouentuum, quos de argenti fodinis in Brode, Biela, 
Zlappanis et Priemezlaves, immo eciam ubicunque per omneš partes hereditatis nostre cultura 
montium fuerit, recipimus, vel heredes nostrireceperint in futurum, cum assensu filii nostri Heinrici et 
fratres nostri Tzastezlai ordini prefato in elemosynam erogamus, assignantes terciam partem  
earundem decimarum conuentui et fratribus de Scedelitz, terciam partem in Gredish et residuam 
terciam partem in Sara, ut ipsam de manu nostra, quandiu vixerimus, et ab heredum nostrorum  
manibus, postquam carnis debitum impleuerimus, suscipiant annuatim. ... “ (RBMII, č. 165, 65-66).
159 Obecně lze předpokládat, že informovanost sedleckých mnichů o vývoji v sousedním regionu byla 
více než dobrá. Sedlecký klášter spojoval s událostmi na Vysočině totiž nejen sousedský vztah s pány 
z Lichtenburka či existence bratrského řádového domu ve Žďáru, ale především poloha na stejné 
komunikační trase, známé Haberské stezce, po které z Čech na Moravu, a samozřejmě i naopak, 
plynulo nejen zboží a lidé, ale také aktuální informace o dění v zemi.
160 „... deuotionem, emptionem bonorum in villa Brsesan prope Poboř, predium Sedlicensis 
monasterii, iacentium in Churimensi prouincia et villarum Noue uille. Chrawar et Radhostitz prope
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Nejistotu při hledání odpovědi na otázku, zda se skutečně jednalo o fungující doly, 

bohužel vyvolává nejen užití poněkud vágního termínu „montibus", tak především 

zjištění, že se všechny klášterem zakoupené statky nacházejí mimo známé oblasti 

těžby.

Další, tentokráte již věrohodnou, informaci o tom, že sedlečtí cisterciáci sami 

také vlastnili fungující stříbrné doly, máme z roku 1303, kdy sedlecký klášter 

společně s cisterciáckým ženským klášterem Vallis s. Mariae v Pohledu odkoupil od 

Smilova nejmladšího syna Rajmunda z Lichtenburka ves Bartoušov včetně užitků 

plynoucích z dolů, urbury, rychty, polí a lesů, rybolovu a honitby. Rajmund 

z Lichtenburka si dle dohody s oběma kláštery pro sebe ponechal zisk plynoucí ze 

dvou štol, kromě desátku, který připsal pohledskému klášteru (RBM II, č. 1948, 

838).161

Bohužel nevíme, jakým způsobem sedlecký klášter se svým podílem na dolech 

v Bartoušově naložil. Provozování těžby stříbra na Vysočině v režii sedleckého 

kláštera doloženo není. Vzhledem k charakteru donace (osamocená, poměrně 

vzdálená lokalita) se jako nej pravděpodobnější řešení jeví rychlý odprodej podílu na 

vsi a dolech, patrně druhému z vlastníků, tj. pohledským cisterciačkám, jejichž vztah 

k těžbě stříbra byl nesporně aktivnější.

Není totiž bez zajímavosti, že samotný klášter v Pohledu ve stejném roce (tj. 

roku 1303) od Rajmunda z Lichtenburka získal ještě ves Macourov162, ke které 

rovněž patřila dočasně opuštěná štola zvaná „Calden Husein".l63 Pohledský klášter

Coloniam cum omnibus pertineníiis eorumdem, agris cultis eí incultis, pratis, campis, montibus, 
vallibus, siluis, rubetis, venationibus, piscationibus, molendinis, aquis et aquarum decursibus ex 
utraque Albie j lu v i i ... “ (RBM II, č. 1517, 653).
161 „...quos nos -  habito consilio fratris nostri Ulrici et aliorum amicorum ex cura quarundam  
obligacionum debitorum nos excuttere cupientes villam nostram Barthusedorf Heidenrico, abbati 
Sedlicensi, ac Sophye, abbatisse sanctimonialium in Valle S. Marie virg. Vendidimus cum omnibus 
utilitatibus -  siue in metallo, in urbura, in iudicio, in pratis, in pascuis et lignis, in piscacionibus, in 
venacionibus etc. -  excepta urbura duorum stollonum, videlicet Henmurgi et Thimari cum antiquis 
montanis ad dictos stolones secundum iura montanorum spectantibus, quam nobis reseruauimus 
preter decimam, quam ordinauimus dari ad Vallem virginis gloriose. ... “ (RBM  II, č. 1948, 838).
162 První zmínka o vsi Macourov pochází už z 2. prosince 1265 (RBM II, č. 503, 194), kdy Smil 
z Lichtenburka ves dědičně věnoval německobrodskému rychtáři Wemherovi a jeho ženě Gutliebe. 
Těžba stříbra je  pak na území obce poprvé doložena listinou z roku 1289, v níž se Smilův syn Jindřich 
z Lichtenburka, výměnou za zrušení branné povinnosti, dožadoval poloviny z výnosu zdejších dolů 
(RBM II, č. 1476, 637-638).
,63 „... stollonem situm in Macerowe dictum vulgariter in Calden Husein, quem desolatum et 
desertům, sicut ju s  montanorum requirit, invenimus, fra tri Heinrico, praeposito sanctimonalium in 
valle S. Mariae, et Frederico, magistro montis ibidem, et Godfrido ac ceteris eorum concultoribus... “ 
(RBM II, č. 1981, 852).
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zřídil za účelem obnovení těžby na této štole těžařské konsorcium, v jehož čele stál 

převor kláštera Jindřich a jehož dalšími známými členy byli Frederik, „magister 

montis“ a jistý Gotfríd (RBM II, č. 1981, 852).

Uvedená informace je velmi cenná, protože je ojedinělým dokladem 

konkrétního přístupu církevní instituce k probíhající těžbě. Utvoření společného 

těžebního konsorcia se přitom jeví jako vskutku ideální řešení, uvážíme-li, že tak 

byly pro celý důlní podnik zajištěny nejen dostatečné finanční zdroje, ale i potřebné 

technologické „ know-how

V případě sedleckého kláštera se s údajem o vytvoření patrně obdobného 

těžebního konsorcia setkáváme v rozhodčí listině vydané Janem Lucemburským 25. 

května 1337 (RBM IV, č. 442, 173-174). Uvedená listina se týká sporu o vlastnictví 

vsi Hořany a k ní přiléhajících těžebních lánů mezi Pavlem z Nebovid na jedné 

straně a sedleckým klášterem a kutnohorským měšťanem Markvartem Schickem164 

na straně druhé. Samotná listina představuje finální řešení sporu, jehož kořeny sahají 

již k roku 1299, kdy sedlecký klášter společně s Markvartem Schickem výše řečenou 

ves koupil.

Protože klášter i Markvart Schick svoji koupi doložili starším privilegiem 

Václava II., Jan Lucemburský jejich dosavadní držbu vsi potvrdil. Kromě přiznání 

starších majetkových práv pak klášteru a Markvartovi Schickovi daroval i mezitím 

na pozemcích vsi vzniklé stříbrné doly. Jednalo se konkrétně o doly vzniklé na 

městském lánu, ležící pod dolem zvaným „Lázně“ poblíž starého „Newfangu“

164 S příslušníky rodiny Schicků se v písemných pramenech druhé poloviny 13. a první poloviny 14. 
století setkáváme poměrně často. V řadách testes se coby první příslušníci rodu, s predikátem „de 
Horách", vyskytují k roku  1291 (RBM II, č. 1559, 669) a 1293 bratři Albert a Budislav (či Budivoj) 
{RBMII, č. 1623, 696).
Albert Schick pak s druhým, patrně nejmladším z bratrů Kunešem vystupuje ještě v listinách z let 
1303 {RBM II, č. 1948, 838) a 1309 (RBM  II, č. 2199, 956). V obou listinách vystupují bratři opět 
s predikátem, který je  jednou zapsán v podobě „de Horan", podruhé pak „de Horám". V listině 
z roku 1309 jsou Albert aKuneš navíc označeni coby synové nám již  známého Markvarta Schika, 
s jehož osobou se pak, přestože byl o celou jednu generaci starší, poprvé setkáváme teprve v již 
zmiňované listině z roku 1337 {RBMIV, č. 442, 173-174).
Na nečeský původ rodiny ukazuje nejen podoba samotného příjmení Schick, ale i zjištění badatele 
Wolfganga von Stromera, kterému se podařilo zachytit další z rodových linií v Norimberku. Není 
přitom bez zajímavosti, že i norimberská větev Schicků měla silnou vazbu na důlní podnikání, o čemž 
svědčí například působení jednoho z jejích příslušníků jakožto říšského mincmistra za vlády císaře 
Ludvíka Bavora (Stromer 1978).
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a doly Grellenort, Pirknerův, Merbotonův a Weyksmansdorferův se všemi lány, 

příslušenstvím a právy.165

V případě Pirknerova, Merbotova a Weykmansdorferova dolu se můžeme 

celkem oprávněně domnívat, že jejich jména odkazují na osoby původních 

zakladatelů, patrně kutnohorských měšťanů.166

Účast cisterciáků přímo na těžbě stříbra v okolí Hořan vyplývá nejen z jejich 

spojení s osobou významného kutnohorského důlního podnikatele Markvarta 

Schicka. Mezi písemnými prameny, které se k dějinám kláštera dochovaly, se totiž 

nachází ještě jedna listina, která dokládá zvýšenou aktivitu kláštera v tomto prostoru.

Listina pochází opět ze třicátých let 14. století, konkrétně z 13. ledna 1332, 

a dozvídáme se z ní jednak další podrobnosti o sporu kláštera s Pavlem z Nebovid, 

ale současně také informace o dalším majetkovém sporu, který vedl sedlecký klášter 

s Petrem ze Suchdola. Uvedená pře se táhla již od doby opata Fridricha a šlo v ní 

rovněž o vymezení hranic klášterního majetku v okolí Hořan a dále pak o třetinový 

podíl z urbury z dolů ležících u dolu „Lázně" a na „Schoppenbergu Výklad 

obsahu listiny poněkud komplikuje fakt, že se souběžně zmiňuje o obou dvou 

sporech. Zatímco ve sporu s Pavlem z Nebovid se klášteru posléze podařilo zvítězit, 

pře s Petrem ze Suchdola skončila pro klášter smírem, v jehož rámci se obě strany 

pod pokutou šesti set hřiven stříbra zavázaly respektovat nově vymezenou hranici, 

vedoucí přibližně po linii cesty z Kutné Hory do Červených Peček (RBMIII, č. 1870, 

728-730).

Také v listině z roku 1332 nevystupuje klášter ve své při osamocen, ale společně 

se svými společníky „unde seine conuentes" (RBM III, č. 1870, 728), kteří však 

nejsou v textu bohužel uvedeni jménem. Logicky nabízející se možnost, že oním 

neznámým společníkem byl opět Markvart Schick, tak nemůžeme bohužel ani 

potvrdit, ale ani vyvrátit.

165 „... Videlicet laneus ciuium sub fouea, que Badstub dicitur, super antiquo Newfango prope 
Montem Chuttne situs et fouee infrascripte, videlicet ad Gellenort, Pyrknerum, Merbotonem et 
Weykmansdorfer dicte cum omnibus laneis et fracturis ad singulas dictas foueas pertinentibus 
debeant perpetuo ad monasterium Cedlicense et Marquardum prefatos cum debitis et consuetis suis 
iuribus pertinere. ... “ (RBM  IV, č. 442, 173-174)
166 Pirknerové patřili v předhusitském období mezi přední kutnohorské patricijské rody. Z písemných 
pramenů tohoto období pak známe také osobu Merbota z Malina, řečeného Tauter (RBM  IV, č. 1840, 
734).
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Jediné další informace o Markvartovi Schickovi přináší až zápis zjednání 

kutnohorské městské rady z 25. srpna 1344 (RBM IV , č. 1430, 582). Z textu tohoto 

dokumentu se dozvídáme o smrti Markvarta Schicka a o následné rezignaci na část 

dědictví jeho čáslavskými příbuznými, bratrem Franciem a synovcem Lebem. Toto 

dědictví mělo podobu podílu na urbuře z dolů „Rosmort“ a „Goltsmiede“ ležících 

poblíž kostela Všech Svatých. Spolupráce sedleckého kláštera s rodem Schicků však 

Markvartovou smrtí patrně neskončila, o čemž svědčí další dochovaná listina ze 4. 

listopadu 1330, která se týká pře o dědictví po Konrádovi Kutnerovi (RBM IV, č. 

2039, 797). Tento čáslavský měšťan se svolením Jana Lucemburského už roku 1319 

odkázal sedleckému klášteru veškerý svůj majetek ve vsi Třebešice. Převod vsi na 

klášter nejspíše neuznal syn zemřelého Oldřich, protože se vsí dále nakládal. Roku 

1330 ji pak odkázal dětem čáslavského měšťana Mikuláše Kuhdipa, Frezlinovi 

a Kateřině, proti čemuž se klášter postavil. Za rozhodčího pře byl oběma stranami 

vybrán nám již známý syn Markvarta Schicka Albert a spolu s ním ještě Mikuláš 

z Risachu. Spor dopadl pro klášter poměrně dobře, protože Mikuláš Kuhdip se za 

finanční úplatu šedesáti kop pražských grošů za sebe i své děti nároku na dědictví 

jednou provždy vzdal.

O další spolupráci kláštera se Schicky již doklady nemáme. S příslušníky 

dalších generací rodiny Schicků se ale v Kutné Hoře setkáváme i později. K roku 

1408 je coby konšel v preghauzu na Vlašském dvoře doložen Štěpán Schick (CIMII, 

č. 828, 1099). V letech 1413 a 1414 pak na stejném postu vystupuje další ze Schicků, 

Vilém (Leminger 1912, 176, 194).167

Z uvedeného přehledu je poměrně dobře patrná pevná vazba Schicků na báňské 

podnikání, a to jak na přímou těžbu stříbra, tak i na jeho následné zpracování. 

Rovněž se ukazuje, že Schickové patřili po celé 14. století mezi přední kutnohorské 

patricijské rody, jako byli například Ruthardové, Pirknerové, Alderové, Rosentalové, 

Ekhardové, Eyloverové, Klaricové či Kumelové. Absence jakýchkoliv zmínek

o příslušnících této rodiny v Kutné Hoře po husitských válkách pak naznačuje, že

167 Podnikatelské aktivity rodiny Schicků máme vedle Kutné Hory doloženy i v dalších evropských 
báňských městech. Řeč již byla o norimberské a čáslavské větvi Schicků, zmínit je  ale třeba také účast 
příslušníků této rodiny na těžbě v německém Freiberku. Z listiny vydané míšeňským markrabím 27. 
července 1360 (CDS II, sv. XIII, č. 883) se dovídáme o zisku mince, urbury na horách, a rychty ve 
Freiberku na dva roky pro pozdějšího kutnohorského mincmistra Ondřeje Lówla, řečeného Prubíř 
a syna jeho sestry Henselina Schicka.
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zřejmě, stejně jako další původní rodiny, i Schickové město někdy v průběhu první 

čtvrtiny 15. století opustili.

Ze souboru listin vydaných pro sedlecký klášter Janem Lucemburským, které se 

nějakým způsobem dotýkají báňské problematiky, zbývá se zmínit ještě o jedné, jež 

byla vydána 30. dubna 1340 až ve vzdáleném Lucemburku (RBM IV, č. 777, 306- 

307). Panovník v ní na věčné užívání klášteru daruje opatské lány na hoře Špicberk, 

včetně veškerých z nich plynoucích požitků.

Z období vlády Janova nástupce Karla IV. je pro dějiny kláštera k dispozici 

rovněž poměrně velké množství listin. Převážně se jedná o potvrzení starších 

privilegií, případně o nově vydané ochrany klášterních práv a klášterního majetku na 

území města, včetně práv na vybírání příslušných důchodů z hor, nacházejících se na 

klášterním majetku (CIMII, č. 535, 1355; č. 366, 534-537).

Ve vztahu k těžbě drahých kovů má význam zejména listina z 10. ledna 1358, 

vydaná pro nově založený cisterciácký klášter ve Skalici. Z obsahu listiny se totiž 

dozvídáme, že v případě nálezu drahých kovů na klášterním panství má k nim 

skalický klášter získat stejná práva, jaká užívá klášter v Sedlci (AČ XIV, XIX/2, 382- 

387). Z uvedené formulace vyplývá, že otázky, spojené správy a podíly sedleckého 

kláštera při těžbě stříbra, byly již kolem poloviny 14. století díky zásahům panovníka 

z větší části vyřešeny.168

Z pozdějších let údaje o zapojení kláštera do probíhající těžby stříbra chybí. 

Tomu se ale nelze příliš co divit, vezmeme-li v úvahu, že klášter byl v této době 

kvůli astronomickému zadlužení nucen prodat velkou část svého pozemkového 

majetku. Aby umořil narůstající dluhy, vzdal se sedlecký klášter postupně patrně

i svých podílů na těžbě.

Dokladem výše uvedených tvrzení budiž například listiny z let 1410, 1414, či 

1523. První se týká prodeje Předhorského dvora Vavřincovi z Kaňku a klášter se v ní 

mimo jiné zavazuje nahradit případnou ztrátu orné půdy, v případě, že bude zabrána 

těžbou (AČ XIV, XIX 10, 398-399).

168 Obdobným způsobem byla v této době ošetřena rovněž práva pražské kapituly, tj. druhé církevní 
instituce, která ze svého titulu pozemkového vlastníka participovala na kutnohorském důlním 
podnikání (CIM II, č. 339, 494-496). O tom mimo jiné svědčí celá řada zápisů z rozmezí let 1359 až 
1369 o příjmech, které pražské kapitule plynuly z dolu Werhuter. Zdá se rovněž, že ani pražská 
kapitula nevystupovala při těchto svých těžebních podnicích osamoceně, ale ve spojení 
s renomovaným horním podnikatelem, konkrétně Kunclinem Ruthardem.



Druhá z listin, kterou klášter uzavřel s Pavlem a Anežkou z Tandlmarku, v sobě 

nese pasáž o jištění půjčky 100 kop grošů, stálým ročním platem 10 grošů ze vsi 

Kochovice, případně ze všech obecných klášterních příjmů, včetně těch z těžby (AČ 

XIV, XIX 13, 402-404).169

Konečně třetí ze zmíněných listin nás informuje o potížích, které v pozdějším 

období klášteru způsobovala ekologická zátěž vzniklá v důsledku těžby a především 

zpracování stříbra. Listina se týká svolení kláštera nájemci Předhorského dvora, 

Buriánovi z Veltrub odprodat část pozemků, aby si tak vynahradil ztráty způsobené 

krádežemi ze strany horníků a neúrodu způsobenou zamořením půd jedy z hutí (AČ 

XIV, XIX 39, 428).

Otázka kutnohorského dolování do období husitských válek by se samozřejmě 

dala zpracovat v ještě větší šíři. Utvořený obraz má samozřejmě řadu mezer, které 

jsou dány omezenou pramennou základnou. Nezbývá než doufat, že se v budoucnosti 

podaří některé z nich dalším výzkumem vyplnit.

5.3. Obraz Malina v dosavadní numismatické literatuře

Do určité míry samostatnou kapitolu v rámci studia dějin raně středověkého osídlení 

regionu tvoří problematika zdejšího slavníkovského mincování. To se mezi českými 

numismatiky těšilo vždy velkému zájmu, čemuž odpovídá i bohatá literatura 

publikovaná na toto téma.170 Zejména na přelomu tisíciletí se v rámci připomenutí 

milénia od úmrtí sv. Vojtěcha i Boleslava II. stala problematika nejstaršího českého 

mincovníctví znovu předmětem velmi živé diskuse. Jedním z výsledků uvedených 

debat bylo také přehodnocení dosavadního pohledu na slavníkovské mincování. 

Přehled jednotlivých v minulosti zformulovaných teorií a nástin varianty nové podal 

v několika svých pracích numismatik Z. Petráň (Petráň 1998a, 1998b, 2006a, 2006b, 

2007a, 2007b; Lutovský -  Petráň 2004) (obr. 13).

Dle jeho názoru lze v rámci numismatického bádání o slavníkovském 

mincovnictví rozlišit několik hlavních vývojových fází, které jsou většinou spojeny 

s činností konkrétních českých numismatiků.

169 „...und auch auf alle ander unser Guter ob der Erden un under der Erden ... “ (AČ XIV, XIX 13, 
402-404).
170 Není v možnostech této práce detailně se věnovat veškeré literatuře, která na uvedené téma vyšla. 
Případné zájemce o problematiku slavníkovského mincovnictví proto odkazuji na následující 
publikace a články (Hásková 1976; 1986; 1995; 1997; Nový 1984; 1995; Radoměrský 1973; Skalský 
1955; Turek 1948; 1956; 1989).
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První Soběslavovy mince identifikoval v tzv. bystrzyckém depotu roku 1887 J. 

Menadier, který je označil jako mince slavníkovské (Menadier 1887). Nových 

denárových ražeb si záhy všiml také český numismatik E. Fiala, který možnost 

samostatného slavníkovského mincování odmítl a mince přiřadil Přemyslovcům, 

konkrétně pak synovi Boleslava II. Václavovi (Fiala 1890-1892, 180; ibid. 1895, 

157-158).171 Časem Fiala tento svůj názor poněkud revidoval, když Václava nahradil 

Soběslavem, který však v jeho pojetí nadále zůstával příslušníkem přemyslovského 

rodu (Fiala 1896-1897, 256, 342).172 Ještě o něco později, konkrétně roku 1921, pak 

Fiala v jedné ze svých dalších prací vyslovil souhlas s možností, že denáry mohly být 

raženy také v libické mincovně, tj. na slavníkovském území. K samotnému 

mincování na Libici ale podle jeho názoru mělo dojít až po pádu Slavníkovců v roce 

995 a měli za ním stát opět příslušníci vládnoucí přemyslovské dynastie (Fiala 1921, 

97-100). Do širšího povědomí se díky Fialoví dostala také teorie o kutnohorském 

původu pro ražbu denárů použitého mincovního stříbra (Fiala 1896-1897, 342; srov. 

Ledr 1897-2002, 89-90).173

Možnost samostatného slavníkovského mincování odmítl po Fialoví také další 

z předních českých numismatiků J. Smolík, který navíc zastával názor, že mince 

nejsou vůbec českého původu (Smolík 1908, 121).

171 „Denáry ty asi raženy byly z těch samých příčin jako podobné též převzácné denáry s tím samým 
líčením, je ž  však prvý nápis „ Vezlaes dux uzsic“ po obou stranách nese (nalezen u Litoměřic); druhý 
v líci nápis „+ZOBESLAU Lib. VDV" (Sobeslaus lib. Dux), vrubu „SVTIVICNILVM+" (Malin 
civitas) uvádí a tím nás s dvěma jmény málo známého původu seznamuje. Prvý denár nejspíše 
přináleží Boleslava II. synu prvorozenému Václavu, jenž sice záhy zemřel, ale přece nejspíše na 
Rusově (Usov) údělným knížetstvím (?) vládl; druhý pak snad nějakému Soběslavu Přemyslovci, jehož  
památku nám dějiny nezachovaly. “ (Fiala 1890-1892, 180).
172 „Zpříbuzenstva českého zastoupeny tu byly ale těž zvláštní denáry kněžice Vácslavaprvorozence 
Boleslava 11., který před smrtí otcovou se světa byl sešel (asi před  rokem 994) a j iž  tehdy údělem byl 
vládl, a konečně jakéhos kněžice Soběslava údělného knížete malínského, o jehož jsoucnosti historie 
sice nic nevypravuje, který však byl Přemyslovec a dle všeho nejspíš některý mladší bratr Boleslava /., 
jemuž požitky údělu Malínského se byly dostaly. “ (Fiala 1896-1897, 256).
„Přemyslovec historicky neznámý. Jest nám povědomo, že Boleslav I. měl více bratrů, jichž jména 
vyjma sv. Václava a Spytihněva se nezachovala; asi jedním z nich jest náš Soběslav. Dle denárů byl 
nejdříve v držení údělu s hradem Úsovem, později též knížetem na Malině. Denáry Soběslavovy jsou  
vzácností prvého řádu, dosud známy byly jen  z nepatrného počtu exemplářů. “ (Fiala 1896-1897, 256).
173 „O Malině nezachovalo se nám mnoho správ, nejstarší z r. 1101, z  které vysvítá, že „castrum 
malin“ v staré době muselo být sídlem pozoruhodným, přes kteréž vedla i hlavní silnice.“ ... „Že 
zřízena tu v starých dobách mincovna, leží na bíledni, pakli uvážíme, že Malin situován v nejbližším 
okolí dolů (pozdější Kutné Hory), na stříbro bohatých. Doly ty, z velké části patřily ku Malinu, což 
vysvítá nejlépe z listiny, jednající o požitcích faráře Malínského a ze sporů později vzniklých o požitky 
mezi klášterem Sedleckým a Horou."... „Početí kutání na Malínských gruntech dlužno tím též položití 
do dob starších, než jak až doposud se dělo (do věku XIII., kde prý teprve stříbrné doly odkryty); naše 
Malínské denáry jsou nám asi toho svědky nejlepšími. "... „Malin byl nejspíš v dávných dobách částí 
panství Slavníkovců, pádem rodu toho přešel v ruce Přemyslovců. Načež ostával nadále přímým 
majetkem komory knížecí, která je j  pak v úděl libovolně propůjčovala. “ (Fiala 1896-1897, 342).
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Znovu se k Menadierově teorii slavníkovského, respektive Soběslavova 

mincování vrátili až V. Katz (Katz 1923, 202-207) a zejména G. Skalský, který se 

pokusil také o první chronologické seřazení známých slavníkovských mincí (Skalský 

1929, 26-46; ibid. 1932, 57-78; ibid. 1955, 5-22).174

Za hlavní pokračovatele linie numismatiků hájících myšlenku samostatného 

slavníkovského mincování můžeme v pozdějším období považovat F. Cacha, R. 

Turka a J. Háskovou, kteří také vycházeli s naprostou samozřejmostí z předpokladu, 

že základem slavníkovského mincování byla exploatace povrchových zdrojů 

stříbrných rud v okolí Malina,175 byť v tomto ohledu neprůkazné výsledky analýz 

složení nejstarších českých denárových ražeb (Radoměrský 1973) je  donutily později 

přece jen k jisté opatrnosti a k připuštění zásadnější role pagamentu jako zdroje 

stříbra pro mincování.176 Tito badatelé vnesli do dosavadního bádání řadu nových 

úvah, z nichž asi nejznámější se stala údajná identifikace výhružných motivů na 

některých slavníkovských denárech (Cách 1970, 158-159; Turek 1973, 28; Hásková

1976, 8). Objevila se také hypotéza o násilné anexi malínské mincovny (Hásková 

1998, 52)177, či o společných ražbách bratří Soběslava a Vojtěcha (Hásková 1998, 

50-51).178

174 Skalský dospěl k závěru, že slavnikovské mince byly raženy na dvou lokalitách, konkrétně v Libici 
a v Malině. Kromě Soběslava se měl na emisi některých mincí podílet také pražský biskup Vojtěch 
(Skalský 1929, 26-46; ibid. 1955, 5-22).
175 „České stříbro se záhy stalo předmětem světového obchodu. “ (Turek 1963, 212).
176 „Jak jsm e viděli, pro slavnikovské mincování lze počítat s okysličovacím a cementačnim horním 
pásmem pozdějších kutnohorských dolů u hradiska malínského, avšak i tu razila se většina mincí 
z pagamentu, tj. starého mincovního kovu cizího jeho přemincováním; Přemyslovci brali vedle 
pagamentu stříbro vlastních zdrojů, nedostatek výzkumu nedovoluje nám dosud vyslovit se přesněji, 
spíše však padá na váhu Stříbrsko než Příbramsko. “ (Turek 1982, 156).
,77„ Důsledkem všech těchto událostí bylo náhlé ukončení slibně se rozvíjejícího slavníkovského 
mincování v Malině. Vyčerpání povrchových oxidačních a cementačních pásem stříbra v jeho okolí 
a přenesení mincovny na Libici, ja k  se dříve předpokládalo, neobstojí. Z rozboru slavníkovských 
mincí totiž vyplývá, že mezi malínskými a po nich bezprostředně následujícími libickými ražbami není 
žádné souvislosti. Postrádáme kontinuitu nejen v rukách řezačů želez, ale i v použití punců, v raném 
středověku dlouho uchovávaných a používaných často na ražbách časově i místně vzdálených. Tak 
dospíváme k jedinému možnému vysvětlení konce malínské mincovny; byl jím  mocenský zásah 
Přemyslovců s následnou anexí Malina a celé hospodářsky důležité stříbronosné oblasti. “ (Hásková 
1998, 52).
178 „Úloha biskupa Vojtěcha v počátcích slavníkovského mincování se zdá i tak nezastupitelná. 
Společná ražba s libickým knížetem je  tu a od ní jako by se odvíjelo ono horečné Soběslavovo 
mincováni v Malině, v jednom z nejdůležitějších hospodářských a tržních center oblasti, která se vší 
pravděpodobností byla společným místem surovinových zdrojů slavnikovské i přemyslovské ražby. “
(Hásková 1998, 50-51)........ Jednak se zmiňovaný biskupův denár svým technickým provedením (tvary
punců a výrazným hladkým kruhem při obvodu) hlásí spíše k počátkům malínské než libické mincovní 
produkce, jednak z interpretace opisů pozdějších malínských ražeb nelze vyloučit biskupovu 
spoluúčast na slavníkovském mincování až do 90. let. “ (Hásková 1998, 51).



Výše uvedené teorie nejsou již současným numismatickým bádáním povětšinou 

akceptovány. Aktuální pohled na slavníkovské mincovnictví podal již zmíněný Z. 

Petráň. Podle jehož názoru je slavníkovské rodové mincovnictví ve svých 

ikonografických základech kompatibilní s mincovnictvím tehdy vládnoucího 

Přemyslovce Boleslava II. V Malině a na Libici ražené denáry na sobě nenesou 

žádné výhružné motivy, nelze z nich vyvozovat ani mocenské ambice Soběslava, ani 

historické události typu anexe Malina (Petráň 2007a, 80).

Doposud známé varianty denárů, které Slavníkovcům prokazatelně patří, 

dokládají ražbu mincí pro potřeby dálkového obchodu, který procházel přes Libici 

a Malin. Tyto mince byly, stejně jako mince přemyslovské, raženy z pagamentního, 

z arabského světa dodávaného stříbra (srov. Spufford 1988, Steuer 2004a, 2004b), 

ovšem v poněkud menším počtu (Petráň 2007b, 81).

Po důkladné revizi všech dostupných slavníkovských ražeb, provedené aktuálně 

Z. Petráněm, bylo zpochybněno dokonce i čtení titulu Slavníkovce Soběslava ve 

formě „DVX“ (Petráň 2007a). Vše, co tedy zůstalo opravdu spolehlivě spjato 

s Malínem a jeho mincovnou, je  skupina ražeb, nesoucích na líci v opisu 

Soběslavovo jméno, na rubu pak označení „MALIN CIVITAS“ Petráň 2006a).
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6. MALIN VE SVĚTLE DOSAVADNÍHO ARCHEOLOGICKÉHO 

VÝZKUMU

6.1. Historie archeologického výzkumu lokality do roku 1918

Archeologický výzkum Malina má velmi dlouhou tradici. S trochou nadsázky by se 

snad dalo i říci, že dějiny archeologického výzkumu Malina reflektují v malém vývoj 

tohoto vědního oboru v Čechách.

Za vůbec první zmínku o archeologickém nálezu na území Malina bývá 

považována zpráva o objevu zlata roku 1625, nacházející se v již zmiňované kronice 

sedleckého kláštera Simeona Eustacha Kapihorského.179 Nález je  v dosavadní 

archeologické literatuře standardně interpretován jako svitek zlatého drátu a na 

základě známých analogií je přisuzován kultuře lužické (Hásek 1955, 672; Hrala 

1968, 181; Sklenář 1992, 137).180

Skutečné počátky archeologického bádání na Kutnohorsku lze spatřovat 

v období kolem poloviny 19. století a jsou úzce spjaty s postavou zakladatele české 

archeologie J. E. Wocela a především jeho souputníka F. X. Beneše.181

U Wocela je poměrně dobře patrné, že ho v regionu zaujala především 

dochovaná románská a gotická architektura (Wocel 1846, 1857, 1859). V případě 

Beneše se naopak zdá, že ve svém bádání více inklinoval právě k archeologii.182

179 „Téhož Léta in vigilia Assumptionis B. V. M. nalezeno bylo Zlato rostlé na Poli, nedaleko od  
Malina, od čeládky Klášterské vorající. “ (Kapihorský 1660/2002, 90).
180 Uvedenou variantu nelze samozřejmě vyloučit, poněkud vágní Kapihorského popis o „rostlém 
zlatu“, ale současně nevylučuje ani možnost jiné interpretace a datace nálezu.
181 Celým jménem František Xaver Josef Beneš se narodil 6. 8. 1820 v Českém Dubu. Po nepříliš 
úspěšném (nedokončeném) studiu na gymnáziu v Plzni vystudoval na pražské technice obor 
cukrovamictví. Po praxi vDobrovici nastoupil roku 1839 jako adjunkt do suchdolského cukrovaru 
barona K. A. M. von Dalberga, tehdejšího vlastníka malešovského panství. Vedle práce v cukrovaru 
začal Beneš v Suchdole působit také jako amatérský historik a archeolog. Svůj prvotní badatelský 
zájem směřoval k výzkumu v regionu dochovaných tvrzí (získané poznatky Beneš publikoval v rámci 
řady F. A. Hebera „ České hrady, zámky a tvrze “).
Roku 1854 byl Beneš jmenován konzervátorem vídeňské Ústřední komise pro výzkum a zachování 
památek pro čáslavský kraj. To již ale sídlil v Třmících u Ústí nad Labem, kde mu byla roku 1854 
nabídnuta funkce ředitele v cukrovaru hraběte A. Nostice. Zájem o archeologii nakonec ale u Beneše 
převážil. Roku 1857 odjíždí na náklady komise na studijní cestu do Itálie. Po návratu přijímá funkci 
hospodářského správce ve službách hraběte J. N. F. Harracha a naplno se začíná věnovat archeologii. 
Navštěvuje přednášky J. E. Wocela, který se stává jeho profesním i osobním přítelem. Po Wocelově 
smrti se Beneš ujímá také funkce pražského konzervátora.
Kromě práce pro Ústřední komisi pro výzkum a zachování památek byl Beneš také aktivním členem 
Společnosti Musea království Českého, Matice české a samozřejmě i Archeologického sboru, v jehož 
rámci měl společně s F. J. Zoubkem na starosti správu archeologických sbírek. Beneš umírá v Praze 
10. 5. 1886 ve věku šestašedesáti let.
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O archeologických nálezech v okolí Malina se Wocel zmiňuje pouze dvakrát. 

Poprvé roku 1845, když vypočítává v regionu doložené případy nálezů broušené 

industrie ( Wocel 1845, srov. Sklenář 1992, 137). Znovu se Wocel o nálezech 

z Malina zmiňuje roku 1868 v „Pravěku země České", kde uvádí svoji verzi o nálezu
183kostrového pohřebiště v Malině (Wocel 1868, 26-27), o kterém již tři roky předtím 

psal i Beneš (Beneš 1865, 208, poznámka l ) .184

Oba popisy se od sebe celkem výrazně liší. Odlišná je  u obou autorů nejen 

charakteristika odkrytých hrobů, ale i nalezeného hrobového inventáře. Zatímco 

Beneš hovoří o obložení hrobů velkými plochými kameny na způsob hrobové 

komory a z výbavy zná pouze bronzové náušnice, Wocel ve svém popisu rozlišuje 

dva typy pohřbů, první v dřevěných rakvích s bronzovými náušnicemi a druhé 

v prosté zemi, provázené navíc i keramikou.

Z výše uvedené komparace se zdá, že Beneš i Wocel se na místě nálezu ocitli 

každý v jinou dobu a evidovali tak i poněkud odlišné situace. Z celé akce se do 

dnešní doby bohužel nedochoval žádný materiál ani dokumentace. Prozatímní datace 

do období raného středověku tak vychází pouze z Wocelova tvrzení, že pohřby byly 

provedeny podle křesťanského ritu a z určení bronzových kroužků s hadovitými 

konci jakožto esovitých záušnic. K bližšímu určení stáří pohřebiště dnes bohužel 

nevede ani Wocelův postřeh o vzájemné podobě s nálezem z Ječovic, protože ani ten 

se do dnešních dnů nedochoval. I přes všechny uvedené výhrady se ale Wocelem 

navržená raně středověká datace pohřebiště stále jeví jako nejpravděpodobnější. 

Přítomnost nádob v některých odkrytých hrobech ukazuje na starší předkřesťanskou 

tradici milodarů. Ve výsledku se tak zdá, že zkoumané pohřebiště začalo fungovat 

patrně ještě před vznikem kostela Sv. Jana Křtitele, s jehož stavbou se počítá na

182 V tomto ohledu je nesmírná škoda, že některé mimořádně cenné dokumenty, např. rukopis 
pravěkých dějin Kutné Hory („Kuttenberg in der Urzeit", Archiv NM, karton č. 2, p.č. 61), poznámky, 
výpisky a náčrtky k prováděným výzkumům {Archiv NM, karton č. 3, č.p. 154), či hlášení o činnosti 
pro vídeňskou Ústřední komisi pro výzkum a zachování památek (Archiv NM, karton č. 3, p.č. 120; 
karton č. 4, p.č. 170/2; karton č. 4, p.č. 172/6; karton č. 4, p.č. 173/1; karton č. 4, p.č. 176a), které se 
nacházejí v Archivu NM, nebyly doposud náležitě využity (Benešova pozůstalost v Archivu NM čítá 
celkem 5 kartonů, které v roce 1993 uspořádal K. Sklenář). Bohužel zjištění o existenci a umístění 
Benešovy pozůstalosti přišlo příliš pozdě na to, aby mohla být autorem zpracována v rámci této práce.
183 „... mnoho koster dle křesťanského způsobu v rakvích pohřbených, při nichž kroužky s hadovitými 
konci se vyskytly; a dále kopajíce nalezli dělníci kostry v pouhé zemi spolu s hliněnými nádobami 
položené; i u koster těchto objeveno množství kroužků, ječovickým se naskrz podobajících ... “ (Wocel 
1868, 26-27).
184 „... v Malině blíže školy vyskytlo se roku 1853 několik loží na délku i v šířku hrubými plochami 
obložených, v nichž kostry s bronzy zvláště s dobře Zachovalými náušnicemi vloženy byly;... “ (Beneš 
1865, 208, poznámka 1).
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konci 10. století. Na delší dobu existence pohřebiště by mohla poukazovat pestrost 

zachyceného pohřebního ritu se třemi různými variantami úprav hrobových jam.

Je zajímavé, že do pozdější archeologické literatury pronikla pouze Wocelova 

verze popisu, zatímco původní varianta Benešova byla prakticky pozapomenuta. 

Naneštěstí se tak vytratil také údaj o lokalizaci tohoto prvního známého malínského 

pohřebiště. Tak se stalo, že například M. Šolle (Šolle 1983, 119) (obr. 14) a po něm 

také T. Velímský (Velímský, T. 1985, 62-63) (obr. 15), kteří se později pokusili 

provést celkovou rekonstrukci osídlení Malina, lokalizovali toto pohřebiště na jeho

předhradí.

Při pokusu určit alespoň přibližnou polohu pohřebiště pomáhají vedle Benešovy 

noticky, že to bylo „blíže školy“, především údaje uvedené ve velmi podrobných 

„Dějinách obce Malina" od J. Ledra,1*6 který se při popisu vývoje místního školství 

neopomněl zmínit také o výstavbě jednotlivých školních budov.

První známá malínská škola byla dle Ledrova tvrzení postavena v letech 1748- 

1749 v blízkosti malínského kostela sv. Štěpána, u kterého se původně nacházela 

také fara (Ledr 1897, 44, 75).'”  Když získal kostel sv. Štěpána zpět postavem 

farního kostela, byla roku 1785 školní budova přestavěna zpátky na faru (Ledr 1897, 

75). V pořadí drahá z malínských škol byla vystavěna již o rok později na místě č.p. 

87, fungovala ale pouze jako provizorium a nepříliš dlouho (Ledr 1897, 76).

Pro lokalizaci pohřebiště je  podstatná až třetí z malínských školních budov, 

která vznikla roku 1817 na místě bývalé utrakvistické fary n kostela Sv. Jana a Pavla

'®^Pouze Wocelovu variantu zňáuž například J. L. Pii, kteiýve
Malin. R, 1853 nalezeno ninoístvi koste, v rakvích s e s o v . ^ i  kroaAy p p y

kostry bez r .k .í, vpoohé zemi spolu < hlinžnym, „adobam,, , u koster objeveno mnozsm

esovitých kroužků. -  Wocel, Pravěk 26  ̂ dgjinách Malina bezespom čestné místo.
186 Historikovi Josefovi Ledrovi patn panJubi kde i vychodil fámi Školu Ve studiích 
Narodil se 26. července roku 18 v eze učiteiském ústavu v Hradci Králové, který ukončil roku
pokračoval na nižší reálce v Par u ícíc DvorQ v SOUSedství Malina, kde pak ve funkci
1867. Roku 1868 byl přeložen na s o u ř měšťanské školy v Uhlířských Janovicích. Ve
ředitele působil až do roku 1899, kdy se stall q čemž gvěd5í j formou m0n0grafií sepsané
všech působištích byl Ledr mimořádně bada e y , ^   ̂ Nový ch Dvorů 1882, Dějiny
dějiny lokalit, kde během svého žlvotó ?US°, y9o9 Děj iny  města Přelouče nad Labem 1926).
obce Malina 1897, Dějiny města Uhlířských Janovic 19U9, uejiny

ZCmř,Cl /  8‘ ČC? Z d i l i  w l w ě n l 1 Malině kostel sv. Štěpána, bezpochyby od téhož bohatého 
„Toho času kolem r. 1324 byl vy odevzdáno se svolením apoštolské stolice klášteru

Stepána Pirknara a právo patrona ni kostela v místech, kde se dosud na „pfarrhofě" říká
Sedleckému. F a r n í  b u d o v a  byla postavena u spatřujeme. Silnice stavěna
(Pozn. 130 Tenkráte nedělila kostel od „pfarrhofu silnice, jatc ny p  j  
teprve v červnu 1805). “ (Ledr 1897, 44).
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na č.p. 80 (Ledr 1879 44, 46, 47).188 Roku 1877 byla k této škole ještě dodatečně 

přizděna přístavba (Ledr 1897, 76), což znamená, že tato škola zcela určitě fungovala

i v roce 1853, kdy mělo dojít k odkryvu pohřebiště.

Jistotu, že je uvedená identifikace objektu správná, pak Ledr potvrzuje na dalším 

místě své práce, kde hovoří o nálezu kostrových hrobů krytých plochými kameny 

u školy u kostela sv. Jana Křtitele (Ledr 1897, 3).189 Neméně důležité jsou pak i další 

Ledrovy zmínky, například o existenci sklepů ve stejné poloze, o značení této části 

Malina pomístním jménem „na kývli“ (Ledr 1897, 12), či o dalších vykopávkách, 

které se zde realizovaly později (Ledr 1897, 12).

Při pohledu do císařského otisku mapy stabilního katastru zjistíme (obr. 16), že 

na jih od kostela sv. Jana Křtitele se skutečně nachází větší obdélná stavba, označená 

po levé straně číslem 80. Přestože i v Malině došlo v minulosti k určitým změnám 

v číslování budov, v případě objektu bývalé školy se stejné č.p. 80 dochovalo až do 

dnešní doby.191

V současné době od sebe objekt bývalé školy a kostel Sv. Jana Křtitele oddčluje 

poměrně hluboký zářez komunikace, která běží dolů po svahu přibližně ve směru 

východ -  západ.192 Celý jižní břeh této cesty je  vyzděn poměrně mohutnou, dnes 

silně zvětralou kamennou zdí, která je  členěna několika vchody, jež vedou do 

přilehlých z cihel zděných sklepů (obr. 17). Tyto sklepy jsou vyhloubeny do 

podložního slinu avyzděny na jednoduchou valenou klenbu, kterou kryje slabé 

souvrství překopaného slinu a raně novověké navážky.1”  Použitý materiál

7 V i  Z Z W v I a  stávala v místech nynější školy.“ (Ledr 1897, 44);..... r. 1817
„Fara u kostela sv. Jana  ̂ „Školní budova byla r. 1817 vystavěna

postavena nová škola na c.p. ■■■ , , J ve- nejspíše „ hrádku “ a pozdější farní budově
v základech, je ž  sloužily dříve nějaké drevěne buaove, nejw
kostela sv. Jana a Pavla. (Ledr 1897 77).• ^  m ^  p iochými kameny. Jmenovitě kol školy,

„ Take nalezeny rozličné ̂  os ry , Ce/e- „ávrši Malínské je  staré pohanské pohřebiště,
*< cihelny páně Jelínkovy a.) (Ledr 1W ,  >, ^  ^  M  ^
kde nalezeno veliké množství popelme rozlicneno arunu. j

vv. Jana a Pavla. (Ledr 1X97, 3). rhtěli z  ohně budú zbiti všichni od těch havéřov a ktož
„ la k  t i“, vypravuje letopisec „ o- u ; mužóv zadusili se v pivnicích na nynějším „hyvlu“, 

neutekli, ti uhořeli a mnoho panenJ í .  pověst ¿e později nalezena při kopání na „hyvli" kostra 
jmenovitě kol školy. ^  v Jan sa ’účetní obecní, kopati kol školy, aby zjištěna byla
zeny, drzici talir cínový. R. 1896 p  přítomnosti spisovatele tohoto díla na chodbu
příčina sesouvání se školní budovy a tu pnsto se za p
zděnou, vedoucí k takové pivnici. “ (Ledr 189 , )■ Macháček

Původní funkci obJektu POtwdU u ed en  z je  o sou^asn ^  ^  položena je(Jna

Pnm o v  trase teto komunikace byla p

i * I« p y ’ rimci sravby kanalizačních přípojek

položena jedna archeologická sonda (viz kapitola
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a technologie stavby jsou jednoznačně novověké. Podle vyjádření p. Macháčka 

existovaly tyto sklepy již za života jeho prarodičů, tzn. v období před první světovou 

válkou. Pro sklepy odtěžená plocha má rozměry přibližně 300 m . Maximální 

vzdálenost sklepů od kostela sv. Jana Křtitele pak nečiní více jak 30 m.

Na základě uvedených zjištění se zdá více než pravděpodobné, že Benešem, 

Wocelem i Ledrem zmiňované pohřebiště se nacházelo ve výše popsaném prostoru, 

který byl kolem poloviny 19. století zničen stavbou sklepů (obr. 18.1).

Informace o dalším souboru archeologických nálezů ze sousedství Malina 

přinesla v 70. letech 20. století M. Čižmářem aJ. Valentovou provedená revize 

schwarzenberské sbírky uložené na zámku Orlík. Uvedení autoři zjistili, že součástí 

sbírkového fondu je mimo jiné i kolekce bronzových předmětů z období laténu, které 

pravděpodobně pocházejí ze zničených hrobů ze sedlecké cihelny (obr. 18:2). 

Nejstarší nález v celém souboru představuje šest bronzových předmětů, které jsou 

datovány kroku 1873. Další nálezy jsou již poněkud mladší a pochází z let 1892 

(čtyři bronzové předměty), 1893 (jeden bronzový předmět), 1894 (9 bronzových 

předmětů) a 1895 (4 bronzové předměty) (Čižmař -  Valentova 1977, 191-194, obr.

9:1-10; obr. 10:1-9; obr. 11:1-5).

Místo nálezu z roku 1892 je označeno spojením „u cihelny v Sedlci“ či „při 

stavbě pecí". V případě bronzových předmětů z roku 1893 a jednoho bronzu z roku

1894 je coby místo nálezu uvedena poloha „v cihelně sedlecké", případně 

„vzákladech nové cihelny“. V této souvislosti autoři nevylučují možnost, že starší 

nález z roku 1873, jehož nálezové okolnosti nejsou blíže popsány, může pocházet ze 

starší cihelny v Malině (Čižmář -  Valentová 1977, 194) (obr. 18:3).

O prvních nálezech v malínské cihelně se dozvídáme jen o něco málo později, 

konkrétně roku 1881, ze zprávy J. Smolíka, který se zmiňuje o nálezu koster 

a současně i skleněných modrých a žlutých korálků v cihelně za židovským

hřbitovem (Smolík 1881, 487).

Tento nález se dodnes bohužel nepodařilo dohledat. Možnost, že by se mohlo 

jednat o čtyři kusy skleněných perel ze sbírek Městského muzea v Čáslavi, o kterých
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se zmiňuje Z. Krumphanzlová,194 sice nelze vyloučit, vzhledem k odlišné barevnosti 

to však asi není příliš pravděpodobné.

Z identické polohy pak pochází informace o nálezu tří hrobů v roce 1886, 

o kterých se zmiňuje další z výrazných postav dějin malínského archeologického 

výzkumu, již několikrát zmiňovaný Emanuel Leminger.

Ten v soupisu přírůstků do sbírky archeologického sboru Wocel za rok 1886 

uvádí mimo jiné dar malínského statkáře pana F. Jelínka v podobě baňaté nádoby 

s úzkým hrdlem, která měla být nalezena na pohřebišti v malínské cihelně {L em in g er

1886, 30).196

Přibližně o dvacet let později se Leminger k nálezu z roku 1886 vrátil ve svém 

příspěvku v Památkách archeologických, ve kterém původní stručnou informaci 

o odevzdání jedné nádoby výrazně doplnil.

Z novějšího Lemingerova popisu z roku 1908 konkrétně plyne, že v uvedeném 

roce byly v malínské cihelně odkryty nikoliv jeden, ale hned tři hroby. První dva 

prozkoumal sám Leminger a patřily podle všeho kultuře únětické.197 O třetím hrobu

¡ni w, „ „  . , - cHpnčné nerlv uložené ve sbírce Městského muzea Čáslav
d o v i t ý c h  (respektive d„ jeSS m en ,

podskupiny ň  perel pfestatovitýeh) iKrumphanzkm i 1965 1 « ,  p ozn at* . 17) a JSOU raní
středovéké (Krwnphanzloví 1965, 166). S uvedenou klastfikaet tdatae. nelze vsouéasne dobé j tz 

vcivc um/jnu i ř *e se iedna o tzv. prsténcové koraly pocházející
souhlasit. V případě čáslavského souboru je zrejme, ze se jc £ fí, . J
z doby laténské (přibližně RLC2-D - srov. Vendova ed. 2008 114-115, obr. 66, p oha 14).
10, * 0<r „rncinre 1846 v Nedvězi u Neveklova v rodině panského

Emanuel Leminger se národ, posIé2e vPraze. Na fllozofickPé fakultí
Ure nika. Gymnázium nav t vova dostal místo na kutnohorské reálee, kde působil až do
vystudoval matematiku a fyztto. V t o M  umto ^
roku 1902. Záhy po příchodu do Kutné Hory dostll „Ja J rost rfvu spolkových
1877 stál u založení Archeologického sboru Wocel, ve Ke ť ¿. J,
sbírek Spektrum Lemingerových odbomyc ^jmu numismatikem. Kromě pravidelných
archeologem, ale i-vymkajicim zna cem^dějm «  ^
příspěvků do Památek archeologických f  ^ Z e o h g i c k é h o  sboru Wocela v Ku,né Hoře".
příspěvků k dějinám vzdělanosti ces monografií zůstává dodnes nepřekonané jím provedené
Z Lemingerových historicky mincovna v Kutné Hoře » (Leminger,
vytěžení zrušeného archivu statni mon zaměřená práce „ Umělecké řemeslo v Kutné Hoře “
E. 1912, 1924/2003) a uměleckohistoncky zaměřenai pra ,, ,
(Leminger 1926) Emanuel Leminger zemřel v Kutné H . p

„p F rJelín ek , statkář v Malině, baňatou nádobu suzkym hrdlem nalezenou na pohřebišti

v c,hejně Malínské; “ (Lel” l”8er 18 jest vzdálena (proti synagoze svrchu dotčené), často
„V cihelne, která odtud j e ...........  ^ o b u  cihel odkopávali. Docházeje kmistu tomuto na

uhodili na kostru lidskou v hlíně j a  p r  ) ^  ^  2() k ty  ^  ccfl ] m )  právě
potulkách svých archaeologickyc , prts k severu se táhnoucí, se objevila opět kostra
vhodnou chvíli, kdy v hliništi ve stene vy , skrčka hlavou k jihu, obličejem k východu hledícího 
lidská. Odkryl jsem  j i  " Uodarů (obr. 20). Podruhé opět
(na pravém boku spocivajiciho), p vyčuhovaly ze stěny, od východu k západu
navstíviv toto místo postřeh! Jse™ °  ^  stehenní (k jihu čelící) byly j iž  roztroušeny v hlíně 
polozene: byly to kosti holenm, - hlava, trup, ™ 76-77")
odkopané; byl to bezpochyby také skrček (obr. 2 1). (Leminger 1908, 76 77).
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se Leminger dozvěděl dodatečně od majitele cihelny pana Jelínka, kterého 

následně přemluvil k tomu, aby do sbírky muzejního sboru Wocel odevzdal nádobu
/ v 199

pocházející z původního hrobového inventare.

Kromě odkrytí hrobů v malínské cihelně víme ještě o dvou dalších zajímavých

nálezech z roku 1886. První z nich reprezentuje skleněný korál, darovaný do

spolkových sbírek „Wocela“ malínským statkářem panem F. Jansou, který měl být

nalezen společně s keramickými střepy kdesi v Malině {Leminger 1886, 30).200

Druhý nález, baňatou nádobu z černé hlíny, odevzdal Lemingerovi řídící učitel

v Malině pan A. Kruliš, podle jehož sdělení měla nádoba pocházet z pravěkého
201

hrobu vedle školy (Leminger 1886, 30).

Za dalšími archeologickými objevy se Leminger do Malina znovu vypravil 

v roce 1887. Tentokráte se již nespoléhal na náhodný objev, ale jak vyplývá z jeho 

deníku,202 cíleně se rozhodl, že ve svahu pod malínskou šatlavou položí

archeologickou sondu.

13. července 1887 začal Leminger společné s najatým dělníkem kopat. Volba 

místa se ukázala jako dobrá a záhy byly nalezeny první střepy keramiky, zvířecí 

kosti, kostěné Sídlo a další blíže nespecifikovaný archeologický materiál. Potěšen 

tímto úspěchem, rozhodl se Leminger ve výzkumu pokračovat také příští den. Ráno 

14. července 1887 se ale Leminger místo nových nálezů dočkal trpkého zklamání. 

Dělník, kterého si najal na kopáni, přišel do práce opilý, „pročež byl propuštěn 

apréstalo se kopa,i. “ (SOA KH. tav. ě. 101 -  deník výzkumů 1887-1896, l).2“

198 7 ~ ,  777. , “  kdvsi odkryl hrob, v němž při kostře nalezl kousky plechu 
„Avšak cihlař vypravov , štítu9). Odtud pochází též nádobka baňatá s úzkým

železného, jakož i jakési ¡elezne k n o f l , . f y O W * f  '
hrdlem z hlíny světle hnědé na kruhu u r o b e n a  nera j

\[ ere nalezi P°hrby skrc^u- dnešních dnů ve sbírkách Českého muzea stříbra v Kutné Hoře199 Tato nádoba se dochovala az do dnešmcn anu vc su

pod p.č. P.2337 (obr. 22). dohledat ve sbírkách Českého muzea stříbra v Kutné Hoře pod
200 Také tento nález se nově podařilo dohledat ve sditmi.

p.č. P2486 (obr. 23). n,,u;7{ možnost, že by se nemuselo jednat o hrob
Vzhledem k uvedene loka ízaci na mladší -  středověký. Tuto nádobu se

pravěký, jak ho uvádí Leminger, Hoře nepodařilo dohledat,
ohužel již v inventáři Ces e o mu době uložena ve státním oblastním archivu v Kutné Hoře.

Lemingerova pozůstalost je v s ■ z ní mají vedle deníku význam také některé jednotlivé
Pro dějmy archeologického ^zkum u v reg 2 Archeologie, inv. č. 101 -  deník
zápisy a náčrty (SOkA KH, Osobni fo n d  E. Leminger, k

výzkumů 1887-1896, Inv. č. 102 jedno ' y leminger již nikdy více nezmínil. O tom, kam se
203 Patrně ze studu nad nezdarem cele akce se o n. Lemmger j,z y
později dostal z výzkumu pocházející matena , není
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Pozornosti dosavadního bádání prozatím unikaly také údaje o dvou dalších 

archeologicky pozitivních akcích z roku 1891, které si Leminger rovněž zapsal pouze 

do svého deníku.

V červnu roku 1891 byl Leminger upozorněn již zmiňovaným malínským 

statkářem Jansou na to, že se v řečišti Vrchlice při těžbě písku nachází velké 

množství zvířecích kostí (obr. 18“4).204 Leminger místo nálezu navštívil a provedl 

zběžnou kontrolu celé situace. Kosti se dle jeho zjištění nacházely v místě, kde se 

koryto Vrchlice poněkud rozšiřovalo. Kosti byly uloženy po obou březích potoka, 

které byly vysoké ca 3 m a poměrně strmé, v hloubce asi 1 - 1 , 5  metru pod 

souvrstvím naplaveného štěrku a písku. Leminger mezi nacházenými kostmi 

tmavohnědé barvy určil především kosti a rohy hovězího dobytka a kosti koní, obojí 

s častými stopami po řezání.205 Většinu kostí v době Lemingerovy návštěvy již 

kopáči prodali do kolínského cukrovaru na spódium. Několik kostí se stopami po 

řezání se nakonec ale Lemingerovi přece jen podařilo získat (SOkA KH, inv. č. 101 -  

deník výzkumů 1887-1896, 17).20

Nesporně zajímavější je druhý nález, na který Leminger narazil v ten samý den, 

kdy se byl podívat na nález kostí ve Vrchlici. Podle Lemingerova zápisu se 

v doprovodu statkáře Jansy vracel do Malina, když tu náhle v úbočí cesty, která 

vedla od Jansova statku kolem bývalé katolické fary směrem ke kostelu Sv. Štěpána, 

uviděl z profilu břehu vyčnívat lidské kosti.

Oba pánové se ihned jali vm iste nálezn odhrabávat zeminu. Vkopáni 

pokračovali až do okamžiku, kdy se jim podařilo odkrýt zbytek hrobu. Podle 

Lemingerova popisu se v hrobové jámě naeházela část zetlelé dřevěné rakve 

vyrobené z vydlabaného kmenu, ve které byly in situ uloženy již jen holenní kosti 

a prstní kůstky nohou. Přední část kostry byla dle Lemingerova názoru odtěžena při

204 Mnohem stničnéji se o nálezu kostí v kol em 3 až 4 m  tU d r  1897. 3).
Mlezy z cihelny (snad malínské?)a z ^  spolrfné se synem Otakarem. Dělnici sice

Leminger se na místo nalezu J Leminger opět našel nějaké kosti, z nichž si některé
Pravě nekopali, ale při návštěvě u n w  j Kosti se podle jeho záznamu prý nacházejí
vybral a za 20 krejcarů koupil do sb rek.sboru ^  ^  ^  č 1Q1 _  deník 
nadále ve velkém množství, zejmena po
výzkumů 1887-1896, 17). materiálem takže dataci celé situace nelze provést.

* Kosti nebyly údajně provázeny d mohlo jednaťo pozůstatek nějakého řeznického nebo 
Muzeme se tak pouze domnívat, ze by se 
koželužského provozu.
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předchozím rozšiřování cesty (SOkA KH, inv. č. 101 -  deník výzkumů 1887-1896, 

17).207

V průběhu následujícího roku 1892 se výrazně rozběhly stavební práce v areálu 

sedlecké cihelny. Již zde zbyla zmínka o nálezu čtyř laténských bronzových 

předmětů, na které se narazilo při stavbě pecí (Čižmář -  Valentová 1977, 191-194). 

Ve stejném roce však nebyly porušeny pouze laténské hroby, ale také doposud 

neznámé pohřebiště kultury únětické.

ZLemingerovy zprávy o přírůstcích do spolkové sbírky za roky 1890-92 se 

dozvídáme, že kromě dalších zvířecích kostí z Páchu u Malina3“  se do sbírky dostaly 

také „čtyři pěkné nádobky z pravěkých hrobů u knížecí cihelny sedlecké nalezené ", 

které IVocelu“ věnoval ředitel sedleckého knížecího panství dr. Vorel, a „náramek, 

přezka a sedm kroužků, vše bronzové“ nalezené „v hrobech pravěkých na blízku 

hřbitova sedleckého“209 (Leminger 1893, 43).

Také v případě nálezu únětických hrobů z roku 1892 publikoval Leminger 

konečné výsledky svého výzkumu až v roce 1908. Podle tohoto pozdějšího popisu 

mělo nejprve v sedlecké cihelně při stavbě cihlářských pecí dojít k rozrušení 

několika kostrových hrobů. Leminger byl k nálezu přivolán pozdě, takže tyto již 

zmíněné laténské hroby neviděl. Podařilo se mu ale zdokumentovat jiný hrob, ve 

kterém se nacházel „skrček na pravém boku spočívající tváří kjihovýchodu 

obrácený; za hlavou jeho stála nádobka s ouškem, v níž ležela překlopena nádobka 

menší, obé necelé“ (Leminger 1908, 77). Zavedeného popisu nálezové situace je 

zřejmé, že Lemingerem zkoumaný pohřeb nebyl snejvětší pravděpodobností 

laténský, ale patřil kultuře únětické (obr. 25). To je konečně zřejmé i z dalšího 

Lemingerova sdělení, že se mu z identického naleziště podařilo do sbírek 

kutnohorského muzea získat několik podobných nádobek, které byly „tvarů 

úhledných, z jem né hlíny šedohnědé v rukou urobené, na povrchu pečlivě hlazené

j „Hčlal i drobnou skicu celé situace. Z té vyplývá,
20/ Kromě slovního popisu si Leminger o východ a že zachována zůstala západní část
že delší osa hrobové jámy probíhala ve směru zapad vycnoo

pohřbu (obr. 24a,b). , T . u  1X91 43'>
208 Další z darů nám již známého malínského sta se v Sedlci dodnes nachází
209 Tato formulace není bohužel přihž^s"a,  od cihelny je samozřejmě možné, že i zde mohly 
v okolí kameru, ve vzdálenosti přibližně 0, pravděpodobnější se mi ale jeví varianta, že 
v roce 1892 probíhat nějaké výkopové P ’ pravěkého pohřebiště v malínské cihelně .Je navíc 
Lemingerův popis odkazuje na nálezy z n -nserovč přírůstkovém katalogu, jsou identické 
dobře možné, že bronzové předměty, uvedene g' zmiňuje Ledr (Ledr 1897, 3).
s bronzovými předměty, o kterých se bez uveden, datace nalezu zrn. j
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a vkusně jemnými rýhami zdobené." Doprovodné kresby pak jednoznačně zobrazují 

keramiku kultury únětické (Leminger 1908, 77, obr, 3, 4, a 5) (obr. 26a,b,c).

O nálezech dalších bronzových předmětů v sedlecké cihelně v letech 1893 až

1895 již byla řeč. Je zřejmé, že s postupným rozšiřovánim cihelny evidentně 

docházelo k ničeni dalších převážně laténských hrobů. O případné likvidaci hrobů 

jiných pravěkých kultur pak nemáme až do roku 1911 zadně dalsi zprávy.

K dalšímu archeologickému nálezu došlo roku 1896 v Malině u školy (obr. 

18:1). Pod dohledem statkáře Jansy se zde začalo kopat okolo skolm budovy, aby se 

zjistilo proč dochází k jejímu sesouvání. Výsledkem uvedené akce mělo být podle J. 

Ledra, který se akce jako pozorovatel rovněž zúčastnil, o d ta j í  zděné chodby 

vedoucí k blíže nepopsanému sklepu (Ledr 1897. 12) a snad i nějaké starši kamenné

podezdívky {Ledr 1897. 5).211

K roku 1897, kdy Ledrovy dějiny Malina vyšly, byly z území obce známy ještě 

nálezy broušené a kostěné industrie z přilehlých poli,212 nález mlýnského kamene 

z malínské cihelny a ze stejného místa pak i nález kostrových hrobů obložených 

plochými kameny a většího počtu bronzových předmětů, které u sebe schraňoval

statkář Jansa {Ledr 1897, 3).

Další dochované zprávy o archeologických nálezech v katastru Malina pochází 

až z roku 1908. Z první se dozvídáme pouze to, že kutnohorský kupec Bedřich Jonáš 

odevzdal do „ sbírky archaeologie praehistorické v Museu Král. Českého bronzový 

palstav“ . O tom, kdy, kde a za jakých okolností ho nalezl, se zpráva již bohužel

nezmiňuje {Anonym 1906-1908, 216).

Výrazně bohatší na informace je zpráva druhá, pocházející od E. Lemingera, 

která hovoří o nálezu většího počtu hrobů při rozšiřování železniční trati Kutná Hora 

-  Kolín (obr 18 5). Tento nález je  v archeologické literatuře dobře znám, protože 

jeho popis tvořil podstatnou část Lemingerova příspěvku ..Prehistorické hroby 

s kostrami „a Kutnohorsku", který vyšel roku 1908 v Památkách archeologických 

(Leminger 1908. 75-79). Text tohoto příspěvku se zvětší části opírá o další

kreseb ¡ T ^ T »  Lem.ngerov, p o r o s t ,  (* M  «  -  * -  «. 102 -

jednotliviny). kamenné podezdívce, (kde nyní škola stojí) náspem
„Na temeni stával hrádek dřevěný

hliněným a zpěchovaným obehnaný. (Ler , mohla patřit také broušená sekerka a vrtaný
212 Nelze vyloučit, že mezi Ledrem zmi_ ova g přesn(i nálezové okolnosti těchto předmětů
sekeromlat uložené dnes v malínské s °  ni - x vazba k lokální vzdělávací instituci,
neznáme, určité vodítko zde snad může ale pre s

72



zLemingerových deníkových záznamů, který je v některých ohledech podrobnější, 

a proto mu bude také v následujícím textu ponecháno více prostoru (SOkA KH, inv. 

č. 101 -  deník výzkumů 1887-1896, 25).

V sobotu 2. listopadu 1907 se E. Leminger rozhodl, že si společně se synem 

Emanuelem a panem Ptačovským213 vyrazí na „malou obchůzku archeologickou." 

Skupinka vyrazila nejprve do Sedlce, kde se pánové zastavil, na návštěvě u pana 

faráře, se kterým se chtěl Ledr domluvit na získání kamenného mezníku214 do
( (  215spolkové sbírky „ Wocela“.

Ze Sedlce se pak skupinka přesunula do Malina na statek nám již dobře 

známého pana Jansy, aby si zde prohlédla jeho privátní archeologickou sbírku. Na 

statku se Leminger ajeho společníci doslechli, že na trati severozápadní dráhy216 se 

při přípravných pracích pro pokládku druhé koleje narazilo na větSÍ poěet kostrových

hrobů, kam se ihned vydali.

Od dělníků pracujících na stavbě se skupinka dozvěděla, že místo nálezu se 

nachází vedle stávající trati „na straně ke Kaňkovským kopcům a sice na místé 

začínajícím nablízku domku u křižovatky dráhy se silnicí („a blízku synagogy) 

směrem ke knížecí cihelně“ (SOkA KH, inv. č. 101 -  deník výzkumů 1887-1896, 25).

Podle Lemingerova zjištění narazili kopáči vžlutce (patrně spraši) v hloubce 

kolem 45 cm na celkem sedm kostrových hrobů, z nichž větší část již byla odtěžena. 

Leminger dělníky vyslechl a na základě jejich výpovědi sestav,1 popis nálezové 

situace. Z toho vyplývá, že nejprve byly odkryty dva kostrové pohřby se skrčenými 

kostrami, z nichž jedna byla do jámy posazena v podřepu, druhá pak spočívala „a 

boku (obr 27) Druhou odkrytou skupinu hrobů tvořilo pět opět kostrových pohřbů 

se skelety nataženými v poloze na zádech (obr. 28). V jednom případě byla kostra do 

té míry strávena, že původní pozice nešla zcela přesně určit (obr. 29). Podle dělníků

soukromníkem a majitelem"domu, který se o archeologii velice zajímá...“ (SOkA KH, inv. í .

101 -dem kvýzkum u 18874896^25)^ llékolik jeden na faře, druhý vedle v zámku, před
kamenne desky s křižem (takovycn j přeražený ještě kdesi)...“ (SOkA KH,

malínskou hospodou jako lávka přes škarpu silniční a ireu

- Z e  a e U l v t u “  ‘ 5 T -  stavil Leminger také up.na ředitele Parity. (SOkA KH,

r ^ s i S T -  * J  m m m l50)' JePravděpodobné, že také tehdy došlo k porušeni archeologických situac .

73



byly skelety217 v hrobových jamách uloženy ve směru západ (hlava) východ (nohy) 

(.Leminger 1908, 75-76; SOkA KH, inv. č. 101 -  deník výzkumu 1887-1896, 25).218

Existence hrobové výbavy byla zaznamenána pouze v jednom případě.

V hrobové jámě, ve které ležela na zádech natažená, poněkud k levé straně 

nachýlená, mimořádně velká lidská kostra (obr. 30), se u levé ruky nacházelo železné 

držadlo a kousky obrouček z kováni dřevěného vědérka,219 Ty z hrobu vyzvedl 

dělnik Šafránek z Kutné Hory, který Lemingerovi slíbd, ze mu je následující den 

přinese ukázat. V nedčli je pak skutečné donesl a Leminger je  od něj za zlatku koupil 

(SOkA KH, inv. č. 101 -  deník výzkumů 1887-1896, 25).

Lemingerem evidovaný pohřební ntus a nález kování vědérka jednoznačně 

dokládá, že při stavbě došlo k porušení raně středověkého, patrné středohradištního 

pohřebiště. V případě dvou pohřbů skrčenců se pak zdá, že by mohly patřit ke 

staršímu pravěkému pohřebišti kultury únětické,220 jehož hroby byly odkryty také
v 221v nedaleké malínské cihelně.

Z období před počátkem první světové války víme ještě o třech dalších 

archeologicky pozitivních akcích. Roku 1911 byla panem Aloisem Kmoníčkem do 

sbírek Národního muzea v Praze odevzdána stříbrná perla a skleněné korálky 

nalezené v Sedlci v knížecí cihelně. Oba tyto nálezy jsou v Národním muzeu uloženy 

dodnes pod p.č. 54922 (obr. 32a,b) a p.č. 54923 (obr. 33a,b).

Stříbrné perly si poprvé všiml J. Schránil, který ji časově zařadil do období 10. 

až 11. století a publikoval také její první fotografii (Schránil 1925, tab. XIII: 19). 

Znovu se pak sedlecké perle dostalo pozornosti po druhé světové válce, když ji M. 

Šolle využil ke komparaci se třemi podobnými stříbrnými perlami, které nalezl ve 

Staré Kouřimi v hrobu ě. 106b (Šolle 1959, 451-452, 425, obr. 63:7-11).

~ " , , i .... hrnhů se skrčenými kostrami mohla být odlišná
Nelze vyloučit, že orientace “ UK ke Z h é  skup,né hrobů,

a Lemingerem uvedený směr zapad vy kaňkovskému, nohy k Malinu.“ (SOkA KH, inv.2,8 „Hlavy koster ležících byly prý položeny k vrchu kaňkovsKemu,

C. 101 -  deník výzkumů 1887-1896, tohotQ kování na obrázku s rekonstrukcí uchyceni
V článku z roku 1908 Leminger p Také tent0 nález se dochoval ve sbírkách Českého

držadla k nádobě (Leminger 1908, 76, ob . )■
muzea stříbra v Kutné Hoře podpč- P-88 y  maiínské cihelně byly sice odkryty i hroby

Uvedená datace obou pohřbu je hrob ze střední doby hradištní (viz text k nálezu
'aténské (viz text k nálezům z let 188 , ; nohřeb v sedě na bobku více odpovídá pohřebním 
z roku 1886), skrčená poloha pohřbu, a zejmf:na p 
praktikám kultury únětické (srov. Jiráň e .
221 Viz text k nálezům z roku 1886.
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M. Šolle provedl také prozatím poslední typologícké zařazení a dataci perly. Tu 

klade do skupiny velkých stříbrných korálů s bradavkovitými puklicemi a s bohatou 

výzdobou provazcového filigránu a datuje ji do druhé poloviny 10. až první poloviny 

11. století (Šolle 1959, 451-452).

Co se týče zhodnocení skleněných korálků,222 o to se poprvé pokusila roku 1965 

Z. Krumphanzlová. Podle jejího názoru patří skleněné korálky ze sedlecké cihelny do 

skupiny segmentovaných a sekaných korálků, které se v Čechách poprvé začínají 

vyskytovat již ve středohradištním období (Krumphanzlova 1965, 172, 165, obr. 1:

35-52).

Uvedenou skupinu lze dále členit na korálky celoskleněné a jednobarevné a na 

korálky se stříbrnou a zlatou fólií, které se ovšem jen velice těžko odlišují od korálků 

s chemicky utvořenou patinou (tzv. stříbřitou iris). Na území Čcch a Moravy se má 

uvedený typ korálků vyskytovat už v 9., zejména až ale v 10. století

{Krumphanzlová 1965, 173).

Zvýšenou aktivitu v sedlecké cihelně dokládá také nález z následujícího roku 

1912. Uvedeného roku odevzdal správce knížecí cihelny v Sedle, pan František

Cvrk, do spolkové sbírky „Wocela" .......baňa,i nádobky hliněné, kolem

rýhované a část lebky člověčí nalezené v hlíně cihlářské " (Leminger 1929, 11).22J

Poslední před první světovou válkou doložený nález z Malina byl učiněn roku 

1913 při stavbě čtyř rodinných domků naproti budově současné malínské školy (obr. 

18:6). O průběhu celé akce víme díky dodatečně sepsané zprávě stavitele M. 

Maronška, jejíž originál je v současné době uložen v archivu Archeologického

ústavu v Praze.224
* :„i,n č 1/1913, byl zach y cen  „v době pádu První ob jek t, M aro u šk em  označeny  jak o  c. j

pevnos,, Odrinu za války balkánské"™  vjám ě na vápno, která byla vykopána na 

zahradě za domem č.p. 164. Na Jtžním profilu jámy se již  vúrovni podormčí

222 Sedlecký soubor je  tvořen d v ím a  jednou modrými a dvěma 
modrým a jedním stříbrným jednou segmenov
světle modrými sekanými korálky (obr. 33a, ). r ermnaerem provedená charakteristika způsobu
223 Popis nálezu není pravda příliš kon nádob z únětických hrobů odkrytých v  sedlecké 
výzdoby, je  však provedena podobně jako v p p
cihelně v roce 1892 (viz text k nálezům z roku £  ^  ^  . x 2  190/92
224 Maroušek, M. 1918: Zpráva v archivu , Fdirne) patřící k tehdejšímu Bulharsku bylo
225 Město Odrin (dříve také Adrianapohs, dnes turecke bdim , p
26. března 1913 obsazeno řeckou armádou.
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v hloubce ca 20 cm od povrchu zřetelně rýsoval do podložního slinu provedený 

vkop. Zachyceným objektem byla, jak se později ukázalo, větší jáma kruhového 

tvaru o průměru ca 2,60 m, se zakulaceným dnem, hluboká ca 1,30 m. Výplň objektu 

tvořila sypká šedohnědá hlína s výraznou příměsí keramiky, smetí a kamenu. Dno 

objektu pokrývala ca 1 cm silná vrstva dřevěných uhlíků a červených a žlutých 

oblázků o velikosti slepičího vejce, která následně dosedala na slabě vypálenou 

vrstvu jílovité hlíny rezavě žluté barvy. Na zmíněné vrstvě uhlíků ležela a o stěny 

objektu se opírala silně zvětralá lidská kostra (Matoušek 1918) (obr. 34).

Jak již bylo uvedeno výše, v zásypu objektu se nacházelo velké množství 

fragmentů keramiky, zejména neglazovaných kachlů a „džbánků z tuhové hlíny

i hlíny hrnčířské. " Nalezeny byly mimo jiné dvě cele nádoby, z nichž jednu si 

ponechal stavitel pan M. Maroušek a druhá byla darována i s ráznými zlomky 

městskému muzeu v Čáslavi. Část nálezu, konkrétně dva kachle, jeden 

s vyobrazením jezdce na koni a druhý se znakem města Kutné Hory, pak byly 

darovány do sbírek Archeologického sboru Wocel (Marousek 1918).

Při dalším pokračování stavby, konkrétně při kopání studny, narazili kopáči 

v hloubce ca 3 až 3,5 m na částečně zasypaný sklep“ ’ Ten byl vyhlouben do 

podložního slinu a následně vyzděn a zaklenut, a to pouze na sucho (bez použití 

malty ěi hlíny) kladenými většími kameny. Podle Matouškova pozorování pak měl 

být tento sklep orientován směrem ke kostelu sv. Jana Křtitele (Maroušek 1918).

Podle Marouškem zhotovené skici byly ve stejném roce zjištěny ještě další tři 

objekty (ě. 2/1913 - 4/1913), které byly zachyceny v základech domů ě.p. 165 a 166.
, 0 Raisích nálezů však Maroušek ve své zprávěPopis těchto objektů a případných daisicn iuue*

228
z roku 1918 již neprovedl (Maroušek 1918).

Více méně jasná je  tak pouze datace objektu č. 1/1913 a sklepních prostor 

zachycených ve výkopu studny. Oba objekty jsou prokazatelně vrcholně středověké

' ,, nřírůstků za rok 1913: „p. Karel Maroušek,
226 Odevzdání nálezu potvrzuje E f  Zdobných (se znakem kutnohorským, s rytířem na koni), 
majitel parní pily, několik úlomku kachlů ozdobnycn^
nalezeno v zemi na staveništi v Malině; (Lem,"g*' OUDnosti by se ale mělo jednat o obj. č. 5/1913.
227 Objekt nebyl Marouškem očíslován ram pocházet část nádob z malínské
228 Domnívám se, že by z pokračujícího průběhů akce snad mo p

Školní sbírkv.
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a s největší pravděpodobností dokládají doposud poměrně málo známou fázi osídlení
229

Malina před jeho vypálením roku 1412.

6.2. Historie archeologického výzkumu lokality v letech 1918 -1945

V meziválečném období došlo poněkud paradoxně k poklesu archeologického zájmu

0 Malin. E. Leminger neměl po dlouhou dobu v Kutné Hoře adekvátního nástupce. 

Znovu se tak o Malinu dozvídáme až roku 1925 ze souhrnu stavu archeologického 

poznání regionu, který provedl ředitel pravěkého oddělení Národního muzea v Praze 

a profesor prehistorické archeologie aetnologie A. Stocký (Stocký 1925, 127 128). 

Ten v sestaveném přehledu nalezišť „hradištní kultury na Kutnohorsku" uvádí 

následující lokality: Církvici, Hlízov, Hrazené Rataje, Kutnou Horu, Malin 

a Poličany (Stocký 1925, 127-128). Tento stručný výčet pak doplňuje v dalším textu, 

když uvádí konkrétní nálezy z uvedeného období, které mu jsou známy. V případě 

Cirkvice odkazuje Stocký na ex.stencí dvou hradištních nádob v Čermákově školní 

sbírce.2»  V té se měla nacházet také jedna hradištní nádoba pocházející z Hlízová.

Z území města Kutná Hora zná Stocký starší nález z ulice Orelská,211 který byl 

roku 1889 publikován v Památkách archeologických autorem, píšícím pod iniciálami 

K. L. (K. L 1889, 104-105). Vzhledem ktomu, že tento nález není příliš známý, 

zastavíme se u něj poněkud déle, přestože by měl patřit spíše do předchozí kapitoly.

V průběhu stavby domu pro pana Vašáka měli kopáči v hloubce kolem 2,5 

metru narazit na několik do spraše zahloubených kotlovitých jam, snad zásobnic, 

vyplněných černou hlínou, popelem a uhlíky. Jámy se měly nacházet pod základy

, / i o n  iakožto pohřbu jedné z obětí malínského luskobraní, je dle 
Interpretace pohřbu v objek • ’ ^  jen těžko představit, že by výše popsaným

meho názoru poměrně věroho n . nnhřebiště byl realizován pohřeb jedince zemřelého
nekřesťanským způsobem a mimo oficiální p

přirozeným způsobem. Již ve dvacátých letech 20. století probíhaly výkopové
Je otázkou, odkud tyto nádoby p -iřtíími výzkumy F. Škrdleho doloženo středohradištní

práce u Netřebi na okraji Cirkvice, e je P y g (jvou z tgchto hrobů byla zachycena hrobová 
pohřebiště reprezentované celkem třemi i _  , , 13 5 cm s mímě ovaleným okrajem, zdobený
výbava. V prvním případě šlo o men i byl z ’hrobu kromě fragmentů hradištní keramiky
v horní třetině mělkými rýhami. V druhem případe Dyi z n x ^  ^

vyzvednut také nůž a kovaní a f ^ ^ t i k u i e  existence dvou lokalit s podobným názvem. V textu je 
Přesnou lo k a liz a c i místa nalezu P , „  ̂ ¡889, 104-105). Leminger uvádí, že název této 

název ulice uváděn ve starší podobě „ r ova^ 2006a 39). Podobný termín „O rlov“ se ale
ulice byl odvozen od domu „ U  č e rn e  o or ^  století také pro označení části kutnohorského
jako pomístní název užíval nejpQzdej' o • Tylova divadla (Dudák 2004, 359). Pro první 
Předměstí, ležícího severovýchodně o , místg zb0feniště starší středověké zástavby, jakož
lokalitu by svědčil fakt, že se stavba rea 1Z° V zahloubeny. Na druhou z lokalit by zase ukazovalo
1 uváděná mocnost spraše, do ktere by y o j  středohradišmího osídlení, reprezentované 
blízké, u Tylova divadla doloJen̂  ^ b H .c o v ý m . jamam: (Jílková 1953, 53-56). Osobně se mi 
především identickým typem objektu, tj. za
jako pravděpodobnější jeví první z variant.
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staršího zbořeného středověkého domu, neměly být těmito základy porušeny a měly 

být ještě přes ca 1,5 metru hluboké. Z blízkosti dna jam mělo být odebráno větší 

množství kostí, několik drobných bronzových plíšků o velikosti denáru, několik 

rozbitých a několik celých nádob „ tvaru džbánovitého, bez uch, sm írně vyvaleným 

okrajem, některé buď bez ozdob, buď ozdobeny blíže kratičkého hrdla vlnitou 

jednoduchou čarou. “232 Nádoby měly být položeny na boku, zaklíněny mezi kameny 

se stopami žáru (K. L. 1889, 104-105).

Autor textu do něj vložil i svoji úvahu o dataci nálezu, když nalezené nádoby 

přirovnal k nádobě nalezené na pohřebišti u „Otmik“ (Otmíěe, okr. Beroun, srov. 

Mužík, 1881, 18-19, tab. II) (K. L. 1889, 105), které je i současnou archeologií
233

datováno do 11. století (Sláma 1977, 86).

Cena nálezu z ulice Orel ská je zřejmá. Je-li jeho datace správná, pak dokládá 

osídlení areálu pozdějšího vrcholně středověkého města již v průběhu 

mladohradištního období.234

Ve vztahu k zachycenému osídlení v ulici Orelská se v novém světle jeví také 

nález dvou hrobů za Kouřimskou branou, učiněný E. Lemingerem v roce 1910. 

Rovněž tento nález pozornosti dosavadního archeologického bádání unikal, protože 

byl opět zapsán pouze v Lemingerově deníku (SOA KH, inv. ě. 101 -  deník výzkumů

1887-1896, 15).

První z hrobů byl nalezen ráno 27. září 1910 „na staveništi p  Kalase, mistra 

tesařského za Kouřimskou branou za statkem p. Musila po levé straně silniee 

směrem k Přltoee. " Vedle nově vystavěného domu vykopali dělníci ca 1 m hlubokou
nmirp a navážkv „perkovité zem ě“ se nacházelo jámu. Pod ca 80 cm silnou vrstvou omice a navaz^y „y

rostlé podloží tvořené červinkou, které bylo v jednom místě narušeno vkopem 

hrobové jámy. O charakteru zásypu jámy se Leminger nezmiňuje, podle jeho údajů 

se ale již  po odtěžení vrstvy o mocností ca 20 cm objevila první kostra Jež ic i na 

znak směrem od západu k východu (nohý) zpříma nohu vedle nohy, paže vzhůru nad

232 Rozméry nádob se m íly  pohyboval v mzpU' ^ ¡ a  být tmavošedý, z jeJOélhlíny (K L.15 cm (max. vydutí) a 6 , 5 - 8  cm (průměr dna). Střep naaoom y

L83  105|)- , atrnř nochází také zdobený kostěný hřeben uložený ve sbírkách Českého
Z uvedeneho výzkumu patrně po na jedné straně nese nápis staveniště

muzea stříbra v Kutné Hoře pod p.č. P2742 (obr. bia,Dj, k y

^ f ák' , , , „ _da toto mladohradištní osídlení představuje zcela novou
Na tomto místě se nabízí myšlenk , í ídl í z p 0 i0h y U Tylova divadla, vzdálenésídelní buňku, nebo se jedná o přesunuté středohradištní osidlem P

od místa nálezu ca 700 m.
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ramena zdvižené, lebka od těla oddělená ležela vedle kostry po boku jejím. “ Skelet 

měl být velmi dobře Zachovalý, kosti měly být silné, zuby zdravé (obr. 35). Podle 

Lemingerova názoru měla první nalezená kostra patřit muži (SOA KH, inv. ě. 101 -  

deník výzkumů 1887-1896, 15).

Protože se v kopání mělo pokračovat, vrátil se Leminger na staveniště ještě 

jednou během odpoledne. Za jeho přítomnosti pak byla odkryta v pořadí druhá kostra 

„ ležící vedle rovnoběžně, poloha táž jako uprvé, avšak paže složeny obě přes dolejší 

část trupu (přes břicho); po lebce bylo marně pátráno (obr. 36); síla hnátu 

ukazovala též na člověka vyspělého.

Přesné datování nálezu bohužel není možné, protože u obou koster byl nalezen 

pouze malý kus zrezavělého železa (nožík, přezka?). Orientace hrobů a způsob 

uložení skeletů ale naznačuje, že se patrně jedná o hroby středověké.236 Oddělení 

hlavy od těla v případě prvního pohřbu, jakož i nepřítomnost lebky ve druhém 

případě vyvolávají řadu otázek, na něž ale nelze dost dobře odpovědět. Samotný E. 

Leminger se domníval, že se  jedná o hroby popravených osob a měl zřejmě na mysli 

spíše období vrcholného ěi pozdního středověku. Není přitom jasný vztah obou 

pohřbů k možnému kostelnímu hřbitovu u kostela sv. Jiří.2”  Lemingerova 

interpretace však nepředstavuje jediný možný výklad situace. Mohlo by se také 

jednat o doklad protivampyrických praktik v pohřebním ritu, s nimiž se lze setkat 

poměrně často především uraně středověkých pohřbů (Krumphmzlová 1961.

Smetánka 2003).11S

Vrátíme-li se zpátky k Stockého soupisu hradištních lokalit z roku 1925, 

zjistíme, že dalši na něm uvedenou položku představuje Malin. Raně středověké 

osídlení v Malině Stocký dokládá jednak odkazem na starší zde již  uvedené 

příspěvky (Wocel 1868; Leminger 1908; P ii  1909), jednak zmínkou o existenci čtyř

hradištních nádob ve školní sbírce (Stocký 1925, 129).

!3S Navzdory oznaíení deníku v ním nejsou záznamy pouze z let 1887-1896, ale i z pozdějších dob, 

v tomto případě až z roku 1910.
236 Odhadovaná vzdálenost od nálezu z ulice Orelská je při , Qo R - n i
237 Ke kostelu viz Leminger 2006a, 98-99; Herout 1949, 58; Líbal 2003, 98, Bartoš 2004, 171.
238 Zde i další početná literatura k tématu. . , , ,
239-7 c . , -u • u u „̂i ;^Hnr,7načně neplyne ojakou školní sbírku sejedna. Zda mana mysli 
dodnes e x L Ů Í f c f S u  malínské z á k lad n í Školy, nebo n a  jiných místech zmiíovanou Školní sbírku 

Klimenta Čermáka (Stocký 1925, 128).
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Malínská školní sbírka je tvořena poměrně pestrým souborem artefaktů, které 

ale postrádají jakékoliv nálezové okolnosti. Kromě dvou kusů broušené industrie 

(obr. 37) se v ní nacházejí tři kompletní bezuché hrnce (obr. 38, 39, 40), jeden 

poškozený hrnec s uchem (obr. 41), jedna miska (obr. 40), jedna poklička (obr. 42), 

dvě tyglíkové lampičky (obr. 42) a pět zdobených okrajů (obr. 43). Keramický 

soubor má sice značně nejednotnou dataci, o přítomnosti raně středověkého

materiálu v něm však nelze pochybovat.

Poslední lokalitou, kterou Stocký ve svém přehledu zmiňuje jsou Poličany 

(Stocký 1925 129). Zdejší raně středověké osídlení podle jeho názoru jednoznačně 

dokládá nález kostrového hrobu ze střední doby hradištní, publikovaný Lemingerem

(Leminger 1908, 77).

Hrob byl nalezen na jižním okraji Poličan na poli po levé straně silnice do 

Bykáně společně s žárovým pohřebištěm kultury lužické. Pod ca 50 cm silnou 

vrstvou omice ležela v mělké hrobové jámě orientované ve směru západ -  východ 

v poloze na zádech a s rukama uloženýma podél těla silně strávená kostra dlouhá ca 

165 cm (délka levého femuru ca 38 cm). U pravého boku kostry ležel železný nožík, 

u nohou se pak nacházelo kování vědérka, které na sobě ještě neslo stopy zetlelého 

dřeva (Leminger 1908, 77).

Také k tomuto nálezu se podařilo zjistit některé nové údaje. V Lemingerově 

pozůstalosti byl nalezen jednak plánek s vyznačením místa nálezu, jednak kresba 

samotného pohřbu, podle které lze provést rekonstrukci (obr. 44) (SOA KH, inv. č. 

102 -  jednotliviny).

Roku 1933 se o obdobný přehled jako Stocký pokusil také E. Haken (Haken 

1933, 16-21, 52-55). Jím provedená rekapitulace je  bohužel velmi strohá a do značné 

míry bezcetmá, protože u většiny lokalit Haken, neuvádí na základě jakého nálezu je

takto datuje.

.. .  ,, , fvnirké oro středohradištní keramiku, tj. jednoduchá oblá
U zlomků okrajůiprev a aji a ^  jednoduchou vlnicí či úzkými mělkými horizontálně

profilace, zdobeni hřeben y » většinou poměrně silný, světle hnědé barvy s červenými
vedenými vodorovnými rýž , znaky rané fáze vrcholně středověké keramické
a béžovými o d s t í n y .  Oproti tomu hrnce n j ^  poloviny 13. století. Okraje nádob jsou
produkce a pocházejíí phbhžn z o o  vytažené haněné, střep je tenký, našedlý, kvalitně vypálený,
většinou oble, vzhuru ytažene, p P horizontálně vedených vodorovných rýh. Konečně
výzdoba je tvořena ruznym po ikIou ^gimě již po polovině 13. století, reprezentuje poklička
nejmladší část souboru, tj. keramiku vzniklou zrejme jiz p v

a tyglíkové lampičky.
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Raně středověké osídlení regionu je podle Hakena doloženo v sedlecké cihelně, 

v Malině,241 v Církvici a Poličanech242 (Haken 1933, 55). Nově pak Haken uvádí 

také nálezy v Kutné Hoře v obecní cihelně, na Cimburku, v cihelně u Kuchyňky, 

v Křeseticích, v Malešově, v Miskovicích, v Hořanech, v Bořeticích a v Záboří

(Haken 1933, 55).244

Minimum informací máme také o zbývajících akcích, realizovaných na 

Kutnohorsku do začátku druhé světové války. Kupříkladu nevíme, za jakých 

okolností byly nalezeny dvě nádoby ze sbírek J. A. Jíry, popisované k roku 1939 I. 

Borkovským (Borkovský 1939, 104, tab. X.47,50).

Víme pouze, že se mělo jednat o jeden hrnec vysoký 192 mm, vyrobený ze šedé, 

jemně plavené, se slídou promíšené hlíny, smírně rozevřeným hrdlem a s rovně 

seříznutým okrajem, zdobený v horní části třemi vodorovnými pásy kolků, 

provedených čtyřhrotým hřebenem a okrouhlým pečetítkem a jeden hrnec 

nezdobený, vyrobený z písčité, tvrdě pálené hlíny, v horní části obtáčený na kruhu, 

s jednoduchým esovitým profilem, vysokým hrdlem a vytaženým okrajem 

{Borkovský 1939, 104 , tab. X:47,50).

O  p rv n í nádobě  hov o ří B ork o v sk ý  jak o  o nádobě  částečně j iž  h rad ištn í, o d ru h é  

p ak  ja k o  o n ád o b ě  staroh rad ištn í. O bdobné typy  nádob  p řip o m ín ajíc í k e ram ik u

,, P r o  p o z n á n í  n e j s ta r š T ^ is to r ic k é  na Kutnohorsku j e j í  se nám býti místem nedůležitějším

osada malínská, dosud bohužel! .. ""hrob kostrový s obroučkami a obloukem
„ Z doby, kdy železo začalo viteziti nad bronzem, znam

železným od vědérka, o b j e v e n ý  u Malina (Ha en , . . .  , , ,
M  Z d o b y  kdy ie lezozača lo  yUézItl nad bromem, známe do popelmcoveho pole poheanekeho 

aooy, nay zeiezu železnými obroučkami (z drevene nádoby?)... (Haken
vtroušený pohřeb kostrový s dýkou zeleznou a zeieznym, u

1933, 19). , , Holnženo osídlení eneolitické kulturou s nálevkovitých
243 V uvedené poloze je pozdějšími vyzkumy doloženo osiu

pohara a osidíem z období btenu- k jednotlivým lokalitám žádné doplňující údaje (Haken 1933,
Kromě Cimburka Haken ne  ̂případě Křesetic vychází z materiálu uloženého ve

19). Můžeme se tak pouze dohado , Kutné Hoře (p č. P 1577- P 1583) a v případě Hořan 
Wocelově fondu v Českém muzeu stribra vKutoe: Hoře ^px.
a Miskovic vychází z údajů pQskytnutých p ^ n e  ^  vo ■ nádoby je chybné. Původní
2<* Nález vyvolává řadu otázek. Borkovským udavanep^B  ^  J  ^  je ve

inventář J. A. Jíry označeny Plsme , Dísmenem P ve kterém se mimo jiné píše: „P 1062 -
skutečnosti evidována v inventan označ s vlnicí, Kutná Hora?, Mendl Pečky.“ (Muzeum
nádoba šedivá římska ryhovánu p  sbírek). Z dalšího zdroje, konkrétně Jírova deníku,
hlavního města Prahy  ̂ koupil jsem prostřednictvím téhož pána (míněno
se pak dovídáme, ze 3.5.1897 „p řím sko-m erovejského. “ (Muzeum hlavního města Prahy,
o d K . Buchtely) Kutná ^ ?  nadobu r^ u r;m lco  ^ r o  informací děkuje
Depozitář archeologických sbírek, A 394m;. ¿a pui f
autor Haně Nedvědové z Muzea hlavního města ťra y.
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pražského typu pak v rámci textu Borkovský klade přibližně do 5. až 6. století 

(Borkovský 1939, 104).246

Obdobně nejasný je také původ nálezu jedné hradištní nádoby a bronzové 

záušnice z Ovčár, který je zaregistrován v přírůstkovém seznamu Městského muzea 

v Čáslavi za roky 1924-1933.

Zdaleka největší badatelskou aktivitu vyvíjel v meziválečném období na území 

kutnohorského mikroregionu kolínský archeolog F. Dvořák. Ten se nejprve zaměřil 

na výzkum lokalit ležících na severním úpatí Kaňkovských vrchů. Patrně ke konci 

třicátých let působil také v Malině a jeho nejbližším okolí.

O Dvořákových výzkumech víme dnes poměrně hodně, zejména díky jeho 

bohaté publikační činnosti. Pro tuto práci mají význam zejména tři Dvořákovy studie 

z let 1920-21 (Dvořák 1920-1921, 230-232), 1936 (Dvořák 1936) a 1939 (Dvořák-  

Filip 1939-1946 70-94), z nichž poslední vyšla až přičiněním J. Filipa po Dvořákově

předčasné smrti za německé okupace.

Z výše uvedených textů se dozvídáme, že v uvedeném rozmezí let 1920 až 1939 

se Dvořákovi mimo jiné podařilo zachytit pozůstatky raně středověkých sídlišť 

a pohřebišť v Dolanech,247 Gruntě,241 Hořanech,249 Libenicích25» a Malině.

V Malině zachytil Dvořák celkem tři hroby. Bohužel nevíme, vjakém  pořadí, 

kdy, a dle mého názoru ani kde, byly přesněji odkryty.251

24í Borkovským stanovené stáří"obounádob se jeví jako ponékud Jasné, Upfesnéní d„„oe nálezu vSak
nelze provést, protože nádoby jsou nezvěstné.
™  Hradištní keramika na zahradě p. Slejšky (Dvora* 1936, 109,129).

nrauibini Kcidiu , . , „ ,,^„úrh hrobů S bronzovými eso vitými zaušmcemi mělo dojit
248 K odkrytí hradištních objektu a kostrových nroou J
při stavbě kostela (Dvořák 1936, 109, 13 ) Malá Vysoká s celkem 14 hroby, datované na
249 Ploché žárové pohřebište ezici s‘ oumán0 v roce 1937. Původní dokumentace výzkumu je 
přelom 7.-8. století, bylo F. Dvořákemi “„ L ě m á  (Dvořák - Filip 1939-1946, 83-87). 
dnes, stejně jako většina na ezene . ’ nález dalšího, prakticky identického pohřebiště 
Věrohodnost hořanského na ezu a nansal' Za dvorem vykopán hrob kameny obložený, ve 
v sousední vsi Nebovidy, o kterem Dv J  kůstkamL “ (Dvořák 1936, 107, srov. Dvořák -
kterém byla uložena popelnice nap nenap’ ‘ y současnosti většinou kladena až na přelom
1'ilip 1939-1946, 83-87). C p° přelom 8. a 9. století (srov. Bubeník -  Pleinerová -
starohradištního a středohradištmho období tj. na přelom

Profantová 1998, 126; Štefan 200^ ° ^ f&k ce,kem tfi hradištní polohy. Jednalo se konkrétně o jedno
V katastru Libenic zaznamen „tňrm" (Dvořák 1936, 138) a dvě pohřebiště první u dvora

sídliště na poli p. Budila v poloze „ U Fo y   ̂ Výborného (Dvořák 1936, 106, 108). Druhé 
Skalky (Dvořák 1936, 138) a dru e na p hrob5 obložených mohutnými pískovcovými
z uvedených pohřebišť mělo ^ 0 ‘ j být zbudován kamenný kryt kruhového tvaru, který sahal až 
kameny. Nad každým pohřbem p řeleznv třmen, u další pak skořápky slepičího vejcetěsně pod orníci. U jedné kostry Dvorak nalezl železný trn

a bronzové esovité záušnice a prstýnek (Dvora
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První v textu uváděný hrob byl zachycen při stavbě blíže nespecifikovaného 

rodinného domu. Podle Dvořákova popisu se jednalo o hrob vykopaný v prosté zemi, 

orientovaný ve směru západ -  východ, ve kterém ležela na zádech natažená kostra. 

Za lebkou měla stát robustní miskovitá nádobka s vyhrnutým okrajem a nízkým 

hrdlem přecházejícím „tupou hranou ve vyduté břicho“ (obr. 45). Nádoba byla podle 

Dvořáka oranžové až hnědočervené barvy, vyrobená v ruce ze šedavé jemné hlíny 

a dobře vypálená, její povrch pak byl místy poněkud zvlněn a vyhlazen. Na základě 

keramických analogií ze sídliště v Nebovidech a ze žárového hrobu z Hořan Dvořák 

tuto nádobu a tím i celý hrob zařadil na konec 5. století {Dvořák -  Filip 1939-1946,

80).252

Druhý v textu popisovaný hrob byl odkryt rovněž v průběhu blíže neurčené 

stavební akce a obsahoval „zetlelou kostru v poloze na zádech, s rukama 

přeloženýma přes pánev, orientovanou ve směru západ -  východ, " (Dvořák -  Filip 

1939-1946, 90) (obr. 46). Za lebkou stála opět pouze v ruce hnětená, chatrně 

vypálená miskovitá nádobka, která se dodnes nachází ve sbírce Regionálního muzea 

vKolíně pod p.č. 4391. Nádoba je  vysoká 10,5 cm, má mírně vyhrnutý okraj, nízké 

hrdlo, mírné vyklenuté břicho. Barva nádoby je hnědá až tmavohnědá, materiál 

je  hrubý a zrnitý, nepříliš kvalitní. Nádobka je  zdobena vysokou jednoduchou 

nepravidelnou vlnovkou, mělce vyrytou v horní části nádoby (obr. 47).

Dvořák pro dataci nádobky použil opět komparaci sjiným  nálezem, tentokrát

s „pozdně germánskou keramikou" z Nebovid. Stáří malínské nádobky pak odhadl
253

na 6. století (Dvořák -  Filip 1939-1946, 90).

. „ nelosickv na dvou různých místech. Informaci
251 Popis hrobů je v textu prove^  (Dvořák -  Filip 1939-1946, 80, 89-90). Použitá formulace
o „ lokalizaci přináší až dru a ze z dřevěná zvonice, se rozkládala staroslovanská osada, 
ve zněm: „ Uprostred Ma ina, e s  o ražbou denáru Slavnikovce Soběslava. V podhradí byli 
která dala původ knížecímu ra is , ■ děišího hradiště, a to po dlouhou dobu.“ není, dle mého 
pohřbíváni a/e obecným popisem lokality. T. Velímský soudí, že by 
názoru určením konkrétního m ’ souvislost s koncentrací raně středověkých pohřbů na 
Dvořákem zkoumané hroby mohly m
severozápadním okraji obce (Velímský, T. , ^  Dv0^  _  Filip 1939-1946, 88, obr.
252 Dvořákova datace malínské, a e i n  (k možnosti datace nádoby až do středohradištního 
5:2) do 5. století se jeví jako p pro zajímavost lze uvést, že slovanské sídliště 
období se přiklání take T. e ims . ’ „„ , { 2 0 . století. Na základě rozboru keramického 
v Hořanech bylo znovu zkoumáno v pru poměrně homogenní, pak bylo zařazeno do 
materiálu, který byl autory výzkumu poiovina 10. století) (Jiráň -  R u lf -  Valentová 
vyspělého středohradištního období (kone

1987, 61-133). . .  ice na první pohled působí archaickým dojmem, je ale
I tato datace neodpovídá re a 1 • neškozením a celkově špatnou kvalitou provedení. Původ

otázka, do jaké míry je to zpuso en° J J ž ve středohradištním období, což koresponduje i se
této nádobky lze hledat pravděpodobně rovnez az
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Poslední, třetí, hrob byl vykopán opět na staveništi blíže nespecifikovaného 

domku. Hrobová jáma byla 198 cm dlouhá a 76 cm široká. V hloubce 110 cm ležela 

chatrně zachovaná kostra hlavou orientovaná k jihozápadu a nohama 

k severovýchodu. Pravá ruka byla zdvižena vzhuru, nohy kostry byly mírně od sebe 

roztaženy. K lebce byla přiložena nádobka se silně vyhmutym okrajem, nízkým 

prohnutým hrdlem a vysokým, téměř konickým břichem vysoká 11,5 cm (Dvořák — 

Filip 1939-J946, 90) (obr. 48). Nádobka byla podle Dvořáka opět hnětena v ruce 

z hrubšího slabě slídnatého materiálu a měla hnědou barvu. Na zevní straně hrdla 

nádobky byly podle Dvořáka na několika místech viditelné vodorovné rýžky po 

modelaci (Dvořák -  Filip 1939-1946, 90). Výzdobu nádoby měla tvořit řada šikmých 

rýžek, vytečkovaných hrotitým předmětem, které se navzájem liší polohou i počtem 

vpichů. Do hrobu měla být tato nádoba dána již v porušeném stavu (Dvořák -  Filip 

1939-1946, 90).254 Tvar nádobky se podle Dvořáka blíží „staroslovanské popelnici, 

zobrazené u Borkovského255 a doba 7. století je  pro ni nejvhodnějším datováním. “ 256 

(Dvořák -  Filip 1939-1946, 90).

6.3. Historie archeologického výzkumu lokality Malin do roku 1989

První významnou událostí v dějinách poválečného výzkumu Malina bylo bezesporu 

dodatečné publikování výzkumů F. Dvořáka, které provedl v roce 1946 J. Filip 

(Dvořák -  Filip 1946, viz kapitola 6.2.). Tato práce svým způsobem uzavírá první

s ^ n o s f  ř  by,a . « r — í S
znalosti o poi.to.ch kos t r o v e h o ^  ^

Ve sbírce Regiona ni °  n1“ kterou popisuje Dvořák. Nádoba má uváděnou barevnost,z Malina která ie velice podobna nádobě, k P F  r r
nese stony poškození a její zdobení je provedeno jedním pasem Šikmých hřebenových kolku

stop y  posk oz j j , f , , br 4 9 ) jejím u ztotozněm  s nádobou z popisovaného
provedených rů z n ý m  počtem  hrotu ^  m en§l

hrobu braní odlišný u aj o ve i os: středohradíštní hrnec (p.č. 4403, obr. 50) a dva
V ‘denhcke sbírce se nachází ješté jed^ ^  ^  ^  ^  & ^  ^  ^  obr 53)> které mají

^ ě f p t h S e t ^ M a Í n a ' .  Nelze proto p o u č i t  možnost, že Dvořákem byl ve skutečnosti vykopán

2  D ^ t ó T ^ í S á d í  žádný konkrétní Borkovského text, snejvětóí pravděpodobností se ale jedná
o ji^citovanou práci „ N e js tL í  slovanská ^ a rn ik a  s^ e d n ^  /  10:42 "  “

256^voř^kem'^udanou d a Í c U á d o ^ í o l r o L ^ U o  období sic^ nelze vyvrátit, je však, stejně

jako v případě předchozích nádob, _ druhou světovou válkou lze doplnit ještě o několik
f  Přehled nálezů získaných v  Hoře se pod p č. P2339 (obr. 54)
dalších artefaktů. Ve sbirkac 1 es d v areálu sedlecké cihelny. Ze stejné lokality mají
nachází jedna s t ř , ( p . č .  55469,"obr. 5 5 ; U  55470, obr.
pocházet take dva fragmenty p JNárodního muzea v Praze, kde se rovněž nachází jeden obdobně
33a) předane v roce 1925 do s který byl muzeu darován společně s nožem (p.č.
datovaný hrnec z Kutné Hory (p.č. 54810, • )>
54810 , obr. 33a) p. Materkou.
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etapu archeologického výzkumu lokality, který měl nejčastěji podobu drobných, 

„individuálně“ prováděných vykopávek. Po roce 1945 probíhá již realizace většiny 

archeologických výzkumů v Malině a jeho okolí v režii oficiálních vědeckých 

institucí typu Národního muzea v Praze, Okresního muzea v Kutné Hoře a především 

Státního archeologického ústavu a posléze od roku 1953 Archeologického ústavu 

Československé akademie věd.

K porušení archeologických situací došlo v Malině znovu na začátku 50. let. 

Podle vyprávění pamětníků mělo tehdy jihozápadně od železničního přejezdu při 

rozorávání mezí dojít k odkrytí několika mělce uložených hrobů {Velímský, T. 1985, 

63). K jejich výzkumu ale nedošlo, takže kromě informace, že se jednalo o pohřby
• 1 1W. ' ^ 258

kostrové, již  o tomto pohřebišti nic dalšího nevím .

První regulérní terénní archeologický výzkum se v Malině uskutečnil na 

přelomu února a března roku 1952 v poloze Na Beránce, kde při kopání 

odvodňovacího kanálu došlo k poražení pohřebiště kultury ánětické (obr. 57). 

K nálezu se jako první dostavili zaměstnanci kutnohorského muzea, pánové Holík 

aVokoun, kteří na místě zaregistrovali první, stavbou však již zniěené, kostrové 

hroby, ze kterých zachránili jeden celý džbánek a fragmenty další keramiky. Nález 

byl následně ohlášen správci prehistorického oddělení kutnohorského muzea 

Bohumilu Hanušovi, který o nálezu informoval Státní archeologický ústav (Hanuš 

1952a, ibid. 1952c, 1) aujal se prozatímního vedení výzkumu.25’ Během dalšího 

týdne pak došlo k odkrytí dalších hrobů260 a nově snad i sídlištních objektů (Hanuš

1952c, 2).261

v» • . u-in,trfrawt že z blízkého okolí je znám nález kostrových hrobů 
** Identifikací pohřebiště zlěi»je t a k " ^ “ ” 1  střed„vĚku (v,z kapitol. 6 .1).
kultury únětické, kostrovyc i o u  ̂ Hanu5 dodate5ně na]ezl zbytky tři hrobů. První z nich

V místě, ktere prozkoumá i > {aké zjištžny rozdrcená lebka a fragmenty kostí,
označený č. 1/52 tvořily tri p oc ne ru  ̂hrobů č 2/52 a 3/53 nalezl Hanuš již jen ojedinělé kosti 
to vše uložené v hloubce ca cm  a blíže nepopsané dlouhé kosti v případě
(holenní a stehenní kosti v případě hrobu c. z w  <*

hrobu č. 3/53) (Hanuš 1953c, 2). wzkumu vyplývá, že jako další byla zachycena situace
260 Z dodatečně sestaveného ce o v e w  které byla v hloubce ca 80-90 cm od povrchu
označená č. 4/52. Jednalo se směru jih -  sever, tváří otočená
uložena na pravém boku ležlcl s J f ^ j a k á  výbava, nevíme, protože objekt byl odkryt pouze 
k východu. Zda se v hrobu víkendové pauzy, pak byl, stejně jako další hroby č.
částečně a jeho výzkum nebyl dokončen. _
8/52 a 9/52, zničen neznámými vandaly ( » .ai§£ skrčená kostra (změřená délka in situ 110
Více štěstí měl hrob č. 5/52, do ktereho byla & ^ n a to č e n o u  k východu. Za
cm, šířka 55 cm) orientovaná ve srn ru Ji , . . , se v hloubce 95 cm od povrchu nacházela
pokrčenýma nohama (tj. při se ve mim °  džbánek před obličejem pak byla umístěna mísa. U lebky 
plochá rulová deska. Za týlem lebky stal dzbaneK, pre
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Existenci pravěkého osídlení v sousedství pohřebiště následně potvrdil 

dodatečně provedený výzkum I. Hnízdové-Pleinerové, která ca 60 m západním 

směrem prokopala jednu menší sídlištní jámu patřící kultuře s lineární keramikou 

(Hnízdová-Pleinerová 1953).

Do konce 50. let 20. století proběhly v Malině ještě dva další výzkumy. První 

z nich se realizoval roku 1953 u kostela sv. Jana Křtitele a vzhledem k přínosu, který 

tento výzkum má pro poznání raně středověkých dějin lokality, je  mu v rámci textu 

věnována samostatná podkapitola (viz kapitola 6.3.1.).

Druhý výzkum se uskutečnil v roce 1959 na zahradách uč.p. 171 (obr. 18:7) 

ač.p . 106 (obr. 18:8). Výzkum vedl S. Venci z ARÚ ČSAV v Praze, který se 

o výkopech v Malině dozvěděl od E. Matějkové z kutnohorského muzea.

Na zahradě uč.p. 171 došlo k zachycení archeologických situací při hloubení 

jámy pro televizní anténu. Ve výkopu o rozměrech 80 x 110 cm a hlubokém 180 cm, 

který Venci označil jako sondu Malin I, byl v úrovni od 35 do 120 cm odkryt

kamenný zával, v jehož příměsi se vyskytovaly také uhlíky, kosti a střepy keramiky
262

(Venci 1960a, ibid. 1960b) (obr. 59).

Venci nalezený materiál určil jako keramiku pocházející převážně z 11. až 12. 

století.263 V případě jednoho zlomku zdobeného dvěma pásy hřebenové vlnovky pak 

usoudil, žc by mohl být starší, konkrétně z 8. až 9. století (Venci 1960a, ibid.

1960b).264

V druhém případě došlo k porušení archeologických situací při stavbě garáže na 

zahradě uč.p. 106, kde S. Vcncl (ve výkopu označeném jako sonda Malin II)

urrin7nvá náušnice (Hanuš 1952a, ibid. 1952b, 1952c; Bílková byla rovněž zachycena spirálovitá bronzová nauMituc v

5 u ' x u,,!,, nrikrvtv ieště dva další kostrové hroby. Z hrobu č. 8/52 (situace označené 
a jih od hrobu č. 5/5 y y .-i a dochovala jen lebka a několik kostí. V případě hrobuč 6-7/52 se v nrůběhu výzkumu nepotvrdily; se aowiuvmaj f  ť

• o piuucnu y , ; o brčené kostry ve směru jih -  sever stvan natočenouč. 9/52 pak bylo zaznamenano uloženi skrčene Kosiry
k východu a dvěm a plochým i kam eny za zá y (  anus , , ,
261 XT u  ̂ u U /  o / o  hvla v hloubce ca 1 m pod povrchem zjištěna ovalna jama vyplněna 

Na jih od hrobu č. y . , ^ o  zubu také ca 10 cm velký kus štípané industrie (Hanuš
popelem, ve které byl « t a »  ‘„BebiSti, nebo Se jed„á o sídlištní jámu jak se
,952c. 2)H N a otázku, zdag  j ^ o z n a j  odpovédé,.

^ T u t e r  v“ “knmn™ bohniěl blíže nevyjádril k zachycenému kamenném» závalm Poloh, sondy

y se nemohlo jednat napři a o současnosti uložen v depozitáři Českého muzea
263 Materiál z obou sond výzkumu z roku 1V3V je v

stř'*lra v Kutné Hoře pod p.č. 377/75 3 může být podle mého názoru i o jedno století
264 S výjimkou posledně jmenovaneho střepu, jenz muze oyi p
mladší, lze s uvedenou datací v zásadě souhlasit.
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zachytil a ovzorkoval na materiál bohatou vrstvu navážek s výraznou příměsí 

keramiky, kostí, uhlíků, ale také zlomků cihel. Jednotlivé vyzvednuté keramické 

zlomky (obr. 60) určil Venci jako mladohradištní,265 vrcholně středověké ze 13. až

14. století,266 případně jako raně novověké ze 16. století ( Venci 1960a, ibid.

1960b)261

Prostřednictvím S. Vencla se dozvídáme také o první z celkem tří pozitivních 

archeologických akcí, ke kterým v Malině došlo v roce 1970. Při stavbě silnice 

unově budovaného Okresního průmyslového podniku (obr. 18:9) mělo v průběhu 

dubna dojít k porušení valu a příkopu hradiště, ze kterého měly být K. Žeberou 

získány zlomky středohradištní keramiky ( Venci 1973, 76; ibid. 1974). Uvedená 

informace má velmi omezenou výpovědní hodnotu, protože není podložena žádnou 

kresebnou ani fotografickou dokumentací. Rovněž dataci nalezené keramiky, kterou 

měl provést R. Turek, si dnes není možné ověřit, protože se nálezy ztratily. 68

Ve stejném roce v  květnu došlo v  areálu Okresního průmyslového podniku 

k porušení archeologických situací při výstavbě kotelny. Tato akce byla naštěstí již 

dokumentována podstatně lépe archeoložkou E. Lehečkovou z Okresního muzea 

v Kutné Hoře. Ta zjistila, že při hloubení základové jámy, která byla vybagrována, 

aniž by akce byla ohlášena, došlo na jižním profilu jámy k porušení silné kulturní 

vrstvy. Ta měla podle Lehečkové začínat těsně pod svrchním drnem, mít mocnost 

kolem 170 cm a dosedat na žluté jílovité podloží (Leheckova 1970).

Z profilu bylo při následném ovzorkování, které bylo rozčleněno do dvou 

mechanických vrstev,270 získáno množství fragmentů keramiky, zvířecích kostí 

a železných předmětů.271 Nálezy z obou vrstev se neměly od sebe vzájemně příliš 

lišit ani materiálem ani výzdobou, kterou měly vedle šikmých řad několikanásobných

^  Některé s t ř e p y T ^ T ^ Č n ě  nesou výzdobu tvořenou jemným, mělkými rýhám, takže 

možnost uvedené datace nelze vyloučit. ^  kaljchovitého okraje
66 Pro správnost uvedene atace sv k é vnitřní straně nesly zelenou a světlehnědou

267 Mezi odebranými střepy byly i zlomky, ktere na vn

Í T v e n c l  udává uloieni keramiky v Národním muzeu v Praze, zde s e j , ale proza. ím nepodař,1„

» V zh led em  k uvedené moenos.i je na m M , o.ázka zda se sku.eM  jedna,» o jednu jedinou „ a ™ .

270 I. vrstva 0-100 cm, II. vrstva 100170c uložen v depozitáři Českého muzea stříbra
271 Materiál pocházející z uwdeneho vyz K22091-22149), 277/70-288/70 (inv.č.
v Kutné Hoře pod p.č. 50‘517 °  7 ,  K22084-22090, K22150-22152, K22153).
K22074-22083, K 21942-22043, K22050-22073, K22US4
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vpichů tvořit především různé kombinace rýh ašroubovic s jednoduchými či
272

hřebenovými vlnicemi (Lehečková 1970a).

Při stanovení datace nalezeného materiálu Lehečková nejprve uvádí, že nalezené

zlomky byly středo- a mladohradištního charakteru. V závěru nálezové zprávy však
*• '  \  273

už uvádí pouze středohradištní dataci celého nálezu (Lehečková 1970a).

Poslední pozitivní archeologickou akcí v roce 1970 byl v Malině drobný 

záchranný archeologický výzkum E. Lehečkové uč.p. 76 (obr 18:10). Ten se 

uskutečnil v průběhu září při výkopu septiku při severní stěně domu poté, co ve 

vykopané jámě o rozměrech ca 2,65 x 4,85 m došlo k nálezu většího množství 

lidských kostí.274 Ty se měly koncentrovat podél západního a jižního profilu výkopu 

v hloubce kolem 90 cm ve vrstvě kamenité navážky,2,5 která začínala již 30 cm pod 

úrovní tehdejšího povrchu a měly patřit většímu počtu jedineů (Lehečková 1970b)?16

Tomu, zdá se, odpovídá i nález samostatně uložené lebky, na kterou Lehečková 

narazila v  západním profilu jámy v  identické vrstvě kamenité navážky v hloubce 

kolem 100 cm. Nález lebky by sám osobě neměl asi takový význam, kdyby
277

současně s ní nebyla nalezena také stříbrná esovitá záušniee. Ta patří mezi malou 

skupinku raně středověkých šperků, které z lokality Malin známe. Tato záušniee 

datuje kosterní materiál uložený ve vrstvě na přelom 11. a 12. století (Lehečková

1 9 7 0 b ).

Druhou výraznou situaci, která byla při výzkumu zaohyeena, představovala silná 

kulturní vrstva, zaznamenaná na severním a východním profilu jámy. Tato vrstva 

začínala asi 80 em pod úrovní tehdejšího povrchu a sahala až do hloubky kolem 130- 

150 om kde nasedala na intaktní světle šedé jílovité podloží. Z výplně této vrstvy

™  Vzhledem k tomu že v průbéhu výzkum» nebyl zachycen žádný konkrétní objekt, nebyla revize 
v znieaem k tornu, ¿ F , tét0 práce nutná a nebyla provedena.

materiálu z uvedeneho vyz umu P nrvní z variant, která počítá s mladohradištní datací části
^  Jako pravděpodobnější se po e mn mladohradištní materiál vyskytoval v rámci celé vrstvy
získaného matenalu. Otázkou je, zda se te .
rovnoměrně, nebo se koncentroval pouze v j e j i c y o ^ ^ ^ ^  kdy J[ž byly kosti j většina vytěženého

274 E. Lehečková se na místo stav y k j dodatečně zjistila, že se kosti nacházely ve
materiálu odvezeny. Od stavebníka p.
shlucích, bez známek p ra v id d n eto u b žem ^ a  ^  ^  terénních úpravách při stavbě domu. Kosti 

zachycené v^éto 1 T - 1 ,  být <!™ho.né přemM né a „ b u j  mladší, nebo popřípadě 1 slovanské"

Clehečková 1970b). . .  hnědá hlína (Lehečková 1970b).
276 Svrchní vrstvu o sile 30 cm me a v . j zprf,mgr 38  mm, síla 4 mm) s esovitým ukončením
277 Jedná se o poměrně velkou StnbnJ°" českém muzeu stříbra v Kutné Hoře pod inv.č. P2560 
na obou koncích. Záušniee je dnes u lo ž e n a  v Českem m
(obr 23).
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měla být kromě četných zlomků mladohradištní keramiky278 a zvířecích kosti
r 7 279

odebrána také kostěná brusle (Lehečková 1970b).

Intenzívní archeologický výzkum Malina a jeho okolí pokračoval i 

v následujících letech, v souvislosti s výstavbou přeložky silnice č. 38 (Kolín -  

Čáslav) a budováním nových inženýrských sítí.

V létě roku 1972 proběhl předstihový archeologický výzkum na východním 

okraji Malina (obr. 18:11), v místě, kde mělo dojít k vybudování technického zázemí 

pro stavbu silniční přeložky. Tento první větší (skryto bylo ca 900 m2) plošný 

výzkum na lokalitě vedl T. Velímský z Okresního muzea v Kutné Hoře. Protože 

tento výzkum nebyl dodnes kompletně vypublikován,280 bude mu rovněž věnována 

samostatná podkapitola (viz kapitola 6.3.2.).

Poměrně velké množství porušených archeologických situací zachytil v dubnu 

1974 také I. Pavlů z expedice Archeologického ústavu ČSAV v Bylanech v trase 

přeložky silnice (mezi 2,3 -  2,4 km stavby) na poli mezi Malínem a Novými Dvory 

(poloha Nové Dvory 1, obr. 18:12) (Pavlu 1974).

Protože již první ovzorkování situací ukázalo, že se kromě pravěkých objektů na 

lokalitě nacházejí také objekty středověké, přizval I. Pavlů ke spolupráci na 

výzkumu K. Charvátovou z Okresního muzea v Kutné Hoře (Pavlů 1974)™

Terénní část výzkumu proběhla ve dnech 8.4 až 8.5. 1974 na úseku dlouhém ca 

440 m.282 Jako první byla prozkoumána skupinka jedenácti objektů (obj. č. 1/74- 

11/74), z nichž devět se ukázalo být středověkých (obj. č. 1-6/74 a 9-1 1/74)283 a dva 

patřily do období neolitu, konkrétně mladšímu stupni kultury s lineární keramikou 

(obj. č. 7-8/74)284 (Pavlů 1974, ibid. 1977, 133).

07o , , , • Hnp<; ui0žen v depozitáři Českého muzea stříbra v Kutné Hoře

pod p°e 37T P 2 5 5 6 ,  P l 0072’bP2529:2j25282558’ ^
dodatečně rekonstruována jedna prakticky kompletní nadoba inv.č. P2528.

»  výsledků t r  (kvihy F exnedice Archeologického ustavu ČSAV v Bylanech281 Na terénní části výzkumu se z pracovníku expedice 5
podílel také M. Zápotocký.
282 Šířka skrytého pruhu činila ca 8 . Nové Dvory 1 byla zpracována v rámci příspěvku K.
*  Středověká k o m p o n e n t a  osídleni z 1 c L *  1985. 101-167).
Charvátové, J. Valentove a a lokality Nové Dvory 1 byla zpracována v rámci příspěvku I. 
284 Neolitická komponenta osidlem z lokality Nove y >
Pavlů (Pavlů 2002, 45-116).

89



Ve druhé etapě výzkumu byl v pokračování trasy přeložky proveden povrchový 

sběr. V jeho průběhu byly sice opět zachyceny zlomky keramiky kultury s lineární 

keramikou, již ale žádné zahloubené objekty (Pavlů 1974, ibid. 1977, 133).

Na ty se znovu podařilo narazit až při třetí etapě výzkumu, během které byl 

kontrolován výkop odvodňovacího kanálu.285 Odkryto bylo celkem čtrnáct objektů 

(obj č 12/74-25/74), které patřily osídlení z období neolitu (kultura s lineární 

keramikou obj. č. 13-14/74, 21-22/74; kultura s vypíchanou keramikou obj. č. 20/74), 

eneolitu (kultura nálevkovitých pohárů obj. č. 16/74, 19/74), laténu (LT C2-D, obj. č. 

12/74, 15/74)286 a středověku (obj. č. 17-18/74, 23/74, 25/74)287 (Pavlů 1974, ibid.

1977, 133).288

Šance na prozkoumání dalších archeologických situací v identické poloze Nové 

Dvory 1 se naskytla v září roku 1975 při stavbě vodovodu.289 Na provádění výzkumu 

opět spolupracovali archeologové bylanské expedice Archeologického ústavu ČSAV 

a Okresního muzea v Kutné Hoře, jmenovitě I. Pavlů, M. Zápotocký a J. Valentová. 

Orientaci v tomto výzkumu poněkud komplikuje užití duplicitního číslování 

zachycených objektů, které se dostalo i do pozdější literatury (srov. Pavlů 2002
290a Charvátová — Valentová -  Charvát 1985).

Celkem bylo v průběhu výzkumu v roce 1975 zachyceno šest objektů (obj. č. 

12/75a-17/75a), z nichž jeden (pec, obj. č. 12/75) patřil mladší fázi kultury únětické 

ze starší doby bronzové,291 ostatní objekty pak byly středověké (obj. č. 13/75a-

17/75a).292

2« Výkop kanálu o šířce ca lm  probíhal paralelně se stavbou přeložky ca 6,5 m západním směrem

'» “ u t é l k á  komponenta osídleni z lokality Nové Dvory I byla zpracována v rámci pHspévku J, 
Valentové (Valentová 2002, 143-150).
287 (viz Charvátová — Valentová -  Charvát 1985, 1
288 TeHpn y nhiektů íobi č 24/74) se nepodařilo datovat.
289 Výkop vodovodu probíhal paralelně se stavbou přeložky (ca 25 m západním směrem) (Pavlů 1975,

^ o S f z ^ c h v c e n é  v trase vodovodu v roce 1975 byly očíslovány v návaznosti na první fázi 
v ý z ^ ^ .  Identická čísla objektů byla ale přitom j.ž použita, a to v rámci druhé atret,

etapy výzkumu v roce 1974 jednotlivých výzkumů od sebe odlišeny jednak uvedením roku
V rámci tohoto textu jsou o b j ' ^ " ^ t d S o v a l o  výzkumů více, ještě .malým písmenem 
výzkumu a v případě, behl vedle výzkumu v trase vodovodu ještě archeologický výzkum

^  zd™hé pak
^ koX /75b>- , ,,  . „ i^ aiitv  Nové Dvory 1 byla zpracována v rámci příspěvku R.291 Laténská komponenta osidlem z lokality JNove j
Šumberové (Šumberová 2002, 125-136).
292 (viz Charvátová -  Valentová -  Charvát 1985,
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Uvedený výzkum je  v rámci českého archeologického bádání poměrně dobře 

znám, protože byl poměrně záhy detailně analyzován K. Charvátovou, J. Valentovou 

aP . Charvátem («Charvátová -  Valentová -  Charvát 1985, 101-167). Podle autorů 

výzkumu měla být výzkumem z let 1974 a 1975 zachycena část sídliště, 

pocházejícího rámcově z rozmezí let 1200-1300.293 Zachyceno mělo být celkem 

sedmnáct objektů294, z toho čtrnáct objektů „sídelních“295 a tři objekty výrobní (obj. 

č. 13/753  14/75a, 15/75a),296 na které se soustředila mimořádná pozornost, protože 

byly identifikovány jako pozůstatek metalurgického provozu (Charvátová
297Valentová -  Charvát 1985, 155).

V průběhu roku 1975 proběhl v Malině také záchranný archeologický výzkum 

v trati „U  vepřína“ (obr. 18:13).298 Výzkum při stavbě dočasné panelové 

komunikace vedla opět J. Valentová z Okresního muzea v Kutné Hoře. Tento 

výzkum je  zajímavý především variabilitou zachycených sídelních komponent, 

pocházejících z různých období pravěku a středověku (iValentová 2000, ibid. 2003, 

199-212).

Z celkového počtu třinácti zachycených objektů (obj. č. l-13/75b)299 patřil jeden 

objekt (obj. č. 2/75b) kultuře s n á le v k o  vitými poháry ze staršího eneolitu, dva 

objekty (obj. č. 3/75b a 8/75b) kultuře bylanské, dva objekty (obj. č. 7/75b 

a 1 l/75b)300 době římské301 a konečně pět objektů (obj. č. l/75b, 4/75b-6/75b
303a 12/75b)302 pozdní době hradištní ( Valentová 2003, 206-208).

, <i{„nv dvě sídlištní fáze, starší (ca 1200-1280) a mladší (ca 1280-1300), 
kte,áUméT«Vby^ “ oůeasně finální fázi zdejšího středověkého osídlení (Charvátová -  Valentová -

C d t o ^ ií1«  17 objektů byl doeílen slou£ením původně samostatného obj. C. 25/74 s objektem ě.

24/74■ , , . . .. • nrotože zachycena byla pouze do spraše mělce zahloubená
f  UrCení funkce těchto (srov Charvátová -  Valentová -  Charvátdna. Uvedeného faktu si jsou vědomi i autoři v

^T yh^objekty se V*°C

^ Z p ^ v á n í M  r Ů M  dokládají nálezy hutnické strusky, technické keramiky (např. tyglíku,

™  ■ “ r  s s :  s r . w i i s
lokalitě Nove Dvory 1 ko e původně zvažovaná možnost, že na lokalitě probíhala také
vyplývá, že se zřejmě ,ed" •'»  oviCek 2 m  211-221; Holub 2005, 405-408).destilace zinku, není již dnes pnjimana (s

2’8 J e d n a  s e  o  p o z e m k y  kat. č. 503/6,503  ̂ ^  určen0, podle názoru J. Valentové mohl snad být
9 U objektu č. 13/75b neby ° j e  P . j  ituací 9/75b a 10/75b se v průběhu výzkumu 

středověký. U původně samostatn^ ¡ ^ ^ n t o v á  2000).

ukazalo, že tvoři součástv 1 , ,, autorky výzkumu mohl plnit jak funkci obytnou, tak

^  ¿ " « E t r u s k á ,  zlomek tygle , výchozí surovina,i výrobní. V jeho výplni byla totiž naie
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Na okraj k výzkumu „U vepřína" je třeba ještě uvést, že v jeho průběhu převzala 

J. Valentová od majitelů nedalekého domu č.p. 76 soubor lidských kostí (fragmenty 

dlouhých kostí a pánve p.č. 147/75) ( Valentová 1975b).

Stavební aktivita v Malině a jeho okolí příliš nepolevila ani v následujícím roce 

1976. Již 18. dubna narazil I. Pavlů ve výkopu kanalizace, který probíhal jižně od 

kostela sv. Štěpána v trase jedne z místních komunikaci, na nestejně silnou vistvu 

černé humosní hlíny, ze které získal několik zlomku mladohradištm keramiky.

V místě, kde se komunikace napojuje na hlavní silnici č. 2 (obr. 18.14), zaregistroval 

pak I. Pavlů „ nehluboké (asi 120 cm) zahloubení vyplněné černou hlínou 

a kamennou sutí", o kterém se domníval, že „by mohlo být interpretováno jako
i i  7° 305pozůstatek vlastní fortifikace na obvodu malínské akropole {Pavlů 1976).

Vzhledem k vytížení na záchranném archeologickém výzkumu vTuchorazi 

požádal I. Pavlů, aby se akce ujal některý z jeho kolegů ze středověkého oddělení 

Archeologického ústavu ČSAV, případně archeolog z Okresního muzea v Kutné 

Hoře či Regionálního muzea v Kolíně (Pavlů 1976). Dotčené instituce na místo 

skutečně vyslaly své zástupce (v případě AÚ ČSAV se jednalo o M. Šolleho, 

v případě Regionálního muzea v Kolíně Z. Sedláčka), kteří však již našli výkop 

z větší části zasypaný (srov. Šolle 1976, Sedláček 1976).

Z. Sedláček při procházení trasy výkopu, v jednom ze dvou zbylých 

čtyřmetrových profilů, který se nacházel po pravé straně silnice u hřbitovní zdi 

kostela sv. Štěpána (obr. 18:15), narazil na zbytek černohnědé kulturní vrstvy o síle

konkrétně limonit a magnetit pocházející patrně z ložiska skarnového typu uM alešova (Valentová

30U nfo^ace o nálezu těchto dvou objektů viz také Čižmář -  Valentová, 1979, 144, 148, obr 2:2-8.
302 Objekt č. 1/75b představovala elipsovitá jáma s do dna zahloubenou kulovou jamkou. Objektu č. 
4/75b-6/75b byly pozůstatky zásobních jam. V případě objektu č. 2/75b se; podle J. Valentové mohlo 
jednat o malou dřevěnou chatu. Z objektu se dochoval pravidelný obdélný půdorys (204 x 305 cm 
hluboký ca 30 cm. V  j i h o z á p a d n í m  a  severovýchodním rohu objektu byla zjištěna přítomnost kulu
o průměru 40 a 32 cm, na podlaze objektu pak byl patrny obrys spálených prken ( Valentova 2003,

30°38)podle J. Valentové nelze vyloučit, že zásobní jámy mohou mít o něco starší chronologické 
postavení než nadzemní objekt č. 12/57b, který podle jejího názoru stoji jiz na samotném prahu 
vrcholně středověké historie místa a souvisí s podobou nejspíše j.z r u s t ik a l™ e h o  centra. 
Domněnku o využívání plochy ještě na počátku 14 . století podkládá autorka take vysledky 
povrchových sběrů, které v rámci skryté plochy doložily vyskyt vrcholně stredovčke keramiky 
(jednalo se o zlomky pokliček a zlomky výdutě nádoby ze světle zlute keramiky pokryte šroubovici)
(Valentová2003, 208-210). , , , , , .
~  Nalezené kos., patrné poeházely z identického souvrstv. kamenne navaíky, ktere bylo n C.p. 76
zachyceno E.Lehečkovoujiž v roce 1970 (viz předcházející text) , , , . f  -  , ,
»= Uvedenou situaci zníme pouze z uvedeného slovního pop,s» I. Pavlu. Jej, kresebná í ,  fotografická 
dokumentace nebyla provedena (Pavlů 1976).
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ca 50 cm. Z té se mu následně podařilo odebrat několik malých zlomků, jak později 

uvedl „patrně mladohradištní" keramiky (Sedláček 1976).

K dalšímu porušení archeologických situací v Malině došlo v srpnu roku 1976 

při stavbě dálkovodu,307 ca 1 km severně od hradiště na severozápadním břehu 

potoka Beránky (obr. 18:16). Výkop byl v době kontroly, kterou společně provedli I. 

Pavlů a M. Zápotocký, již částečně zahrnut. Odkrytá zůstala pouze horní část 

západního profilu výkopu dlouhá ca 70 m, ve které se podařilo zachytit dvě 

archeologické situace. První představoval pozůstatek kulturní vrstvy (obj. č. 8), 

která obsahovala materiál kultury s keramikou lineární, kultury únětické a také střepy 

z doby hradištní (Pavlů — Zápotocký 1976b).

Druhý objekt (obj. č. 9/76) byl prozkoumán celý. Jednalo se o kameny obložený 

hrob z období mladší fáze kultury únětické. Podle mínění autorů výzkumu byl hrob 

v minulosti vykraden, protože se vněm  nacházela pouze spodní část kostry 

a fragment hrobové výbavy v podobě jednoho koflíku a oblázku sekerovitého tvaru 

(Pavlů -  Zápotocký 1976b).

Z průběhu 80. let 20. století známe z Malina jeden jediný nález, který navíc 

pochází z již  známé polohy u č.p. 76.30* Výzkum lokality v těchto letech stagnuje,3”  

k jeho opětovnému oživení dochází až po roce 1989.

6.3.1. ZAV u kostela sv. Jana Křtitele

Archeologický výzkum, který v roce 1953 proběhl pod vedením I. Háska 

z Národního m u z e a  v  P r a z e  u kostela sv. Jana Křtitele v Malině (obr. 18:17), upadl 

záhy po svém skoněení do zapomnění.310 Teprve v roce 1985 se o něm opětovně 

zmínil T. Velímský ve svém přehledu dosavadního archeologického výzkumu

»  Odebraný materiál, který by se reoreticky mél nacházet ve sbírkách Regionálního muže, v Kolíne,

se nepodařilo dohledat okresem K uvedené akci proto existuje jednak spoleCná zpráva
307 Stavba se realizovala napřič celým okresem, js. u v  .ednotlivvch katastrech
(Pavlů -  Zápotocký 1976a), kterou pak doplňuji dilč, zprávy o nálezech vjednotlivych katastrech,

včetně toho malínského (/ avht. Z^ ‘Jl̂  ^  e p 76 do Okresního muzea v Kutné Hoře soubor
»  V roce 1980_ zahradí u domu <K*ta«,vá ,980).
šestadvaceti střepu (p. . ’ H«tavuie v tomto ohledu publikování závěrů o dosavadním výzkumu

Svým způsobem vyjím pre 55-67) které se na dlouhou dobu stává prakticky
lokality od T. Velímského (V elirn s^  píšících o Malině.
jediným zdrojem informaci pro většinu “ vydané do roku 1985 setkáme pouze

3,0 S odkazy na Háskuv vy “  navíc výdy velmi kusé a často i silně zkreslené. Jako příklad 
výjimečně. Publikované m orma j zroku 1960, která píše, že: „Kolem severní zdi kostela
lze uvést zmínku E Han ia 0J e . lichobéíníkového tvaru. Desky byly za archeologického výzkumu byly umístěny náhrobní krycí desky ncn iQf,n 12"U
ČSA V určeny do doby Slavníkovců. “ (Matějkova-Handiakova 1960, 123).
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lokality, ve kterém uvedl shrnutí dnes již ztracené nálezové zprávy I. Háska 

( Velímský, T. 1985, 55-67).311 Z tohoto sekundárního zdroje pak čerpali všichni další, 

o tomto výzkumu píšící badatelé (srov. Lutovský 2001, Lutovský - Petráň 2004, 

Valentová 2003; Velímský, F. 2005).

Původní Háskův závěr, že pohřebiště pochází již  z mladohradištního období 

a dokládá existenci kostela sv. Jana Křtitele, byl sice brán s rezervou (srov. Velímský, 

T. 1985, 61; Lutovský 2001, 178), konkrétní argumenty pro, či proti tomuto tvrzení 

ale hledány nebyly.

Revize výsledků výzkumu byla pokládána za nemožnou, protože se 

předpokládalo, že se nedochoval ani materiál ani dokumentace výzkumu.

Po opakovaném hledání se ale nakonec v archivu Prehistorického oddělení 

Národního muzea v Praze podařilo najít jak část původní Háskovy terénní 

dokumentace, včetně deníku výzkumu (APO NM  v Praze, Osobní fond  1. Háska, 

neinventarizováno, deník výzkumu 1953), tak i samotný materiál, který byl uložen
312v externím depozitáři v obci Tele.

Na základě rozboru těchto psaných i hmotných pramenů a za použití komparace 

s dalšími výzkumy, které u kostela sv. Jana Křtitele proběhly, byla následně 

provedena revize výzkumu. Během ní se podařilo z velké části zrekonstruovat nejen 

průběh terénních prací, ale především původní nálezovou situaci. Na základě 

získaných informací pak byl učiněn pokus o novou interpretaci výsledků výzkumu.

Na tomto místě je  nutné uvést, že všechny výše uvedené aktivity mohly být 

provedeny pouze díky mimořádně kvalitním podkladům, které po sobě I. Hásek 

zanechal. Přestože se závěry, uveřejněné v této práci, budou na řadě míst od názom

J11 Vzhledem k tomu, že na f)nySleno a r^ m en ^ d o td ^ ^ id  dataci

s :  i~ ^zT rir::^a ;Z ,o gicé ™ .r  r  <*** /«*
apsidy byly o d ^ ^  ^  *
opracované náhrobní kam y  Všech 16 nalezených hrobů respektovalo základyi vrcholného středoveku (Hanuhak 1? /o). t
obvodového id tva  kostela. Některé pohřby ležely na prknech, chyběly ¡akekohv mdodary a výbava 
" , , ... , -t~„tirrrnfírlcv starším bvlo zjištěno provrtané kolečko, zhotovene
Pouze v hrobu 4, který patři e s  odkrytých hrobů mohly být mladohradištního stáří. “z  hradištního střepu. Snad by tedy nektere z  oaurytycn mu ,

pomoc pří tomto takřka detektivním pátráni bych chtěl na, tomto_míS8  poděkovat 
kolelam  M L L v i  a PhDr. Vím Vokolkovi z Prehtstonckeho oddělen, Narodmho muzea
v Praze.
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autora výzkumu lišit, neznamená to, že by jeho původní hodnocení znevažovaly, 

spíše nabízí alternativní možnost interpretace zachycených situací.

Přesnou příčinu toho, proč byl výzkum u kostela sv. Jana Křtitele v roce 1953 

realizován, neznáme. I. Hásek se o tom, že by výzkum byl vyvolán nějakou 

konkrétní stavbou, nikde nezmiňuje. Můžeme se proto domnívat, že výzkum byl 

iniciován čistě z archeologického zájmu o lokalitu, respektive o zde stojící stavbu

kostela sv. Jana Křtitele.

Jako poměrně věrohodná se mi jeví varianta, že se o realizaci výzkumu zasloužil 

jiný český archeolog, R. Turek, který rok předtím, tj. v roce 1952, vedl známý 

výzkum kostela na akropoli hradiště v Libici nad Cidlinou (Turek 1958, 81-85, ibid. 

1966-1968, ibid. 1981, 1-72).313 Je nasnadě, že pro interpretaci zachycené stavby 

hledal Turek vhodné analogie a malínský kostel byl v tomto ohledu ideální volbou.314

Výzkum byl zahájen v pondělí 6. července 1953 u severovýchodního nároží lodi 

kostela demolicí zde stojících dřevníků. Samotná skrývka se rozeběhla na stejném 

místě až následující den.315 Kromě Háska a tří najatých dělníků čekali na první nález 

také farář Fejfar, ing. Ryšán, konservátor Vepřek a dr. Šebek. Ke zklamání všech 

přítomných se ale žádný objev nekonal (APO NM  v Praze, Osobní fo n d  I. Háska, 

neinventarizováno, deník výzkumu 1953).

Podobný průběh měl i další den výzkumu. V sondě č. 1/53 byla odtěžována stále 

jen navážka, kterou tvořila černá humusovitá hlína promíšená s kameny, kousky 

ztrouchnivělého dřeva, úlomky cihel, střešní krytiny, porcelánu, skla a roztroušenými 

zlomky kostí. Pouze sporadicky byly nalézány také drobné střepy keramiky, z nichž 

bylo selektivně vybráno několik typických okrajů a den (S l) (obr. 62, 63, 64, 65)

. . .  TurkSv M  na

T Í S  j* . '  t é -  E S “ kos,el ve w,llb<!Cku apwvrdil

hrály klíčovou roli při stanovení datace pohřebiště. x
3>5 Hásek v deníku označuje jednotlivé sondy na základě jejich vztahu ke stavbě kostela, tzn. podle 

HaseK v aeniKu oz j ' N f,  p r  Osobní fond 1. Haška, nemventarizovano, deník
orientace ke světovým stranam (Ai u  n i • : r á m r i  tnhntn w m
výzkumu 1953). Aby Slo tyto sondy odliš,, od sondpoz<K, v ramc, tohoto texm
znaíeny Číselným kódem X/53, kdy X znamena poradí, v jakém byly odkryty.
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(.APO N M  v Praze, Osobní fond I. Háska, neinventarizováno, deník výzkumu 

1953).3,6

První zajímavější situace odkryli kopáči teprve během odpoledne, když narazili 

na dvě velké kamenné plotny, Háskem označené č. 1/53 a 2/53. Další nález při 

západním konci sondy, v podobě uzemnění hromosvodu věže (měděná deska ve dně 

jámy vyplněné bělošedým slínem), již  nálezce tolik nepotěšil (APO N M  v Praze, 

Osobní fo n d  I. Háska, neinventarizováno, deník výzkumu 1953).

Obrat k lepšímu nastal až čtvrtý den výzkumu (9. července 1953), kdy byla 

v severovýchodním cípu sondy č. 1/53, v hloubce 83 cm od povrchu, nalezena první 

lidská lebka obličejem natočená k východu (hrob č. 1/53).317 Lebka byla ponechána 

in situ, zbytek kostry (podle polohy lebky orientovaný ve směru západ -  východ) 

nebyl prozatím nalezen. Zachytit se nepodařilo ani vkop hrobové jámy (APO NM  

v Praze, Osobní fo n d  I. Háska, neinventarizováno, deník výzkumu 1953).

Ve stejný den byly začištěny také obě kamenné desky. První (č. 1/53)

o rozměrech přibližně 140 x 70 cm a síle přibližně 15 cm, orientovaná ve směru 

západ -  východ, s nerovným povrchem, severní stranou rovně stesanou a jižní 

stranou nerovnou (obr. 66), a druhá (č. 2/53) rovněž o rozměrech 140 x 70 cm, síle 

přibližně 10 cm, orientovaná ve směru západ -  východ s rovným povrchem (obr. 67). 

Další práce přerušil silný déšť, před kterým Hásek stihl už jen odebrat další vzorek 

keramiky z vrstvy navážky (S l) (APO N M  v Praze, Osobní fo n d  I. Háska, 

neinventarizováno, deník výzkumu 1953).

Po čtvrtečním dešti byl terén v sondě č. 1/53 natolik rozmoklý, že se zde nedalo 

pokračovat. Hásek proto nechal otevřít novou sondu č. 11/53 při severovýchodním 

obvodu apsidy. Odtěžit se ale podařilo jen něco málo ze svrchního souvrství navážky 

a práce musely být znovu ukončeny kvůli dešti. Z navážky byly kromě fragmentů 

cihel a kousků vápna odebrány také zlomky několika dlouhých kostí a část dětské 

kalvy (S l) (APO N M  v Praze, Osobní fo n d  I. Háska, neinventarizováno, deník 

výzkumu 1953).

Hásek sice uvádí uložení nálezů do konkrétních sáčků, problém ale je, že do některých ukládal 
materiál onakovaně v rozpětí i několika dnů. V případě, že je toto uloženi známo, je uvedeno pnmo 
r S a S - W  Celý pM s,kovy seznam výz^m u viz „bulka £. ... (APO NM  v Prate, 
Osobní fon d  1. Háska, neinventanzovano, deník výzkumu 1953).
317 Kresebná dokumentace hrobu č. 1/53 se nedochová a.
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Vzhledem ke zdržení kvůli počasí pokračoval výzkum i v sobotu. Sonda č. 1/53 

byla ponechána proschnout a práce pokračovaly na sondě č. 11/53. Přibližně 30 cm 

pod povrchem byly nalezeny další volně uložené kosti z rozrušených hrobů
318

a sporadicky také střepy (S2) (obr. 68).

Další výkopové práce pokračovaly v pondělí 13. července 1953. V sondě č. 1/53 

se při vyzvedávání lebky z hrobu č. 1/53 narazilo na další kosti, konkrétně na obě 

kosti klíční, několik obratlů a části několika žeber (S4). Pohřeb byl podle dochované 

polohy kostí proveden na zádech v natažené poloze. Ve zbytku hrobové jámy, která 

byla evidentně odtěžena stavbou sklípku, se nenašla ani žádná výbava, ani stopy po 

vnitřní konstrukci jámy či pozůstatek rakve. Materiál získaný během dne pocházel 

z pokračujícího odtěžování navážek (S3) (obr. 69, 70, 71, 72).

Za klíčový den výzkumu můžeme označit úterý 14. července 1953. Tento den 

byl v sondě č. 11/53 odkryt v pořadí druhý hrob (hrob č. 2/53), který reprezentovala 

tentokráte již skoro kompletní kostra dospělého jedince, natažená v poloze na zádech 

a orientovaná ve směru západ (hlava) -  východ (nohy) (obr. 73). Poblíž lebky byla 

nalezena část nádoby vyplněná dřevěnými uhlíky (S5) (obr. 74), a několik dalších 

drobných střepů (S6) (obr. 75). Tato keramika podle Háskova prvotního názoru 

pocházela z hrobu, toto své mínění ale ještě během dne pozměnil.

Z deníku je zřejmé, že ke změně názoru přivedl I. Háska R. Turek. Ten během 

dne přijel, aby si prohlédl dosavadní průběh výzkumu a také kostel sv. Jana Křtitele. 

Podstatné je, že se během návštěvy vyjádřil k oběma klíčovým otázkám výzkumu, tj. 

k dataci zachyceného pohřebiště a ke stáří kostela, a že Hásek tuto jeho interpretaci

přijal.

Odkryté kamenné desky 6. 1/53 a 2/53 R. Tnrek určil na základě analogie 

z Libice jako hradištní náhrobky z 10. století a doporučil jejich vyzvednutí. Právě 

odkrytý hrob č. 2/53 označil Tnrek rovněž jako hradištní z 10. století a to podle 

způsobn uložení skeletu s rukama položenýma podél těla. Fragment nádoby (S5) 

nalezený u lebky z inventáře hrobu vyloučil, s odůvodněním, že je  chronologicky

velmi pozdní.

. . .  n „ . o zlomky lebek, dlouhé kosti, mandibuly, lopatky a drobné zlomky
Podle popisu se m J Keramika byla odebrána opět selektivně (S2) (A PO NM v Praze,

kosti ulozene „ husté bez pořádku . iv . . Q„ i
Osobní fond I. Háska, neinventarizováno, deník výzkumu 1953).

97



jistota Turkových závěrů o dataci pohřebiště je  z dnešního pohledu těžko 

pochopitelná. Výzkum byl stále ještě ve své počáteční fázi, odkryto bylo zatím 

poměrně malé množství situací a proti hovořil i doposud získaný materiál. Možnost, 

že zachycené pohřebiště skutečně pochází z 10. století, tak byla čistě teoretická.

V podobném duchu se neslo i Turkem provedené zhodnocení stavby kostela sv. 

Jana Křtitele, což jasně plyne z dalších Háskových poznámek. Z těch se konkrétně 

dozvídáme, že „zdivo kostela má velmi starobylý charakter a je  nejpozději z  11. 

století (ve 12. století j iž  kvádříkové), v horní části věže gotické , či že. „vystupující 

zdivo pod dnešní úrovní omítky je  zbytkem otonské stavby“ (.APO NM  v Praze, 

Osobní fond  I. Háska, neinventarizováno, deník výzkumu 1953).

O tom, že Hásek výše uvedené názory svého staršího kolegy akceptoval, svědčí 

hned další deníkový zápis z 15. července 1953, ze kterého se dovídáme o provedení 

fotodokumentace náhrobní, nikoli už kamenné, desky č. 1/53. Výzkum ale 

pokračoval dál. V sondě č. 1/53, 11/53 a nově také č. 111/53 byly objeveny hned čtyři 

další hroby č. 3/53 až 6/53. Protože hroby č. 3/53 (obr. 76) a 4/53 (obr. 73) byly 

zachyceny celé a jejich preparování trvalo delší dobu, zaměřil se Hásek nejprve na 

hroby č. 5/53 a 6/53, které byly zachyceny na profilu úzkého liniového výkopu sondy 

č. 111/53, v prostoru za apsidou kostela (obr. 77).

Jednalo se o dvě těsně vedle sebe položené lebky, z nichž pravá (hrob č. 5/53) (obr. 

78), podložená dřevem, byla uložena o něco výše než levá (hrob č. 6/53) (obr. 78), 

u které se dřevo nacházelo v prostoru obličeje. Hásek z uvedených nálezů zbytků 

dřev usoudil, že tyto pohřby byly buď provedeny v rakvích, nebo alespoň položeny 

či překryty prknem (APO N M  v Praze, Osobní fo n d  I. Háska, neinventarizováno,

deník výzkumu 1953).

Ke hrobům č. 3/53 a 4/53 se Hásek vrátil v průběhu dalšího dne, kdy provedl

i dokumentaci dětského hrobu č. 7/53 (obr. 73), který byl zachycen při odtéžování 

terénu mezi hroby ě. 2/53 a 4/53 rovněž v sondě 6.11/53.

Pro stanovení přibližné datace souvrství navážek je  důležité, že při něm byla 

kromě hromady uhlíků a dvou střepů nalezena také jedna drobná mince (S6), kterou 

se podařilo v průběhu inventarizace dohledat. Jedná se o tzv. bílý peníz Vladislava II.
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Jagelonského (1471-1516), konkrétně o jeho jednostrannou variantu, jež na sobě 

nese pouze mincovní obraz korunovaného W (obr. 75).31;

17. července 1953 byla ze sondy č. 1/53 vyzvednuta první z kamenných 

„náhrobních“ desek č. 1/53. V prostoru pod kamenem ale žádný hrob nalezen nebyl. 

Při pokračujícím hloubení rýhy sondy č. 111/53 pak byl zachycen hrob č. 8/53 (.APO 

N M  v Praze, Osobní fond I. Háska, neinventarizováno, deník výzkumu 195 3).320

V následujících dnech se opět zhoršilo počasí, výzkum se tak omezil převážně 

na vyzvedávání již odkrytých skeletů a provádění nálezové dokumentace.

Kvůli podmáčení terénu byly 20. července zahájeny výkopové práce na další 

sondě podél jižní strany kostela (sonda č. IV/53), kde se záhy narazilo na první hroby 

č. 9/53 (obr. 79), 10/53 (obr. 79) a 11/53 (obr. 80). Podle deníku mělo v uvedeném 

období probíhat také čištění zdivá pod věží, patrně základu jihozápadního opěráku 

(APO N M  v Praze, Osobní fo n d  I. Háska, neinventarizováno, deník výzkumu 1953).

Výkopové práce evidentně pokračovaly také v sondě č. 111/53, kde se kromě již 

zmíněného hrobu č. 8/53321 narazilo ještě na části tří dalších pohřbů č. 12/53,322

13/5 3 323 a 14/53.324

Četné nové hroby byly zaznamenány také v sondě č. IV/53, patrně někde poblíž 

odkrytého opěráku věže325 a vedle vchodu do kostela, kde byly nalezeny hroby č.

ale v mincovně v Kutné Hoře začalo az v orez.nu v̂ luv;llv/lv5lv w  r VUV11W11V J  vuiiuo u tuuivuv; î jpu
je vzhledem k chybějícímu letopočtu nejasná. Nominální hodnota mince byla 1/7 pražského groše

(Petráň -  Radoměřský 1996, 42).
« i y o /c 'l r\<*An>nhrw/a]ç\

99



15/53,326 1 6/53,327 společně s částí další náhrobní desky č. 4/53 (obr. 81). O odkryvu 

posledních dvou hrobů č. 17/53 a 18/53 se Hásek již prakticky nezmiňuje, uvádí 

pouze jejich čísla a přibližnou polohu na jihovýchod od kostela.

Výzkum se tou dobou již chýlil ke svému konci. Dne 28. července se 

uskutečnila malá komise, které se vedle Háska zúčastnili „dr. Turek, dr. Šebek, 

Pokorný a Vepřek“. Konkrétní zápis komise neznáme, patrně se ale příliš nelišil od 

závěrů publikovaných v rámci pozdější nálezové zprávy. Turkem navržená datace 

pohřebiště u kostela sv. Jana Křtitele do 10. století byla ponechána, aby se 

v nezměněné podobě udržela prakticky až do dnešních dnů.

Již při základním zpracování a inventarizaci nálezů, která byla prováděna na 

kutnohorském pracovišti Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., se 

ukazovalo, že dosavadní datace pohřebiště asi nebude nadále udržitelná. Většina 

nalezené keramiky byla totiž nově identifikována jako pozdně hradištní a vrcholně 

středověká. Mladohradištní, případně i starší středohradištní materiál se v celém 

souboru vyskytoval pouze minimálně a prakticky vždy byl provázen i výše uvedenou 

mladší komponentou (viz tabulka č. 2).

Vzájemné promíšení starší a mladší keramiky bylo zjištěno nejen v souvrství 

navážek,328 ale také u materiálu, který byl odebrán přímo z hrobů.329 Z přírůstkového 

seznamu vyplývá, že ze stejné úrovně, v jaké se nacházel skelet, byla keramika 

získána v celkem šesti případech (u hrobů č. 2/53, 3/53, 4/53, 9/53, 10/53 a 11/53).

V jednom případě byla keramika odebrána také z prostoru pod kamennou deskou 

(deska č. 4/53) a jednou z prostoru pod úrovni skeletu (hrob c. 15/53).

Jako nejstarší se v rámci celého výzkumu jeví hrob č. 3/53, ležící v severní 

sondě č. 1/53, ve kterém byla zachycena pouze mladohradištní a pozdněhradištní 

keramika. Tento jediný hrob by proto snad mohl pocházet uz z 11., spise vsak az ze 

12 století. Obdobně datován by mohl být ještě hrob č. 4/53 ze sondy 11/53, který je

bohužel příliš jasnýT^íášek-ujedené- situaci^navíc^ nepřidělil žádné ěíslo (APO NM  v Praze, Osobní

5 >  rekonstrukci ak umožňuje dochovaná kresba (obr.

81) (APO N M v ^rcae’ ^  o j  j^ oz^ jad n ^ ^ oh u ^ d l^ U cm b ce 80 cm. Zachycený 327 Hrob 5. 16/53 se měl nachazet c a 190 cajofl j i  ^   ̂^  ^  ^  ^  ^  ^

pohřeb měl snad být onen ° ^ n 14/53 nedochovala (APO NM v Praze, Osobní fon d  I. Háska, 
Kresebná dokumentace hrobu č. 14/:>J> se ncu

r sr j : f  r f  ^  .ab„ika e . 2 ).

» I f Z  t .  í  8-9,16-1«, 33-34,40 a teoreticky i sá tty  C. 6 a 7 (viz „bulka í .  2).
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o 330nejstarší v rámci zachycené skupiny hrobů č. 2/53, 4/53 a 7/53. Všechny zbylé 

hroby č. 2/53, 7/53, 9/53, 10/53, 11/53 a 15/53 pocházejí podle zachyceného 

materiálu až z období počínajícího vrcholného středověku, tj. přibližně z konce 12.
r 33 1až první poloviny 13. století.

Otázkou zůstává stáří i účel zachycených kamenných desek č. 1/53 -  4/53. 

Z deníku výzkumu víme, že desky č. 1/53 a 4/53 byly vyzvednuty, aniž by se přitom 

pod nimi narazilo na hrob (APO NM v Praze, Osobní fond  I. Háska, 

neinventarizováno, deník výzkumu 1953). Lze se jen domnívat, že obdobným 

výsledkem skončilo i vyzvednutí zbylých dvou desek, protože o případném nálezu 

hrobu by se Hásek asi zmínil. Z dochované dokumentace není bohužel rovněž jasné, 

zda-li se v průběhu výzkumu podařilo zjistit, zda se desky nacházely v původní či 

sekundární poloze. Keramiku nalezenou pod deskou č. 4/53 lze, stejně jako keramiku 

odebranou z prostoru pod hrobem č. 15/53, zařadit do poměrně dlouhého časového 

úseku od střední do pozdní doby hradištní. Turkova interpretace kamenných desek 

coby náhrobků, ani jím stanovená datace do 10. století, nemají ve výzkumu žádnou 

hmatatelnou oporu. Jako pravděpodobnější se jeví opět datace do mladšího období

11. až 13. století.332

Starší středo- a mladohradištní materiál datovatelný do 10. století byl sice 

v průběhu výzkumu rovněž zachycen, ovšem buď jako příměs v rámci navážkových 

vrstev nebo při odtěžování terénu z větších hloubek. Přímou vazbu těchto nálezů
r  333

k pohřebišti se ale nepodařilo prokázat.

Co se týká přínosu výzkumu pro poznání stáří kostela sv. Jana Křtitele, lze 

pouze konstatovat, že výzkum doložil, že stavba kostela je  starší než u něj zachycené 

pohřebiště. Všechny odkryté hroby stavbu kostela respektovaly. Ke stáří odkrytých 

zdiv se vzhledem k absenci dokumentace nelze vyjádřit. V průběhu výzkumu byly 

sice odebrány vzorky malt, ty ale nebyly doposud analyzovány. Jediným pojítkem

. hrob č. 4/53 ie porušen dětským hrobem č. 7/53, který je pak
Z kresebne dokumen ace vyp ’ ,^ pQ  v p raze, Osobní fond I. Háska, neinventarizováno, 

sám rovněž porušen hrobem č. 2/5J (A ru  nm

d L ,  svédCi také evidovaný pohřební ritus, tj. prosté pohřby do zemé, případné 

Sm énnýohbtó h n .b tó l£ » lo  docházet již v průba« 10. století, není

v s o o L n é  dobéji*
století, s jeho Sníím up atn ni starších rozmSených středo- čí mladohradistních hrobů
333 Tento materiál exSteneí) ale z kulturní -  sídlištní wstvy, která se v této
(nepodařilo se získat žádny doklad o jejich existenci; hřujtnva 
části hradiště vytvořila v období před založením kostelního hřbitova.
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mezi výzkumem a stavbou tak je poměrně velké množství pozdně hradištní 

a vrcholně středověké keramiky, odebrané při zaěišt ování podezdívky pod věží a 

z prostoru podél jižní zdi kostela (sonda č. IV/53).

Co říci závěrem: provedená revize potvrdila, že původní závěry byly v zásadě 

mylné. Výsledky výzkumu byly již v průběhu výzkumu apriori upraveny tak, aby 

zapadaly do tehdy vznikající „slavníkovské“ koncepce, která kladla důraz na 

výjimečné postavení rodu a jím  držených lokalit v rámci Čech 10. století.

T a b u lk a  č. 2: M A L IN  1953 
P ř ír .W k n v v  s r /n a n i  v v /k u m u  /  In v e n ta r iz a c e  /  O b r a z o v á  d ok i im en l a c e  /  D a ta c e

S Původní popis sáčku Inv. č. Obr. č. C.
obr.

Datace

1 východní část S sondy -  roztroušeno ve 
svrchní navážce -  drobné střepy 
(sběr, výběr typických)

521001-
521028

Obr. č. 
62-65

4x RS2?, RS4- 
VS1

2 SV sonda -  roztroušeno ve svrchní navážce 521029-
521040

Obr. č. 
68

lx RS4-VS1

3 SV sonda -  navážka 521042-
521065

Obr. č. 
69-72

4x RS4-VS1

4 S sonda hrob č. 1 -  zbvtkv kostry
5 zbytky nádoby s ....  uhlíkaté výplně -  SV

sonda v sousedství lebky hrobu 2

521066 Obr. č. 
74

lx VSI

6 SV sonda -  sousedství kostry hrobu L - 521068-
521072

Obr. č. 
75

lx RS3, RS4

7 V sonda, hl. 40-50 cm, 80 cm J od středu 521073-
521076

Obr. č. 
75

lx RS4, VS2

8 V sonda, hl............ . ..... cm V od apsidy, 521077-84 Obr. č. 
82

lx RS2, RS4- 
VS1

9
au ypj______________ _—_--- .----------- . .
SV sonda, u hrobu 4 -  (kolečko mezi ... ), 521085-91 Obr. č.

83
lx RS4

10 hrnb 5 SV sonda, ^hytkv dřeva z rakve
11 kostra z hrobu 3 — severní sondy

(2 sáčky téhož čísla: a- lebka, b- dlouhé

12 JV sonda, 65 cm hl. — střepy 521093-
521096

Obr. č. 
84

lx VSI

13 J sonda (V od postranního vchodu), 
lilnnh1'n Hn 6^ cm, navážka -  střepy

521097-
521194

Obr. č. 
85-93

9x RS2?, RS4- 
VS1

14 JV sonda, hloubka do 65 cm -  v navažce 521195-
521208

Obr. č. 
94-95

2x RS4-VS1

15 SV sonda, hloubka do 10U cm, v navažce 521209-
521229

Obr. č. 
96-97

2x RS4-VS1

16 J sonda, hrob 9 -  střepy
521230-
521236

Obr. č. 
98

lx RS4-VS1

17 J sonda, hrob 10 -  střepy
521237-
521238

Obr. č. 
98

lx RS4

18 střepy z hrobu 11 + železné hřebíky 521239-
521249

Obr. č. 
98

lx RS4-VS1

334 Sáčky č. 19, 20, 21, 26-28 a 31 (viz tabulka č. 2).
33* Závěrečné shrnutí problematiky pohřbívání v Malině viz kapitola 7.3.
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19 střepy z J sondy, mezi dveřmi a zač. 
podezdívky pod věží, hl. 0-30 cm

521250-
521298

Obr. č. 
99-104

6x RS4-VS1

20 ložisko střepů 150 cm od JZ konce lodi, 
v hloubce 40-50 cm
(síla ložiska 10 cm, 0 plochy 80 cm), těsně 
při zdi

521299-
521371

Obr. č.
105-
113

12x RS4-VS1

21 jižní sonda, od zad. vchodu až 45 m od 
vchodu -  střepy, hl. kolem 50 cm

521372-
521401

Obr. č.
114-
116

3x RS3, RS4- 
VS1

22 jižní sonda, hrob 11 — kosti
23 SV sonda, hrob 7 -  kosti
24 SV sonda, hrob 4 — kosti
25 SV sonda, hrob 2 — kosti
26 jižní sonda pod věží až ke dveřím, hl. okolo 

30-70 cm -  střepy

521402-
521455

Obr. č.
117-
121

5x RS3, RS4- 
VS1

27 jižní sonda -  střepy nalezené při čistění zdi 
kostela -------

521456-
521466

Obr. č.
122

lx RS4-VS1

28 jižní sonda -  kosti 190-230 cm od JZ rohu 
lodi hl. 70 cm, střepy

521467-
521471

Obr. č. 
123

lx RS4-VS1

29 jižní sonda, hrob 15 — kosti
30 severní a SV sonda -  sběr z vykopaného 

materiálu — střepy + kámen

521472-
521519

Obr. č.
124-
127

4x RS4-VS1

31 jižní aJV sonda -  sběr zvytězeneho 
materiálu -  střepy

521520-
521570

Obr. č. 
128- 
131

4x RS4-VS1

32 jižní sonda, hrob 15 -  kámen s maltou---------
33 jižní sonda, pod vchodem, hl. 8U-yu cm 

(pod hrobem 15) — střepy -------

521573-
521576

Obr. č. 
132

lx RS3, VSI

34 severní sonda, u hlavy hrobu 3, hl. 90-100 521577-
521581

Obr. č. 
132

lx RS3-RS4

35 severní sonda, zdivo pod věží
malty ----------

36 severní sonda, románské zdivo pod úrovni

37 JV sonda, hloubka 110-120 cm -  střepy 521584-
521595

Obr. č. 
133

lx RS2?, RS3- 
RS4

38 jižní sonda, maltové ....  M.3.50, ukázky

39 jižní sonda, maltová podlaha M 5.6U,

40 jižní sonda, blok pod nahr. deskou 4 - 
střepy _____ _______ __________

521597-
521604

Obr. č. 
134

lx RS2-3, RS4

6.3.2. ZA V při stavbě silniční přeložky v roce 1972

V roce 1972 proběhl pod vedením Tomáše Velímského z Oblastního muzea v Kutné 

Hoře záchranný archeologický výzkum při stavbě zázemí pro plánovanou stavbu 

přeložky silnice. V první etapě výzkumu byla kontrolována plocha, na které měla 

vzniknout odstavná plocha pro strojový park stavby (obr. 18:18). Ta se nacházela na 

východ od hradiště, již  vinundaci Vrchlice v nadmořské výšce kolem 207 m.

V místě plánované stavby byly provedeny sběry, během nichž byla získána pouze po 

svahu spláchnutá a orbou přemístěná středověká keramika. V ploše byla provedena
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rovněž zkušební sondáž (sonda 1/72, 30 x 1 m), která ukázala, že se pod vrstvou 

omíce nachází pouze íntaktní souvrství náplav a v hloubce kolem 110 cm pak 

hladina spodní vody ( Velímský 1985, 55).

V průběhu druhé etapy výzkumu byla kontrolována plocha určená k vybudování 

zázemí stavby na p.č. 532 a 534 v severovýchodní části hradiště (obr. 18:11).

Buldozerem zde byla skryta plocha o velikosti přibližně 2 000 m2, ze které byla
2 r

následně vyčleněna menší plocha o rozloze ca 830 m , která byla prozkoumána (obr. 

135).336

Jako první byla zkoumána kumulace mělkých kůlových jamek při 

severovýchodním okraji plochy (obj. č. 1/72-4/72) (obr. 136) a při jižním okraji 

osamoceně ležící kůlová jamka (obj. č. 5/72) (obr. 136). V poměrně rychlém sledu 

pak byly zachyceny také první dva příkopy, jeden probíhající plochou přibližně ve 

směru severozápad -  jihovýchod (obj. č. 6/72 = Pl/72) (obr. 137), druhý k němu 

kolmý, běžící ve směru severovýchod — jihozápad (obj. č. 8/72 = P2/72) (obr. 138, 

139) ( Velímský, T. 1972).

V pořadí třetí příkop (obj č. 14/72 = P3/72) (obr. 137), byl zachycen s menším 

odstupem, poté, co se po dešti zvýraznilo zabarvení jeho jinak nepříliš zřetelné 

výplně. Déšť pomohl také s identifikací některých dalších menších objektů, z nichž 

asi jako nejzajímavější se ukázaly objekty č. 12/72 (obr. 141) a 13/72 (obr. 142), ve 

kterých byla zjištěna přítomnost železářské strusky (Velímský, T. 1972).337

Protože již bylo zřejmé, že zachycená situace hned s několika raně středověkými 

příkopy je  nesmírně cenná, byla plocha výzkumu rozčleněna na menší sektory

o rozměrech 5 x 5  m, které byly postupně začišt ovány a zkoumány. Kromě 

postupného odkrývání průběhu příkopu, které byly zkoumány pomocí kontrolních 

řezů, byly zachyceny i další sídlištní objekty ( Velímský, T. 1972).

Práce probíhaly poměrně pomalu, jednak kvůli počasí, jednak proto, že 

zkoumaná plocha musela být nejprve ručně zbavována od poměrně silné vrstvy

336 p f e s  hrubě skrytou plochu byla nejprve položena sít úzkých liniových sond, které se následně 
v  místě s největší koncentrací objektů propojily.
337 Obj. č. 9/72 (obr. 140), 9/72a (obr. 140), 10/72 (obr. 141) a 11/72 (obr. 141). Obj.č 7/72 
v sousedství příkopu Pl/72 byl odkryt již o něco dříve (obr. 140) ( Velímský, T. 1972).
3380bj. č. 15/72 (sektor B2) (obr. 142), obj. č. 16/72 (sektor B5-C5) (obr. 135), obj. č. 17/72 (obr. 
135) a obj. č. 18/72 (oba v sektoru A4) (obr. 135) ( Velímský, T. 1972).
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ponechané omice. Kromě práce na příkopech a k nim přiléhajících objektech339 byla 

také rozšiřována původní liniová sondáž. V jejím průběhu se ukázalo, že v prostoru 

za příkopy se osídlení již prakticky nevyskytuje, což bylo důvodem pro ukončení 

sondáže (Velímský, T. 1972)M(i

Shmeme-li výše uvedený popis, bylo v průběhu výzkumu v roce 1972 

zachyceno celkem osmnáct menších kůlových a sídlištních jam (obj. č. 1/72-5/72, 

9/72, 9a/72, 10/72-12/72, 15/72, 18/72-20/72 a 22/72), pět větších sídlištních jam 

(obj. č. 7/72, 13/72, 16/72, 17/72 a 21/72) a zejména tři stratigraficky vzájemně 

vymezené příkopy (obj. P 1/72, P2/72 a P3/72) (obr. 135) ( Velímský, T. 1972).

Nejstarší osídlení, zachycené na ploše, pocházelo z doby bronzové (patrně obj. 

č. 20/72),341 většina objektů ale patřila k mladšímu osídlení středohradištnímu 

a zejména pak mladohradištnímu (Velímský, T. 1985, 60).

Ke středohradištní fázi osídlení patřily všechny tři příkopy. Nejstarší z nich, 

příkop č. P3/72, byl sledován v úseku dlouhém 29 m. Jeho šířka na úrovni podloží 

činila 150 cm, u dna se pak pohybovala mezi 70-80 cm. Zahloubení příkopu se 

pohybovalo mezi 50-60 cm. Příkop měl pravidelný profil, rovné zešikmené stěny 

a ploché dno (obr. 137). Výplň příkopu tvořily nevýrazné hlinitojílovité vrstvy 

s příměsí drobného oblázkového štěrku, nebyl však zjištěn žádný archeologický 

materiál. Datování příkopu umožnilo posouzení nálezové situace, z níž bylo možné 

prostřednictvím horizontální stratigrafie prokázat, že příkop č. 3/72 byl porušen 

příkopy č. P 1/72 a č. P2/72, a je tudíž starší než tyto dva objekty (Velímský, T. 1985, 

58).

Příkopy č. P 1/72 ač. P2/72 tvořily paralelní dvojici táhnoucí se zhruba kolmo 

na příkop č. P3/72. Vzdálenost mezi příkopy se pohybovala kolem 5 m. Příkop č. 1 

byl sledován v délce 35 m. Šířka příkopu se na úrovni podloží pohybovala kolem 200 

cm, zahloubení činilo přibližně 120 cm. Dno příkopu bylo zaoblené (obr. 137).

339 Obi č 19/72 zahloubený do svrchní části příkopu č. P2/72 (obr. 135), obj. č. 21/72 porušující 
příkopy č. P 1/72 a P2/72 (obr. 135) a konečně i obj. č. 22/72 odkrytý mezi příkopy č. P2/72 a P3/72 
(obr. 135) (Velímský, T. 1972).
540 Východním směrem se podařilo zachytit již jen jednu malou kulovou jamku obj. č. 20/72 (obr. 
135) (Velímský, T. 1972).
34' Není zcela jasné, o jaký objekt se jedná. Existují naštěstí jen dvě možnosti V obj. č 22/72 byla 
zachycena pouze mazanice, takže tento objekt nelze datovat. V obj č. 20/72 byla naopak zachycena
i keramika, takže určení objektu bylo možné provést. Pro variantu obj. č. 20/72 svědčí take um.stěm 
této jámy dále od ostatních středověkých objektů.
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Příkop porušovaly tři patrně mladohradištní objekty č. 10/72, 19/72 a 21/72 

( Velímský, T. 1985, 58).

Paralelně jdoucí příkop č. P2/72 byl sledován v úseku o délce 30 m. Šířka tohoto 

příkopu byla vůbec největší, kolem 250 cm. Zahloubení se pohybovalo v rozmezí 95- 

105 cm (obr. 138-139). Také příkop č. P2/72 byl porušen mladším objektem č. 

13/72, který byl prokazatelně mladohradištní (Velímský, T. 1985, 58-59).

Oba příkopy byly identicky orientovány a souběžně ukončeny. Podobná byla

i výplň obou objektů, kterou tvořily kompaktní hlinité, případně písčitojílovité vrstvy 

s příměsí drobných oblázků. Ve výplni obou objektů bylo několik zlomků 

středohradištní keramiky. Vyskytovaly se v ní ale i vrstvy popela, mazanice 

a zuhelnatělé kusy dřev ( Velímský, T. 1972).

Jako středohradištní se na základě odebrané keramiky ukázal ještě objekt č. 

7/72.342 Tato menší odpadní jáma, nalézající se hned vedle příkopu č. P3/72, byla 

jediným zachyceným sídlištním objektem v příkopy chráněném prostoru předhradí. 

Zbylé objekty na ploše byly mladohradištní ( Velímský, T. 1985, 58).

Jednalo se převážně o mělce zahloubené odpadní jámy kruhového, oválného 

nebo nepravidelného protáhlého půdorysu, které ve výplni obsahovaly četné zlomky 

zvířecích kostí a keramiky. Větší část těchto objektů bylo možno datovat do druhé 

poloviny 10. století (obj. č. 13/72 a 15/72), jiné pak patrně fungovaly ještě v 11. 

století (obj. č. 11/72).343

6.4. Historie archeologického výzkumu lokality Malin v letech 1989-1999344

Opětovný archeologický výzkum Malina byl zahájen v letech 1990 až 1991 sérií 

povrchových sběrů, které provedly J. Pechočová, R. Šumberová aJ. Valentová 

z Okresního muzea v Kutné Hoře. Sběry byly prováděny podél dolního toku Vrchlice 

a koncentrovaly se zejména na levý břeh potoka. Nejvíce materiálu bylo získáno 

z polohy Sedlec -  Mokřiny na jih od Ústavu nerostných surovin (obr. 18:18), kde byl

342 T. Velímský zvažoval interpretaci tohoto objektu coby předpecní jámu se zbytky destruované pece 
( Velímský, T. 1972).
343 S výše uvedenými závěry T. Velímského lze i po letech vyslovit souhlas. Uvedené datace 
jednoznačně dokládá materiál výzkumu, který je v současné době uložen v Českém muzeu stříbra 
v Kutné Hoře pod inv. č. P 5504-5774, P57.76-P6004, P6006-P6138, P6140-P6352 P6371-P6780, 
P7056-P7115 P7117-P7235, P7237-P7276 (p.č. 1-42/85). Tento materiál je mimo jiné také 
kompletně nakreslen, takže je škoda, že dosud nebyl autorem výzkumu vypublikován.
344 Rozdělení archeologického výzkumu po roce 1989 do dvou desetiletých etap bylo zvoleno 
s ohledem na to, že od roku 1999 se všechny archeologické výzkumy v Malině realizovaly již pod 
vedením autora práce.
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evidován výskyt keramiky z období eneolitu, doby bronzové, halštatu, laténu, doby 

římské a doby hradištní ( Valentová 1990, ibid. 1991).345

Dalšími sběry bylo doloženo pokračování tohoto polykultumího osídlení dále na
v r 346 r

východ až k železniční trati (Sumberová 1991a). V úseku mezi tratí 

a jihozápadním okrajem Malina již sběry takto intenzivní osídlení nezaznamenaly 

{Sumberová 1991b) :’47

O rok později, na jaře roku 1992, se v Malině rozeběhla stavba plynofikace 

v západní části obce. Archeologický dohled při akci prováděly J. Valentová a R. 

Sumberová z Okresního muzea v Kutné Hoře. Postupně byl sledován ca 500 m 

dlouhý úsek výkopu, ve kterém se podařilo zachytit pouze jednu archeologickou 

situaci. Ta se nacházela ve výkopu před domem č.p. 47 (obr. 18:19) a představoval ji 

pozůstatek pravěké vrstvy (objektu?),3 8 pocházející z doby římské, dodatečně 

narušený mladším středověkým349 arecentním zásahem ( Valentová — Sumberová 

1992a, ibid. 1992b).350

Přestože po archeologické stránce byla uvedená akce z větší části negativní, 

přinesla některé nové údaje o svrchní geologické skladbě této části malínské 

vyvýšeniny a v minulosti zde realizovaných terénních úpravách. Například v úseku, 

který vedl okolo školy směrem k odbočce ke kostelu sv. Jana Křtitele (tj. v místech, 

kde se předpokládá průběh původní raně středověké fortifikace hradiště), výkop 

obnažil pouze vrstvu šedozeleného jílu, místy narušenou navážkou haldoviny 

(Valentová -  Sumberová 1992a).35

3« Materiál pocházející z těchto dvou prvních sběrů je uložen v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře 
pod p ě  366-373/90 a 44/91. Popis dalších archeologických akcí, které se uskutečnily v poloze 
Mokřiny, viz kapitola 8.1. ^ , v
346 Materiál z tohoto sběru je uložen rovněž v Českem muzeu stříbra v Kutné Hoře pod p.č. 49/91.
347 Zarhvren bvl nouze malý počet zlomků blíže neurčené pravěké keramiky (uložena v Českém 
muzeu stříbra v Kutné Hoře pod p.č. 48/91) (.Sumberová 1991b). Uvedené zjištění je v souladu se 
známou geologickou a hydrologickou situací v této poloze (v uvedeném prostoru je doloženo silně 
zamokřené území inundace Vrchlice) (srov. kapitoly 3.2. a 3.4.). . . . .  .
348 Vrstva byla zaznamenána na obou profilech vykopu v ca 3,5 m dlouhém useku. Evidovana 
mocnost vrstvy činila pouze 10 až 20 cm v místech s výskytem pravěkého materiálu a až 60 cm 
v místech, kde se nacházel materiál středověky (Valentova-Sumberová 1992a).
349 Středověká komponenta byla zachycena ve východní časti vrstvy. Zasyp měl byt tvořen tmavší 
hnědočernou hlínou s příměsí štěrkových valounů, zvířecích kosti a keramiky, datované do první 
poloviny 14. stolet[(Valentová-Sumberová 1992a).
350 vrstva (objekt?), byl evidován pouze jako bod B v useku č. 3 (konkrétní číslo nebylo situaci 
přiděleno) ( Valentová -  Sumberová 1992a). ,
351 steině iako v případě sousední Kutné Hory, take v Malině byla haldovma pocházející z okolní 
těžby standardně používána jako podsypový materiál při budování komunikaci.
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Další stavební akce, při níž došlo k porušení archeologických situací, se 

v Malině odehrála v průběhu listopadu až prosince 1992. Kontrolu výkopu nového 

vodovodu pro ZŠ v Nových Dvorech ocelkové délce kolem 1200 m, provedla J. 

Valentová, toho času již archeoložka Regionálního muzea v Kolíně ( Valentová 

1992a, ibid. 1992b, ibid. 2003, 205-206).

V průběhu stavby došlo k porušení dvou archeologických situací, a to hned 

v počátečním úseku výkopu (obr. 18:20) v sousedství plochy archeologického 

výzkumu T. Velímského z roku 1972 (viz kapitola 6.3.2.) ( Valentová 1992b, ibid. 

2003, 205).

První situace byla zachycena na 15. metru stavby. Pod ca 70 cm silnou vrstvou 

recentních navážek se nacházela ca 60 cm silná vrstva sypké černé hlíny, která ve své 

spodní části obsahovala příměs kamenných valounů, pod kterými se nacházela ještě 

ca 10 cm silná vrstvička černohnědé hlíny. Vkop objektu byl proveden do 

podložního jílu žluté barvy do hloubky 160 cm. Podle názoru J. Valentové je 

pravděpodobné, že se jedná o pozůstatek jednoho z příkopů, zaznamenaných v roce 

1972 ( Valentová 1992b, ibid. 2003, 205).352

V pořadí druhá situace byla zachycena na úrovni 28. metru stavby v jižním 

profilu výkopu. Z jámy, která byla dodatečně označena jako objekt č. 1/92, se 

dochovala část stěny a dna o rozměrech 35 x 45 cm. Ve výplni objektu, kterou tvořila 

černá hlína s příměsí uhlíků, byl in situ nalezen jeden bezuchý zdobený hrnec se 

spálenými obilkami,353 jeden větší fragment dalšího hrnce354 a několik menších 

zlomků keramiky ( Valentova 1992b, ibid. 2003, 205). Objekt byl interpretován jako 

zásobnice na obilí -  silo.355

352 z  objektu se nepodařilo získat žádný materiál, který by pomohl stanovit jeho stáří. Vzhledem 
k výraznému porušení celé situace nebylo objektu přiděleno žádné konkrétní číslo a nebyla provedena
ani jeho kresebná dokumentace. „
353 Jedná se o vyjjí bezuchý hrnec (p.č. 7/92-1, max. výška 26,8 cm, průměr okraje 24 cm, průměr 
dna 12 cm max výduť 26 cm, výduť hrdla 3 cm) slabě vejčitého těla smírně rozevřeným 
a odsazeným hrdlem, límcovitým okrajem a rovným dnem, zdobený na podhrdlí řadou šikmých 
oválných kolků, pod nimiž se nachází dva pásy nepravidelně provedené hřebenové vlnice se strmými 
oblouky (srov. Valentová 2003, 207, obr. 5.2). .
354 Jedná se o poněkud menší bezuchý hrnec (p.č. 7/92-2, max. výška 19,6 cm, průměr okr. 16-18 cm, 
průměr dna 13 cm, max. výduť 20 cm) slabě vejčitého těla se slabě prohnutým, neodsazeným hrdlem, 
límcovitým okrajem, zdobený na výduti nízkou nepravidelnou hřebenovitou vlnici (srov. Valentova
2003,207, obr. 5:1). , , x , x _ . ,, .
355 Materiál z í s k a n ý  v průběhu výzkumu je dnes kompletně uložen v Regionálním muzeu v Kolíně
pod p.č. 7/92-1-5 ( Valentová 2003, 206).
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V následujícím období let 1993 až 1999 došlo v Malině k zachycení už jen 

jediné další archeologické situace.356 Ta byla odkryta v březnu 1997 při IV. etapě 

stavby plynofikace ve výkopu u kostela sv. Jana Křtitele (18:21). Dělníci provádějící 

stavbu vyzvedli nejprve z výkopu několik volných fragmentů lidských kostí. Tento 

nález byl ohlášen R. Šumberové z bylanské expedice Archeologického ústavu AV 

ČR v Praze, která u stavby prováděla archeologický dozor. V místě nálezu bylo 

provedeno začištění dna výkopu, při kterém byl v hloubce ca 90 cm od povrchu 

zachycen vkop hrobové jámy, označené jako objekt č. 1/97, ze které již vyčnívala 

část skeletu. Na základě uvedeného zjištění byl výkop, původně široký jen 25 cm, 

strojově rozšířen (Šumberová 1997).

V průběhu následujícího výzkumu bylo zjištěno, že se v hrobové jámě, jejíž 

výplň tvořila kompaktní šedá hlína promíšená se štěrkem, nachází prakticky 

kompletně dochovaný skelet. Ten byl v hrobové jámě uložen v natažené poloze ve 

směru západ (hlava) -  východ (nohy). Lebka byla obličejovou částí natočena 

k severu, paže byly uloženy podél těla, přičemž pravá ruka byla mírně pokrčená. 

Pravá dolní končetina byla dělníky z jámy vyzvednuta, levá zůstala zachována in situ 

(obr. 143).357 Na jednom z prstů levé ruky byl nalezen navlečený bronzový prsten 

(obr. 144) (viz kapitola 9.1.) (.Šumberová 1997).

Evidován byl také zbytek úpravy hrobové jámy. Ten tvořilo několik 

opracovaných kamenů ve stěnách a ve dně jámy. Zbytky zetlelého dřeva zachycené 

na povrchu některých kostí mohou podle R. Šumberové představovat pozůstatek 

původního dřevěného překryvu hrobky (Šumberová 1997).

Kromě prstenu bylo ze zásypu hrobu odebráno ještě několik zlomků 

mladohradištní keramiky (obr. 145) a drobná deformovaná bronzová polokoule (snad 

pozůstatek rolničky?) (obr. 144) (.Šumberová 1997). Uvedené nálezy hrob sice přesně

356 Bez zajímavějších nálezů proběhly i poměrně velké stavební akce. Například II. a III. etapa 
výstavby plynofikace (.Šumberová 1995), čí následná stavba plynovodních přípojek (Madaj 1997).
V případě že došlo k zachycení archeologických situací, pak se jednalo o pozůstatky raně novověké 
zástavby, zbytky recentních souvrství či vrstvy haldoviny (Madaj 1997).
357 Antropologický rozbor skeletu viz kapitola 11.
358 Možnost pohřbu v rakvi R. Šumberová vylučuje s poukazem na absenci zbytků dřeva pod skeletem 
(Šumberová 1997).
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nedatují, ukazují ale na to, že hrobová jáma byla vykopána do již existující 

mladohradištní vrstvy (Šumberová 1997).359

6.5. Historie archeologického výzkumu lokality Malin po roce 1999

V roce 2000, po uvolnění postu archeologa v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře, 

převzal provádění archeologické památkové péče v rámci okresu Kutná Hora 

Archeologický ústav A V ČR v Praze.360

Zejména díky pravidelné a důsledně prováděné kontrole probíhajících staveb 

vzrostl záhy počet archeologicky pozitivních akcí v rámci celého regionu. Realizaci 

většího počtu archeologických výzkumů způsobil také stavební boom, který zasáhl 

zejména velká města Kutnou Horu a Čáslav a jejich nejbližší okolí. Kromě budování 

nové infrastruktury (rozvodů inženýrských sítí, komunikací atd.) se s velkou 

intenzitou rozeběhla také výstavba průmyslových a obytných zón, a to často na 

archeologicky zajímavých lokalitách, včetně nezastavěných poloh na území Malina.

6.5.1. ZAV při stavbě dešťové kanalizace u č.p. 116 v roce 2001

V květnu 2001 byly v jihovýchodní části hradiště ve vzdálenosti ca 50 m od kostela 

sv. Jana Křtitele na dvoře a přilehlé zahradě u domu č.p. 116 (obr. 18:22) vykopány 

dvě rýhy pro svod dešťové kanalizace a jedna menší jáma. První rýha byla vedena 

podél východní obvodové zdi domu, naproti stojící stodole. Druhá pak byla 

vyhloubena ve svahu v jihozápadní časti pozemku, stejně jako jáma pro jímku. 

Výkopy byly sice poměrně úzké (ca 40 cm) a nepříliš hluboké, na druhou stranu se 

ale z velké části realizovaly v doposud neporušeném terénu a společně poskytovaly 

ca 30 m dlouhý řez.

V prvním sledovaném úseku stavby se pod ca 10 cm silnou vrstvu novodobé 

navážky kterou tvořila cihlová drt a drobný štěrk, nachazela ca 15 cm silná vrstva 

hnědošedého jílu s příměsí vrcholně středověké a raně novověké keramiky

359 Hrob C. 1/97 je součástí identického pohřebiště jako hroby odkryté v roce 1953 a 2003. Dataci 
a celkovou interpretaci tohoto pohřebiště viz kapitola 7.3. , ,
360 Uvedenou činností bylo pověřeno pracoviště Expedice Bylany, patřící pod Odděleni pravěku ARU 
AV ČR v  Praze. Participací na tomto úkolu pak byl pověřen i autor, který na bylanské pracoviště
nastoupil na sklonku roku 1999. ■ ,
V letech 2000 až 2002 bylo provádění archeologické pamatkove peče zajišťovano z terenm zakladny 
v Bvlanech která v uvedeném období změnila svůj název na Středisko terénní archeologie regionu 
Kutná Hora vBylanech. V roce 2002 došlo k přesunutí tohoto pracoviště do Kutné Hory a další 
změně názvu. Současný oficiální název instituce je Archeologicky ustav AV ČR, Praha, v.v.i., 
pracoviště Kutná Hora.
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a drobných uhlíků.361 Další na profilu patrné vrstvy, konkrétně ca 10 cm silná vrstva 

zelenožlutého jílu, ca 15 cm silná vrstva tmavohnědé hlíny s drobnými kameny a ca 

20 cm silná vrstva tmavohnědé hlíny, obsahovaly již převážně zlomky 

mladohradištní keramiky (obr. 146). Podloží bylo zachyceno v hloubce kolem 70 cm 

a tvořil ho orodovaný slin zelenožluté barvy (Velímský F. 2001).

Jako druhý v pořadí byl dokumentován západní profil jámy pro jímku.362 Pod ca 

10 cm silnou vrstvou travnatého dmu a hnědočerné hlíny se nacházela nejprve ca 20 

cm silná vrstva světlehnědého jílu s příměsí vrcholně středověké keramiky (obr. 

147), pod kterou pak probíhala tenká vrstvička (ca 5 cm) zelenožlutého jílu. 

Dominantní vrstvou na profilu byla následující přibližně 50 cm silná vrstva tmavě 

hnědé hlíny s příměsí raně středověké keramiky (obr. 146),363 která v hloubce kolem 

85 cm dosedala na shnité podloží.

Prakticky identická skladba profilu byla zaznamenána také na východní stěně 

jámy, stím  rozdílem, že vrstva tmavě hnědé hlíny (opět s příměsí vrcholně 

středověké keramiky) zde v hloubce 85 cm nedosedala na slínité podloží, ale na 

vrstvu tmavé sypké černohnědé hlíny obsahující mladohradištní keramiku (obr. 

146).364

6.5.2. ZA V při stavbě kanalizace v roce 2003?rt5

Další záchranný archeologický výzkum v Malině se uskutečnil v průběhu roku 2003 

při budování nové kanalizace (obr. 18.23a,b,c,d,e). Vzhledem ktom u, že většina

36' Tento materiál nebyl kreslen, protože se v něm nevyskytoval žádný profilovaný či zdobený 
zlomek
362 Rozměry jámy byly přibližně 100 x 100 cm, hloubka se pohybovala kolem 110 cm ( Velímský, F.

^ V zh led em  k absenci výzdoby a okrajů nelze provést přesnější dataci tohoto materiálu.
364 Přestože na profilu výkopu nebyly zachyceny žádné stopy po zahloubení, nelze vyloučit možnost, 

7achvcená vrstva ve skutečnosti představuje zásyp raně středověkého objektu. Uvedené zjištění se
liší od původní interpretace uvedené v rámci nálezové zprávy ( Velímský, F. 2001), y současnosti se mi 
ale jeví iako pravděpodobnější. Datace odebraného matenalu vychází ze zachycene vyzdoby, ve které 
ořevládaií svazkv mělkých vodorovných rýžek a jednoduché vlnice.
365 Následující část textuje upravenou verzí příspěvku Velímský, F. -  Hošek, J. -  Stránská P. 2007: 
„Quod me nutrií me destruit.“ Výzkum hrobu dvou mladých bojovníku z prvm poloviny 13 století, 
Malin, okres Kutná Hora, Česká republika, in: Srodowisko poámiertne cztowieka, Funeralia Ledmckie
-  spotkanie 9, Poznaň, 389-402. . , , , , ,  . .. .
366 oficiální název stavby byl: Kanalizace Malina - napojeni mistm časti Malin na kanalizaci a ČOV

, <,n  | r 27  Stavbu prováděla firma Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč 
7 Kutné H on^V  roce 2003 byly budovány pouze hlavní kanalizační stoky. Přípojky k jednotlivým 
objektům byly realizovány až v roce 2005 v rámci samostatné stavební akce (viz kapitola 6.5.5.)
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stavebních prací probíhala uvnitř intravilánu obce, byly od počátku důsledně 

sledovány veškeré výkopy/67

Pozorování prováděná v rámci dohledů měla dva hlavní cíle. Tím prvním bylo 

zmapování výskytu, skladby a mocnosti jednotlivých kulturních, ale i geologických 

vrstev v celém rozsahu stavby.368 Druhým cílem pak bylo vytypovat úseky s alespoň 

částečně dochovaným pravěkým či středověkým sídlištním horizontem, vhodné pro 

předstihový archeologický výzkum.

Od začátku stavby bylo ale rovněž zřejmé, že na některých úsecích bude 

kontrola výkopů formou dohledu nedostačující a že bude účelnější rovnou přistoupit 

k předstihovému záchrannému archeologickému výzkumu. Pro ten bylo nakonec 

vybráno celkem pět úseků, nacházejících se uvnitř areálu hradiště.369

Archeologický výzkum proběhl od poloviny září do začátku listopadu 2003 

formou sondáží vybraných úseků. V průběhu výzkumu bylo postupně odkryto 

celkem pět sond č. I/03-V/03.

S výzkumem první sondy č. 1/03 bylo započato 17. září 2003. Sonda byla 

položena ve svahu pod kostelem sv. Jana Křtitele v ulici vedoucí směrem k malínské 

škole (18:23a).370 Zkoumán byl úsek mezi šachtami č. 139-140 o celkové délce 13 m, 

ve kterém byla nejprve mechanizací provedena hrubá skrývka.371 Ve větší části

367 Archeologický výzkum při stavbě kanalizace z počátku probíhal formou archeologického dohledu, 
tj. kontrolou postupu výkopových prací na jednotlivých trasách kanalizačních stok. V průběhu září až 
listoDadu 2003 pak vzhledem k pozitivním archeologickým zjištěním přešel v předstihový 
archeologický výzkum vybraných úseků stavby. Po skončení předst.hového výzkumu se záchranný 
archeologický výzkum vrátil zpět ke kontrole formou archeologického dohledu.
368 Pozornost bvla nejprve soustředěna zejména na kontrolu změn v rozsahu a v mocnosti náplav 
Beránkv a Vrchlice Z výsledků dosavadního archeologického výzkumu bylo totiž patrné, že se 
osídlení lokalitv k inundaci poměrně těsně přimyká. S postupem stavby směrem do nitra obce se 
přistoupilo také ke sledovaní změn v charakteru podloží, které má v Malině poměrně velkou 
variabilitu a k evidenci zásahů do původního georehéfu (tj. stop po odtěžovaní původního terenu, č,
n a o p a k  z a v á ž e n í  j i ž  vytěžených míst). , , . 0 f » j . i
369 r e  Výběru vhodných poloh se vycházelo především zudaju starších výzkumu. Dv* sondy byly 
navrženy v blízkosti kostelů sv. Jana Křtitele a sv  Š ěpana, kde se dalo predpokladat porušen, 
pohřebních areálů. Umístění zbylých sond pak bylo navrženo po obvodu hradiště, v  trase

37^Sond̂ a č"1 m^ihTna1 dé^ku^^m, na šířku 1 m a probíhala přibližně ve směru západ -  východ.
, , , ,.áx„n vvfrézovaný povrch komunikace a pod ním se nacházející souvrství

60 ™  <°br-149).
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sondy vystupovalo v hloubce kolem 60 cm již intaktní slínité podloží šedobílé barvy,
r • '1 372místy překryté slabou vrstvičkou tmavě šedého jílu.

Po ukončení skrývky byla celá plocha začištěna. Ve střední části sondy byla při 

této činnosti zachycena řada velkých neopracovaných kamenů vzájemně 

propojených pásem okrově zbarvené jílovitě-písčité hlíny (obr. 150). V dalším 

průběhu výzkumu byla uvedená situace (obj. c. 1/03) dále zkoumána, přičemž se 

ukázalo, že se jedná o fragment základového pasu hlínou pojené kamenné zdi, 

který patří blíže neurčené,374 patrně až vrcholně středověké stavbě.

V sondě č. 11/03,376 která byla vedena v boční uličce naproti mateřské škole (obr. 

18:23b),377 byly zachyceny zbytky raně novověkých štětovaných povrchů,378 skrze 

které byla zahloubena rovněž raně novověká jímka (obj. 2/03) (obr. 151, 152).

V jejím zásypu byly kromě množství stavebního a organického odpadu obsaženy
379

i zlomky sekundárně uložené vrcholně středověké keramiky.

Podobný výsledek přinesla i o něco výše ve svahu položená sonda č. 111/03 (obr. 

18’23c) 380 V té byly odkryty pouze kratičké úseky dalších dvou zděných objektů

372 Pro kontrolu byl terén v závěru sondy odtěžen až do úrovně plánované hloubky stavby, tj. do 160 
cm přičemž se potvrdilo pokračování pouze shnitého podloží. Zda se, ze teren v místě sondy č. 1/03
byl patrně rovněž odtěžen při stavbě sklepů v první polovině 1 . sto eti.
373 Ve výkonu byl zachycen přibližně 3,80 m dlouhý úsek zakladu, široký kolem 40 cm, orientovaný 
ve směni jíhozápad-severovýchod. Ve východní části byl již zřetelný pouze mělce zahloubený 
negativ. Vyzdění kameny bylo patrné pouze v západní časti zakladu v useku dlouhém ca 2 m. I zde 
ale s narůstající hloubkou množství kamenů klesalo Maximalm zahloubeni zakladu činilo pn jeho 
západním okraji 110 cm, východním směrem se pak úroveň zahloubeni poměrně prudce zvedaly 
Rovněž ukončení základu bylo zachyceno pouze na zapadni straně. Východním směrem zaklad 
zabíhal pod severní profil sondy, ve kterém byl patrny pozůstatek po původním vkopu zakladove ryhy

374brin!erm:etace stavby které zeď patřila, není za stávajícího stavu poznání možná. Zajímavá je ale 
pomémřínřdá sila zdíva ataké nepříliš velká vzdálenost (e . 12 m> od kostela Sv. Jana Křtitele (o b ,

77)
» 1 Přímo v základu zachycená keramika ,e  datovatelnipřibližné do 13. století. Ze zásypu v přilehlém 
severním profilu byla s i c e  odebrán, ¡keramika mladit, pochazejtc, ze 14. a 15. stolett, jej, vz.ah
k základu už ale není tolik zřejmý. . «•ui*v v x
3« Sonda £ 11/03 méříla na d é l k u  4  m, na šířku 1,5 m a byla onentovana pnbhzné ve sméru sevc, -  
jih. Př, severním okraji byl původní terén porušen staršun výkopem eletackeho kabelu.
377 pívodni terén byl v místí sondy v mmulosti výrazné upraven. Rostle podlož, bylo v sondé poprvé 
zachyceno až v hloubce 160 cm, což neodpovídá konfiguraci okolmho svahu, kde rostly slm

S “v  celé p í S ^ n d y 5" * '^ 1 doT.toubky ca 90 cm od povrchu nacházela vrstva recentní tmavé

“ v e  ™ «huk rcné středověkému osídleni lokality sonda žádné zásadnější zjišténí nepř,nesla,
»  Sond. í .  111/03 měřila n . délku 6 m, n . šířku 70 cm .  byl. onentov.n. pnbhzné ve sméru seve, -

jih.



(obj. č. 3/03 a 4/03),381 které však, vzhledem k fragmentámosti celé situace a absenci 

doprovodného materiálu, opět nelze blíže interpretovat (obr. 153, 154).382

Z archeologického hlediska se jako nej zajímavější ukázala sonda č. IV/03 (obr. 

18:23d), ve které se pod několika povrchy komunikace podařilo zachytit částečně 

neporušené středověké kulturní souvrství (obr. 155, 156), několik sídlištních 

objektů (obr. 157) a několik hrobů z pohřebiště u kostela sv. Jana Křtitele (obr. 157,

158).

Komponentu vrcholně středověkého osídlení Malina představovala v sondě č. 

IV/03 jáma obdélného půdorysu označená jako objekt č. 5/03. Stáří dvou zbylých
385

menších jam č. 6/03 a 7/03 nelze přesně stanovit.

Mezi odkrytými hroby vynikal společný pohřeb dvou mladých mužů v hrobové 

jámě č. 1/03.386 Jáma se nacházela ve východní části sondy (v sektorech 12-14 a 17- 

19) a měla obdélný tvar o rozměrech ca 190 x 100 cm.387 Stěny byly zahloubeny 

prakticky kolmo, dno bylo rovné,388 evidovaná hloubka činila pouze 25 až 30 cm. 

Zásyp tvořila ulehlá světlehnědá hlína s příměsí velmi drobného kamenitého štěrku. 

Zaznamenán byl pouze jeden vkop, takže lze tvrdit, že obě těla byla do hrobu

38. V případě objektu č. 3/03 byl Nachycen ca 70 cm dlouhý úsek základu kamenné zdi široký kolem 
30 cm, probíhající sondou přibližně ve směru západ -  východ. Zed byla tvořena většími 

- ■ Wteré bvlv ooieny pouze černošedou jilovitou hlínou.
Ď X ý Cobje"tóí 4/03 představuje snejvělši pravděpodobnosti pozůstatek statii kanalizační stoky. 
OMekt byl zachycen přibližně o 40 cm hloubí,, Zachován zůstal ca 80 cm dlouhý usek koryta ze 
svi le postavených kamení, krytý shora dalšími, tentokrát na plocho položeným,, kameny

-  J s t l é  podlož. se

« “ č r N á S d n ý z á s w b y l  proveden  stejně jako v  případě sondy č. 11/03 recentnimi navážkami,
3»3 Toto so u v rs tv í mílo v celé délce sondy poměrně stabilní skladbu (skládalo se z vrstev £, 257, 258 
a 26™  V západní části sondy (v sektorech 1 až 7) se j e h o  m ^ s .  pohybovala kolem 50 cm. Ve 
východní části (v sektorech 9-16) pak jeho sila slabla na 20 az 30 cm (obr.155 , 156).
£  Jáma byla zachycena v sektorech 7 až 9 ajeji evídovane rozmč^ byly na jtžntm p,of,lu. max. rrka 

jama Dyia zaci * hloubka 0 70 m; a na severním profilu: max. širka 1,30 m, širka
1,80 m, širka u dna , , ■ ^  dé’|ka 1 2 5  m. Vkop jámy byl patrný od úrovně vrstvy č.
u dna 1,30 m, max. ou ,  ̂ žovaia Východní a západní stěna jámy byly mírně vybouleny 
258. Sevetntm sm ěrem sejam .m uně z ^ v a  ^  ^  ^  ^  £ ^

směrem ven. -¿asyp j y (tenká vrstvička světlé šedohnědé ulehlé hlíny, vrstva č. 265)
Odlišný matenal by zji n n  ^  sjlnč hutněného šedobílého slinu s příměsí kamene, vrstvy č.
a především na jejich ( , .  dnat 0 pozůstatek dusané konstrukce stěny. Primární účel
266 a 267), kde se zda, že by *  m oh ljed n a , °1po ^  jlmku (hutnřný sll„
o b je to  č. 5/03 není jasny, snad by se k  J ,  ^  nepropou5„ vodu).

použitý na stěny jamy totiž porn ho l̂č s(fedověkými vrstvami, na úrovni podloží (objekt č.
sektorů 24 a 25, (obr. 157, 158). Je proto

pravděpodobné, že by měly být starší.

3S/ ^^padnf^části^yla^ánia1 mtaě^kosená.'Přibližně upros,řed jižní stěny byl pak její půdoiys

zahloubena jeS,ě o 15 cmhloubějt.



uložena společně a ve stejnou dobu. V jámě nebyly patrné žádné stopy vnitřní 

konstrukce, nalezeno nebylo ani zetlelé dřevo dokládající užití már či rakve.

Oba skelety ležely v jámě natažené v poloze na zádech ve směru východ -  

západ, s rukama položenýma podél těla, aniž by se vzájemně dotýkaly (obr. 159). U

skeletů byly nalezeny přezky a spona (obr. 160),389 takže se lze domnívat, že oba
jedinci byli do hrobu uloženi v šatech. Vzhledem k absenci zbytků textilií nelze 

bohužel říci, jak tento oděv vypadal, ani zda těla kryla ještě nějaká další vrstva látky,

například rubáš.

Důležitou součástí hrobové výbavy obou jedinců byly nože (obr. 157), které byly 

umístěny jednou pod, podruhé pak přímo v dlani pravé ruky a čepelí směřovaly 

nahoru a ven od těla.390

Na základě analogických nálezů bronzových přezek lze hrob č. 1/03 datovat do 

první poloviny 13. století.

Další dvě hrobové jámy č. 2/03 a 3/03 byly zachyceny v jižním profilu sondy na 

úrovni sektorů 22 až 24 při dodatečném rozšíření stavby a byly výkopem značně 

porušeny. Z dochované situace je zřejmé, že ani jedna z hrobových jam nebyla 

vykopána do podložního slinu. Menší jáma č. 2/03, ve které byl uložen pohřeb 

malého dítěte (obr. 158),391 byla zahloubena do svrchní části hrobu č. 3/03. Vkop této 

hrobové jámy, ve které se nacházel zbytek skeletu dospělého jedince,392 porušoval
393pouze vrcholně středověkou vrstvu č. 258 (obr. 158).

Půdorys obou hrobových jam lze odhadnout jako obdélný. V případě hrobové 

jámy č. 2/03 činila maximální evidované délka něco málo přes jeden metr (1,08 m) 

a zahloubení 30 cm. Jáma č. 3/03 pak byla dlouhá rovné dva metry a hluboká kolem 

55 cm. Stejně jako v případě hrobu č. 1/03 ani u těchto hrobů nebyly doloženy 

pozůstatky po nějaké vnitřní úpravě hrobové jámy, či zbytky rakve.

389 V prostoru pánve a u krku byly nalezeny celkem dvě přezky opasku 0'edna železná a jedna 
bronzová) a jedna menší kulatá bronzová spona. Další podrobnosti k tomuto nálezu viz kapitola 9.2.
390 U jednoho z nožů se dochovala kostěná objímka držadla. Zda byly čepele kryty také nějakým 
pouzdrem, se nepodařilo zjistit. Další podrobnosti k tomuto nálezu viz kapitoly 9.2.1. a 9.2.2.
391 Antropologický rozbor viz kapitola 10.
392 Antropologický rozbor viz kapitola 10.
393 Skelet dospělého jedince se dochoval v natolik špatném stavu, že nešlo určit ani jeho přesný věk,
ani jeho pohlaví. Teoretickou možnost, že se v případě hrobů č. 2/03 a 3/03 jedná o pohřeb matky 
a dítěte, tak nelze potvrdit.
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Skelety byly do hrobu uloženy v natažené poloze, orientovány ve směru západ 

(hlava) -  východ (nohy). Ani u jedné z koster se nepodařilo nalézt nějaký pozůstatek 

hrobové výbavy.

Datace obou pohřbů je, vzhledem k chybějící pohřební výbavě, pouze relativní. Na 

základě nálezů keramiky ze zásypů a dochované situaci se snad lze domnívat, že by 

oba hroby opět mohly pocházet z průběhu 13. století.

Jako poslední byla v rámci výzkumu zkoumána sonda č. V/03 v předpolí 

druhého malínského románského kostela sv. Štěpána (obr. 18:23d). V rámci sondy 

nebyly tentokrát zachyceny žádné hroby. Pohřební areál u kostela je  poměrně pevně 

vymezen starou hřbitovní zdí a táhne se opačným směrem, než jakým ležela sonda 

(obr. 161, 162, 163).

Absence hrobů naštěstí neznamenala absenci jiných archeologických situací. 

Ve svrchní části sondy byl pod několika vrstvami povrchů komunikace (vrstva č. 

300-305) zachycen srovnávací zásyp terénu (vrstva č. 306), který obsahoval větší 

množství pozdně středověké a raně novověké keramiky. Mezi zlomky byla 

zachycena také část renesančního nepolévaného kachle s kvalitně ztvárněnou 

plastickou výzdobou395 (obr. 164) a jedna postříbřená esovitá záušnice (obr. 165).396

Obdobný materiál, i když již v menším množství, obsahovala také další 

zachycená kulturní vrstva č. 308, která v hloubce kolem 1,15 m dosedala na vrstvu 

štětovaného povrchu vrcholně středověké komunikace,397 kterou tvořily kompaktně 

usazené středně velké křemencové valouny (obr. 163). Skrze vrstvu č. 308 a vrstvu 

štětu se zahlubovalo několik kůlových jam (obj. č. 13/03 -  16/03) a také tři větší 

jámy (obj. č. 8/03, 9/03 a 11/03) (obr. 161,162,163).398 Všechny objekty zachycené 

v sondě č. V/03 lze díky zjištěnému doprovodnému keramickému materiálu označit 

za pozdně středověké až raně novověké (15. - 16. století).

394 Ze severního profilu výkopu a také z přilehlé haldy vytěžené zeminy byly odebrány ještě další 
kosti, které pocházely z komunikací zničených hrobů. Antropologický rozbor viz kapitola 10.
395 Na zlomku je zpodobněna nahá žena (intimní partie jsou ovšem cudně zahaleny jejími dlouhými 
vlasy), která si do prsou vráží hrot dýky. Jedná se o doposud z českého prostředí neznámý antický 
motiv Lukrécie, páchající sebevraždu (obr. 164).
396 Viz kapitola 9.1.
397 Na povrchu štětu i při jeho rozebírání byly zachyceny zlomky vrcholně stredověke keramiky.
398 Výplň jam č 9/03 a č  11/03 tvořila černošedá popelovitá hlína suhlíky, která obsahovala také 
zlomky strusky a taveniny. Stěny obou objektů byly vypálené (patrně po uložení ještě žhavého 
popela) a měly jasně oranžovou barvu. U jámy č. 11/03 byl nalezen ještě pozůstatek zpevnění terénu 
velkými plochými kameny.
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Výsledky výzkumu jsou i přes jeho omezený rozsah zajímavé. Ve všech 

sondách se podařilo zachytit archeologické situace (kulturní vrstvy, zdi, zahloubené 

ob jekty-jím ky, kůlové jámy, hrobové jámy atd.) a materiál (keramiku, předměty ze 

železa, bronzu a kosti, kosterní ostatky několika jedinců), který většinou pochází 

z 13., nebo 15. a 16. století. Doklady staršího středo- a mladohradištního osídlení 

lokality se výzkumem podařilo získat pouze ve formě malého počtu zlomků 

keramiky, sekundárně přimíšené do mladších vrstev. Ze sekundární polohy pochází 

také postříbřená esovitá záušnice,399 patřící původně pravděpodobně k výbavě 

nějakého pohřbu.

6.5.3. ZAV při stavbě komplexu rodinných domů v roce 2004400

Doposud největší archeologická akce na území Malina, proběhla na jaře roku 

2004 při výstavbě komplexu rodinných domů, přístupových komunikací 

a inženýrských sítí401 na severovýchodním okraji obce po pravé straně staré silnice 

Kolín -  Čáslav v poloze „Pod čelnou“ (obr. 18:24).402

Místo, kde stavba probíhala, je již součástí širšího zázemí - předpolí malínského 

hradiště. V minulosti patřila tato plocha k areálu velkého barokního statku a byla 

zemědělsky využívána jako pole. Vzhledem k svému užití nebyl tento prostor 

v minulosti nikdy dlouhodobě zastavěn (obr. 166).

Účelem výzkumu bylo prozkoumat části lokality bezprostředně ohroženou 

zástavbou. Úkolem bylo zjistit četnost výskytu archeologických situací a umožnit 

sledování prostorových vztahů mezi nimi, tak aby bylo možné určit charakter 

a datovat případně zachycené osídlení.

Před zahájením stavby byl na ploše nejprve proveden geofyzikální průzkum 

(obr. 167)403 a také povrchové sběry.404 Obě provedená šetření potvrdila existenci 

intenzivního osídleni plochy (geofyzikálním měřením zachycene anomalie

399 Viz kapitola 9.1.
400 TVvt tPtr, kanitolv vychází jednak z připravované nalezove zprávy výzkumu a současně 
z u p
401 Investorem celé akce a tedy i archeologického výzkumu byla developerska firma DZ HOLOS
Kutná Hora. , . .
402 Stavba byla realizována na parcelách p.č. 636, 351, 358, 359, ktere jsou v současnosti již
rozčleněn v
4°3 Geofyzikální měření odporovou metodou provedl na ploše výzkumu RNDr. Roman Křivánek
z A rcheologického ústavu AV ČR, v.v.i., Praha. ^
404 Větší část plochy byla zatravněná, zoráno bylo jen několik menších záhonu pn jejím severním 
okraji.
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v geomagnetickém poli signalizovaly, stejně jako lokální výrazné koncentrace raně 

středověké keramiky na oraných částech plochy, přítomnost zahloubených 

objektů).405

Výzkum probíhal v dolní části mírného svahu, který sestupuje z centrální části 

Malina do nivy potoka Beránky. Nadmořská výška se v místě výzkumu pohybovala 

v rozmezí 206,5 až 208 m. Výchozí nadmořská výška zahloubení objektů se 

nacházela většinou na úrovni mezi 206,2 až 206,4 m.

Geologické podloží zkoumané plochy bylo tvořeno výhradně spraší, na kterou 

dosedala tmavě hnědá půda o mocnosti 30 až 40 cm. Směrem k severu se charakter 

této půdy měnil na nivní (Zavřel 2004).406

Archeologické situace byly zahloubeny již do tohoto půdního pokryvu 

a následně i do spraše. Po zániku raně středověkého osídlení půdotvomý proces ještě 

částečně pokračoval. V nadloží původní půdního pokryvu se vyvinula tenká tmavě 

hnědá humózní půda (obr. 168),407 která překryla i starší rozplavené popelovité 

vrstvy v dolní třetině zkoumané plochy a částečně i v nejsevernější části plochy se 

nacházející fluviální hlíny potoční nivy Beránky (Zavřel 2004).

Nejvýše uložená apedologicky nejmladší část stratigrafícké sekvence byla 

v místě výzkumu tvořena tmavou ornicí s příměsí novověkých keramických 

fragmentů, škváry atd. Její mocnost se pohybovala v rozmezí od ca 30 cm v severní 

části plochy až po ca 50 cm v části jižní (Zavřel 2004).

Výzkum začal 1. dubna 2004,408 kdy byla zahájena první etapa skrývky. Ta se 

realizovala v trase plánované komunikace (sonda č. 1/04) a byla provedena dvěma 

způsoby.409 Nejprve byla v úseku 0 - 79 m odtěžena omice do hloubky ca 30 až 50 

cm, tj. přímo na úroveň sprašového podkladu, při severním okraji plochy pak na 

úroveň náplav. V úseku 79 - 105 m bylo provedeno skrytí rovněž do hloubky 50 - 60

405 Na základě uvedených zjištění bylo přistoupeno k vymezení rozsahu skrývek a k utvoření 
časového harmonogramu terénní části předstihového záchranného archeologického výzkumu.
0̂6 Geologický apedologický průzkum na lokalitě provedl v ráme. výzkumu RNDr. Jan Zavřel 

z Geologického ústavu AV ČR, v.v.i., Praha (Zavřel 2004).
407 zabarvení této půdy bylo obdobné jako zabarveni výplně objektu, takže rozlišitelnost plošného 
rozšíření antropogenních zásahů byla obtížná.
408 Původní zahájení výzkumu, naplánovaného od března do konce května, se vzhledem ke špatnému 
počasí hned ze začátku zpozdilo. Po jarní oblevě a deštích se technika nemohla dostat na plochu 
a muselo se čekat až země znovu dostatečně proschne
409 Skrývka pokračovala v dalších dnech směrem od S okraje k J okraj, plochy.
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cm, na které pak ale ještě navázalo ruční začišťování a snižování plochy.410 Ke 3. 

dubnu 2004, kdy první fáze skrývky skončila, byl odkryt rovný pruh o délce ca 105 

m a šířce ca 9 m (945 m2).411

Ve druhé etapě byla v termínu od 11. do 18. května 2004 provedena skrývka 

v ploše plánované výstavby rodinných domů po pravé straně komunikace, a to opět 

směrem od severního k jižnímu okraji plochy. Skryt byl rovný pruh o délce ca 105 m 

a šířce ca 15 m (1575 m2) 412 V rámci celého výzkumu tak byla skryta 

a prozkoumána plocha o velikosti ca 2,5 ha (obr. 169). Výzkum tak svým rozsahem 

představuje dosud největší plošný odkryv v Malině.

V návaznosti na postup skrývky bylo prováděno ruční začištění plochy. Důraz 

byl přitom kladen především na zachycení míst s koncentrací nálezů na povrchu, 

odlišným probarvením či materiálovou skladbou. Půdorysy zachycených objektů 

byly po začištění vytaženy, objekty označeny číslem, rozčleněny na sektory pro 

výběr a zakresleny do pracovní verze celkového plánu výzkumu. Úseky hůře čitelné 

nebo s mimořádně výraznou koncentrací materiálu byly zkoumány ve čtvercové síti

1 x 1 m. Protože během dešťů docházelo k přeplachování již začištěné plochy, bylo 

několikrát v průběhu výzkumu přistoupeno k opětovnému začištění.

Vzhledem k omezené časové dotaci byly objekty většinou zkoumány pouze 

z jedné (obvykle západní poloviny), případně ve čtvrtinách či metrových úsecích, 

vytyčených podél delší osy objektu. Některé na materiál výrazně bohaté objekty byly 

po zakreslení profilů vybírány celé. Protože výplň většiny objektů byla poměrně 

homogenní, mohl být materiál odebírán po mechanických ca 10-20 cm silných 

vrstvách. Výrazné kumulace střepů, nálezy větších kusů nádob, koncentrace kamenů 

v objektech, nebo stratigraficky ojedinělé situace byly preparovány 

a dokumentovány detailněji.413

V obou sondách bylo po začištění vyznačeno celkem 200 situací (obj. č. 1/04 - 

200/04), z nichž některé se nepotvrdily coby archeologické objekty, a byly proto

-"o Ukázalo se totiž, že mocnost omice i síla pod ní se nacházející vrstvy staršího půdního typu, do
kterého se j iž  zah lubova ly  ob jek ty , je zde větší.
41' Zbylý úsek komunikace o délce ca 50 m a šířce 10 m, který končil v místě sjezdu na stavbu, musel 
zůstat průjezdný pro techniku, a nebyl proto zkoumán.
4,2 Mezi oběma sondami byl ponechána přibližně 5 m široka proluka, na kterou byla deponována
hlína z vybraných objektů. .
413 v ý k o p o v é  práce v průběhu první etapy vyzlaimu prováděli investorem zajištěni dělnici firmy
Horvát, v průběhu druhé etapy pak dělníci firmy Cerveňak.
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zrušeny.414 Ve výsledku se tak podařilo zachytit celkem 153 objektů,415 z toho 86 

v sondě č. 1/04 (obr. 170) a 67 v sondě č. 11/04 (obr. 171).

Za asi nejzajímavější archeologické situace, které byly v průběhu výzkumu 

odkryty, lze označit jednak napříč oběma sondami probíhající příkop (obj. č. 125/04) 

(obr. 172, 173) a dále kameny uměle zpevněnou hranu inundace potoka Beránky 

(obj. č. 124/04), kterou byla osídlená plocha oddělena od zaplavovaného území (obr. 

174, 175).

Příkop (obj. č. 125/04) byl sledován v obou sondách v úseku dlouhém 43 m 

a jeho průběh a tvar byl dokumentován prostřednictvím celkem třinácti příčných 

sond (obr. 169, 176). U povrchu se šířka příkopu pohybovala kolem 160 až 180 cm, 

u dna pak činila zhruba 60 až 90 cm. Stěny příkopu byly skoseny pod úhlem ca 45 až 

60°, dno pak nebylo zašpičatělé, ale rovné. Skladba zásypu příkopu, kterou tvořily 

převážně vrstvy hlinitých splachů a překopaná podložní spraš s drobným štěrkem, se 

v jednotlivých úsecích mírně lišila svým probarvením (obr. 177), takže se lze 

domnívat, že proces zanášení příkopu neprobíhal na všech úsecích stejně.416

Ve výplni objektu se nepodařilo zachytit žádný materiál, takže datování příkopu, 

jakožto staršího, snad středohradištního fortifikačního prvku, vychází pouze z jeho 

p o r u š e n í  m l a d š í m i ,  jednoznačně mladohradištními objekty č. 124/04, 130/04, 136/04, 

137/04, 194/04 a 196/04 (obr. 169).

Uvedená orientace příkopu č. 125/04, jeho evidované rozměry, způsob 

zahloubení a charakter zásypu naznačuje, že by mohl být totožný s příkopem č. 3/72 

odkrytým během výzkumu v roce 1972 (Velwtsky T. 1972) a znovu pak ještě v roce 

1992 (Valentová 1992).417

Z celkové situace výzkumu je zřejmé, že většina sídlištních objektů respektuje 

příkopem vymezený prostor, už ne ale příkop samotný (obr. 169).418 Zdá se tedy, že

4U Jednalo se celkem o 31 situací v sondě č. 1/04 (č. 8/04 - 9/04, 11/04, 28/04, 33/04, 36/04, 38/04 - 
41/04 43/04 44/04 49/04 - 50/04, 53/04, 61/04, 64/04, 67/04, 69/04, 85/04 -  89/04, 92/04, 94/04, 
98 04 103/04 117/04) a 14 situací v sondě č. 11/04 (č. 134/04 -  135/04, 139/04, 168/04, 171/04 - 
172/04 174/04 -  180/04 192/04). Dvě situace v sondě č. 1/04 se dodatečně ukázaly (obj. č. 35/04 
a 84/04) jako součást příkopu č. 125/04 ^
4'5 V jednom ze starších výstupů uvedený počet 179 zjištěných objektu byl dodatečně revidován (srv. 
Velímský, F. 2007, 64). .
416 Ve svrchní části zásypu zachycená vrstva č. 3, která vypada jako vkop do původního tělesa

^ k K t é  v y m i e i a  w d y  ° d i é k a j , c i  tó fo v á  voda- 
4,7 Viz kapitoly 6.3. a 6.3.2. .
418 V prostoru před příkopem se objekty vyskytuji pouze sporadicky.
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k zanesení příkopu došlo v poměrně krátkém časovém horizontu a že zřejmě záhy 

přestal plnit svou funkci.419

Druhé výrazné ohraničení zkoumané plochy tvořila již rovněž zmíněná kameny 

zpevněná hrana inundace Beránky (obj. č. 124/04) (obr. 174, 175). Vzhledem 

k určité systematičnosti uložení kamenů (pouze a přesně na hranu inundace), jejich 

velmi vysoké koncentraci a minimálnímu ohlazeni, se lze domnívat, že byly na sve 

místo uloženy úmyslně za účelem zabránit rozšiřování mokřiny a rozlévání Beránky. 

Identický geologický materiál, jaký byl použit ke zpevnění hrany inundace, byl ve 

větším množství zachycen také na povrchu některých větších objektů. Uvedené 

zjištění svědčí pro to, že zpevnění hrany by mohlo být přibližně stejně staré jako na 

ploše zachycené objekty, a že úzce souvisí s existencí a využitím celého prostoru.

Ostatní na ploše zachycené objekty, lze rozdělit do několik základních skupin. 

První skupinu tvořily velké a poměrně hluboké sídlištní jámy, ve kterých bylo 

nalezeno také vůbec největší množství materiálu.

V sondě č. 1/04 byly zachyceny celkem tři tyto situace,420 v sondě č. 11/04 pak 

další dvě 421 Primární účel těchto objektů není zcela jasný. V případě objektů č. 

157/04 a 169/04 nelze vyloučit možnost, že by se původně mohlo jednat
422o zahloubené suterény obytných staveb.

V případě obdobně velkých objektů ze sondy č. 1/04 se jako pravděpodobnější 

jeví varianta, že se jedná o hliníky (objekty mají nejen nepravidelný půdorys, ale 

většinou i výrazně členitější dno). Všechny objekty byly druhotně použity k uložení 

sídlištního odpadu, v případě obj. č. 157/04 byla navíc ve svrchní části zásypu 

zjištěna výrazná koncentrace lomového kamene (obr. 182).423

Druhou velkou skupinu objektů tvořily na ploše středně velké a malé jámy, 

patřící většinou k jedné ze tří následujících variant. První varianta byla 

charakteristická pravidelným obdélným půdorysem, kolmými stěnami a rovným

419 Ip li intemretace fungování a zániku příkopu správná, pak se samozřejmě naskýtá otázka, jakým 
způsobem byla vymezena hranice osídlené plochy v mladohradištním období.
420 Objekty č. 70/04 (obr. 178), 80/04 (obr. 179) a 116/04 (obr. 180).
421 Objekty č. 157/04 (obr. 181) a 169/04 (obr. 183).
422 V objektech se sice nepodařilo zachytit konkrétní důkazy opravňující k tomuto tvrzení (pozůstatky
stavebních konstrukcí, či otopná zařízení), tyto objekty ale mají pravidelný obdélný půdorys,
prakticky kolmé stěny a p ředevším  rovné dno o poměrně velké ploše.
423 Kameny uložené v zásypu obj. č. 157/04 byly z ident.ckeho matenalu a měly , pnbhzně stejnou
velikost jako kameny zachycené při hraně inundace Beranky v situaci č. 124/04.
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dnem, do kterého se v některých případech zahlubovaly kůlové jámy.424 Pro druhou 

variantu byl typický pravidelný oválný půdorys, kolmé stěny, rovné, či miskovité 

dno a poměrně velké zahloubení 425 Konečně třetí variantu představovaly protáhlé

Další samostatnou kategorii objektu představovaly různě velké žlábky, ty menší 

nejčastěji orientované ve směru sever — jih, ty větší pak ve směru západ — 

východ.4"8

Předposlední kategorii objektů představovaly různě velké a hluboké kůlové 

jamky, které na ploše vytvářely spíše nahodilé kumulace, než pravidelné linie.429

Poslední skupinu objektů tvořily jednak blíže nezařaditelné situace,430 dále 

objekty novověkého či neantropogenního původu431 a konečně specifické situace
432

typu geologických a pedologických sond.

Většina nalezené keramiky je mladohradištní (viz kapitola 9.4.). Použitou 

technologií výroby, tvarově i výzdobou patří k běžné místní keramické produkci, 

kterou lze asi nejlépe komparovat s obdobnou keramikou libickou. Vedle keramiky 

a zvířecích kostí433 bylo výzkumem zachyceno také několik předmětů z parohu 

(kostěná a parohová šídla), kamene (kusy mlýnu, kamenné ale i keramické přesleny) 

a ze železa (čepele několika nožů, srp, šipka) (viz kapitola 9.).

Na základě předběžného rozboru keramiky, která byla v objektech nalezena, lze 

většinu na ploše zachyceného osídlení datovat přibližně do druhé poloviny 10. až

úzké mělké jámy.426

424 Jako příklady této varianty lze uvést obj. č. 26/04 (obr. 184), 99/04 (obr. 185), 126/04 (obr. 186),

431 Například zvířecí nory, vývraty stromů,
432 Zbylé objekty na ploše viz obr. 209-228
433 Viz kapitola 11.
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první poloviny 11. století. Na základě dosavadních zjištění lze rovněž říci, že 

zkoumaná plocha je s nejvetsi pravděpodobnosti součásti hospodářského zázemí 

předpolí malínského hradiště.

6.5.4. ZAV při stavbě bazénu u č.p. 16434, ZAV při budování přístavby u č.p. 208 

v roce 2004'55, povrchové sběry J. Kremly v poloze „U vepřína“" 6

V průběhu let 2003 a 2004 proběhly na jihovýchodním okraji Malina ještě tři menší 

archeologicky pozitivní akce. První při stavbě bazénu uč.p. 76 (obr. 18:25), druhá 

při budování přístavby uč.p. 208 (obr. 18:26) a konečně třetí po orbě na zdejších 

polích (obr. 18:13).

U domu č.p. 208 byla již v roce 1970 při výkopu septiku zachycena kulturní 

vrstva se středohradištní keramikou, ale také kostmi z rozrušených hrobů (Lehečková 

1970b) ze sousedství domu č.p. 208 pak pocházel nález kamenného závalu se 

středohradištní apozdněhradištní keramikou na zahradě uč.p. 171 (Venci 1960a, 

ibid. 1960b).437 Pravděpodobnost zachycení dalších archeologických situací byla 

proto u obou akcí poměrně vysoká. Sběry J. Kremly se pak realizovaly na již známé 

poloze v ploše staršího výzkumu J. Valentové (Valentová 2003, 199-212).

Výkop jámy pro bazén probíhal na zahradě po pravé straně domu a byl označen 

jako sonda č. III/04. Po odebrání svrchního dmu a vrstvy omice o síle ca 35 cm, 

nebyl ve výkopu patrný žádný půdorys zahloubeného objektu, ani na povrchu se 

nevyskytla výraznější koncentrace keramiky či kostí. Na základě uvedených zjištění 

bylo přistoupeno k odebírání dalších vrstev a to až na požadovanou hloubku dna 

bazénu. Odebírána byla zbylá promíšená omice (ca 10 - 15 cm), pod ní se 

nacházející štěrkopísčitá vrstva, která zde tvoří povrch terasy (ca 10 - 20 cm) 

a konečně vrstva podložního světle béžového až bělavého podložního slinu (ca 50 

cm).

Při odebírání uvedených vrstev se podařilo na profilech výkopu na rozhraní 

mezi vrstvou omice a štěrkopísku zachytit několik do podložního slinu zahloubených

«4 Text wchází jednak z nálezové zprávy výzkumu (Velímský, F. 2005a) a současně i z upraveného 
textu nřísněvku Velímský, F. 2005: Malin, okr. Kutná Hora stávající stav a perspektivy dalšího

*  Archeologie doby taa^štm  v Čechách. Pize*, 259-263.

-  T .x , vycházíz sice jižC>„ , podzun roku 2003, ke zpracován,
- * •  J “ O. z Českého muzea stnbra vKutné Ho,e

až dodatečně v průběhu roku 2004.
437 Viz také kapitola 6.3.
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objektů. V jihovýchodní části stavby bylo v prostoru staršího výkopu dešťové 

kanalizace a jímky zachyceno tenké, tmavě zabarvené, hnědočerné souvrství do 

jehož spodní partie se zahlubovala jedna menší kůlová jáma (obj. č. 2b/04) (obr.

229).438

V severozápadním rohu výkopu byla odkryta hrobová jáma (hrob č. 1/04) (obr.

230), která byla při zarovnávání stěn výkopu mírně odtěžena, což dokládá nález 

jedné z nádob hrobové výbavy a drobných zlomků kostí na haldě vytěžené

439zeminy.

Zkoumaná hrobová jáma měla pravidelný obdélný tvar (obr. 230). Na ose sever

-  jih byla dlouhá přibližně 200 cm, na ose západ -  východ pak široká ca 100 cm. 

Vkop hrobové jámy byl patrný ve spodní části hnědé vrstvy omice v hloubce ca 35 

cm od povrchu a procházel i skrz vrstvu světlehnědého štěrkopísku. Dno hrobové 

jámy, které bylo zahloubeno do podložního béžového až bílého slinu, se nacházelo 

v hloubce ca 90-95 cm. Zásyp jámy byl tvořen promíšeným vykopaným materiálem 

okolních vrstev a obsahoval i několik malých zlomků keramiky. Výrazné promíšení 

se štěrkem bylo patrné zejména ve střední části jámy, promíšení s podložím pak

u stěn a u dna jámy.

V hrobové jámě se nacházely ostatky pohřbu.440 Skelet ležel v ose jih (hlava) -  

sever (nohy), na pravém boku s obličejem obráceným k východu, nohy i ruce byly 

pokrčeny k tělu. Zdá se, že paže složené před hrudí byly možná i překříženy (tato 

část skeletu byla bohužel odtěžena). Lebka byla tlakem hlíny výrazně zdeformována

-  stlačena na dolní čelist. Porušeny byly rovněž kosti v prostoru hrudního koše 

a břišní dutiny, prakticky se nedochovaly drobné kůstky článků prstů.

Při západní stěně hrobové jámy byly na mírně vyvýšeném stupni zachyceny tři 

větší kameny tvořící pravděpodobně obložení hrobové komory. Pozůstatky jiné 

úpravy hrobu, například dřevem se nepodařilo zachytit.

438 Tyto situace nebyly vzhledem k výraznému poškození starším výkopem vybrány, ale pouze 
ovzorkovány na archeologický materiál. Keramika odebraná z profilu dokládá, že svrchní část 
zachyceného souvrství je až vrcholně středověká. V případě spodní části souvrství a kůlové jamky se 
pak jako poměrně pravděpodobná jeví starší datace do období raného středověku. Přesnější určení 
stáří nelze provést, protože v celém souboru se nachází pouze jeden velmi malý, jednoduchou vlnicí

zdobený střep (obr. 231).
439 Hrobová jáma byla až na úroveň uložení skeletu, ca do hloubky 70 cm od povrchu, zkoumána po 
ca 2 0  cm mocných mechanických vrstvách.
440 Antropologické určení skeletu viz kapitola 10.
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Jak již bylo uvedeno v záhlaví kostry se nacházelo několik keramických nádob. 

In sítu byly zachyceny jeden středně velký džbánek, jeden větší koflík a jedna 

mísa.441 Vedle keramiky tvořily součást hrobové výbavy také tři jemně plošně 

retušované hroty šípů (obr. 232), které byly uloženy v prostoru pasu (původně snad 

v koženém váčku).

Po tvarové stránce jsou v hrobové výbavě zastoupeny tři typy nádob. První typ 

tvoří protáhlý vakovitý džbánek s mírným náběhem na lom ve spodní části a s pod 

okrajem posazeným ouškem.442 Druhý typ zastupuje zdobený široký koflík443 

a konečně poslední třetí typ nádob představují dvě jednoduché misky.444

Podle keramiky uložené do hrobu společně s kosterními ostatky můžeme situaci 

zachycenou v jámě pro bazén u domu č.p. 76 interpretovat jakožto pohřební jámu 

středočeského typu kultury staroúnětické z přelomu pozdní doby kamenné a starší 

doby bronzové. Hrob patří doposud neznámému pohřebišti kultury únětické, které je 

zároveň nejstarším pohřebním areálem této kultury na katastru Malina (srov.

441 Mísa pocházející z haldy vytěžené hlíny byla s největší pravděpodobností uložena rovněž v záhlaví 
skeletu, v místech odebraných při hloubení stěny bazénu.
442 První z nádob, džbánek se dochoval zhruba z 90 %, má protažený vakovitý tvar, je vysoký 17,5 
cm s průměrem hrdla 10,7 cm. Střep nádoby je kvalitně vypálen. Keramické těsto obsahuje výraznou 
příměs jemné slídy Barva střepu je tmavě šedá, místy jsou na povrchu světle hnědé skvrny. Povrch 
nádoby je jemně uhlazen, není ale vyleštěn ani zdoben. Vydutí stěn je mírně nepravidelné. Ouško je  
posazeno mírně šikmo ke svislé ose nádoby. Okraj je mírně vytažený a oválně zakončený. Kruhová 
ploška dna nádoby o průměru 5,9 cm je rovná (obr. 233).
443 Druhá z nádob koflík, který se dochoval přibližně z 95%, je vysoky 13,3 cm, s průměrem hrdla 12 
cm Střep je kvalitně vypálen. Těsto je z jemně plavené hlíny, opět s příměsí velmi jemné slídy. Barva 
střepu je světle šedohnědá až světle hnědá. Povrch nádoby je pečlivě uhlazen. Vydutí stěn je mírně 
nepravidelné Stěny nádoby jsou zdobeny třásňovým ornamentem z vodorovných (čtyři rýhy těsně 
vedle sebe po celém obvodu nádoby, ca 3 cm pod hrdlem) a svislých, volně ukončených svazků rýh 
(celkem je po obvodu nádoby umístěno 7 svazků svislých rýh, které jdou po plecích nádoby až mírně 
za lom -  tři svazky jsou již velmi špatně zřetelné, dochované svazky mají po 7 rýhách). Ouško je 
posazeno souběžně se svislou osou nádoby ca 1 cm pod okrajem Okraj je mírně vytažený a rovně 
zakončený Kruhová ploška dna nádoby o průměru 6,5 cm je rovna (obr. 234).
444 P rv n í ,  misek nalezená přímo v hrobové jámě, se dochovala zhruba z jedné poloviny. Miska je 
w soká 5 9 cm její průměr je nahoře přibližně 19,5 cm u dna přibližně 10,8 cm, sklon stěn je přibližně 
45° Střep nádoby je kvalitně vypálen. Keramické těsto je hrubší než u prvních dvou nádob, obsahuje 
výraznou příměs hrubé slídy a drobných kaménků. Barva střepu je tmavě šedá, místy jsou na povrchu 
světle hnědé skvrny. Povrch je na vnější i vnitřní straně misky mírně uhlazen, není ale zdoben. Okraj 
miskv ie zvlněný s oválným profilem zakončení (obr. 235).
Druhá z misek, která byla zachycena již mimo hrobovou jámu, se t e t o v a l ,  ca z 90%, je 6,2 cm 
wsoká ieií průměr je nahoře 16,5 cm, u dna 8,4 cm, sklon stěn je přibližně 40 , přičemž směrem 
nahoru se stěny mírné stáíeji dovnitř. Střep nádoby'jekvalitně vypálen. Keranucke těsto je  „něco  
jemnější nei u předchozí misky, obsahnje s.ce rovněž phměs hrubs.shdy. ale drobné kamenky chyb,. 
Barva střepu je  tmavě hnědoSedá, místy json na povrchu světle hnědé sk™ y. Povrch , vmtrek mtsky 
ie mírnř uhlazen není ale vyleštěn ani zdoben. Okraj misky je zvlněny, s oválným profilem 
zakončení. Dno misky má hrubý zrnitý okraj. Kousky hrubé zrnité hlíny jsou pak nataveny i na stěně 
misky (obr. 236).
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Šumberová 1996, 729-736; ibid. 2002, 125-136; informace o starších nálezech viz 

také kapitoly 6 .1 6 .3 .) .445

Dům č.p. 208, u kterého probíhala druhá ze stavebních akcí, se nachází rovněž 

v jihovýchodní části obce, v mírném svahu po pravé straně silnice č. 2, naproti 

kostelu sv. Štěpána (obr. 18:26).

Výkopy základů (označené jako sonda č. IV/04) byly provedeny na dvoře za 

domem do hloubky ca 60 cm a procházely skrze tenkou vrstvu černošedé omice 

a vrstvu tmavě hnědé hlíny, u které směrem do hloubky rostla příměs písku 

a drobného štěrku. Ten s největší pravděpodobností pocházel z o něco hlouběji 

položené štěrkopísčité terasy, která v této části Malina překrývá slínem tvořené 

podloží.446

V době konání dohledu byl výkop z větší části již vybetonován, takže sledován 

mohl být jen krátký kontrolní úsek. V něm byl zachycen zbytek kulturní, raně 

středověké, patrně mladohradištní vrstvy, která v sobě obsahovala poměrně velké 

množství keramiky, kostí a uhlíků 447 Přesné datování nalezeného souboru keramiky 

není možné. Rámcově lze ale říci, že keramika v něm zastoupená je  z větší části 

mladohradištní (obr. 231).

Jako patrně mladohradištní (obr. 237, 238, 339, 340, 241) lze označit také 

některé zlomky keramiky pocházející ze sběru J. Kremly.448 Přestože se jednalo

44̂  Nález je zajímavý také proto, že dokládá, že v Malině na pozemcích rodinných domů jsou 
podstatně lépe dochovány původní pravěké, ale i středověké terény, než jak je tomu mimo tuto 
zástavbu v trasách místních komunikací a na větších zastavěných plochách. Toto zjištění má význam 
zejména pro případný další archeologický výzkum lokality.
446 Rostlé podloží nebylo sice ve výkopu zachyceno, uvedená skladba svrchních geologických vrstev 
ale plně odpovídá situaci zachycené v rámci archeologického výzkumu, který se realizoval na zahradě 
udomu č.p. 208 v roce 2005 (viz kapitola 6.5.5.). Profil sondy č. IV/05 byl rovněž tvořen vrstvou 
omice, pod kterou se nacházelo souvrství ulehlých hnědých hlín s výraznou příměsí archeologického 
materiálu a štěrkopísčitá vrstva terasy ležící na béžově-bílém slinu.
447 Z technologického hlediska byla keramika zachycená během výzkumu shodná s keramikou 
doposud nalézanou v areálu malínského hradiště. Keramika je vyrobena z dobře propracované hlíny 
ostřené jemným pískem s větší příměsí slídy a vypálená do červenavě hnědých, případně šedých tónů. 
Výzdoba se dochovala na čtyřech nalezených zlomcích, na každém pak měla zcela jinou podobu. Na 
nej větším fragmentu seříznutého okraje tvořila výzdobu jednoduchá vlnovka se střední délkou vlny. 
Pro výzdobu druhého, menšího fragmentu okraje bylo použito dvou pásů trojité hrotité hřebenové 
vlnovky s krátkou délkou vln. U zbylých dvou zlomků bylo pro výzdobu v jednom případě použito 
vývalků na podhrdlí, v druhém případě pak dvou širokých žlábků. U profilovaných zlomků se kromě 
již uvedeného zdobeného okraje, dochoval v lepším stavu také jeden pravidelný oválný zlomek plošky 
dna a jeden větší zlomek dna s vysazením stěny nádoby. Na jednom z menších okrajů se dochovaly 
stopy po provrtání (obr. 231).
448 Autorovi výzkumu bych rád poděkoval, že mi umožnil jeho zpracování a publikování v rámci této 
práce.
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o drobnou jednorázovou akci, podařilo se autorovi sběru získat poměrně pěkný 

soubor převážně pozdně hradištní keramiky,449 což plně koreluje se starším zjištěním 

J. Valentové, která v identické poloze (obr. 18:13) zachytila polykultumí osídlení 

s dominantní pozdněhradištní složkou (Valentová 2003, 199-212; viz také kapitola

6.3.).

6.5.5. ZAV při stavbě kanalizačních přípojek v roce 2005*w

Archeologický výzkum při stavbě kanalizačních přípojek proběhl od dubna do 

května 2005. Cílem výzkumu bylo formou předstihových sondáží v trasách 

vybraných kanalizačních přípojek co možná nejvíce doplnit dosavadní poznatky 

o charakteru a vývoji osídlení lokality.

Na základě zkušeností získaných při stavbě hlavních kanalizačních stok v roce 2003 

(viz kapitola 6.5.2.) byly pro výzkum vybrány zejména delší přípojky ve dvorech 

a zahradách, nacházejících se po obvodu hradiště (obr. 18:27a,b,c,d,e). Existovala 

zde totiž větší pravděpodobnost dochovaní kulturních souvrství či sídelních objektu, 

které jsou jinak v rámci celé lokality výrazně poničeny pozdější zástavbou.

V průběhu výzkumu bylo postupně realizováno celkem pět sond č. 1/05 - V/05. 

Výkopové práce na zbylých kanalizačních přípojkách byly kontrolovány formou 

archeologického dohledu.

Provedení předběžného výběru vhodných úseků pro předstihový výzkum se 

osvědčilo, neboť ve všech sondách se podařilo zachytit konkrétní archeologické 

situace. V případě sond č. 1/05 , 11/05 a 111/05 se sice převážně jednalo

^9 v  souboru se nachází i několik fragmentů pravěké keramiky, které byly pro ilustraci ponechány i

v obrazových tabulkách. x i w i- i ■ c  >
«o  Text této kapitoly je upravenou verzí doposud nezverejněneho příspěvku Vehmsky, F. v tisku: 
A r c L o í o S é T ^ y  srané M t a  hompo»«nto». v  o ljK n tn á  Hora v  leteoh 2004-2006,
Archeologie doby hradištní v České a Slovenskerepubl.ee Brno 2006, 158-182.

« 1  Při volbě vhodných úseků pro umístění sond sehrala duležitou roli take ochota jednotlivých 
stavebníků spolupracovat při realizaci výzkumu (koordinace stavby, umožněn, vstupu na soukromé

S  y ^ p a d Íso n d y  ě. 1/05 došlo v minulosti v prostom dvora u č.p. 21 (obr. 18:27a) k odtěžení větší 
části svahu a to až na úroveň shnitého podloží. Zkoumáno tak bylo pouze reziduum raně novověkých
vrstev a dno zahloubení raně novověké jímky (o . o 1897 ,x * , ,

U sondy £ 11/05 byly n a p «  pozemkem zahrady n £.p. 80 (obr 18:27b) vedeny mas.vm betonove 
svody dešťové kanalizace (obr, 243), Do úrovné sondy sonéasné zasahovaly ,ake do svahu 
zahloubené z cihel vyzdéné. éásteiné však již zhroucené a zasypané novovékesklepy Skutečně 
neporušená tak M .  pouze malá čás, z celkové délky výkopu v e ^  *  podarJo « * , 0 ,  pouze 
iednu menší mělkou jámu (obj. č. 3/05) a dvě kulové jamky (obj. č. 2/05 a 4/05) (obr. 244).
<* V případě sondy f. 111/05 ve svahu pod é.p. 80 (obr. 18:27c)byla situace poníena v minulosti 
provedenou výsadbou stromS, zpevnéním bf.hu svahu I,etonovou opémou zd, ,  deponován™ 
stavebního odpadu do částečně odtěženeho podloží (obr. 245, 246).
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o doklady mladšího vrcholně středověkého a raně novověkého osídlení, výzkum zde 

byl ale do značné míry znehodnocen mladšími terénními zásahy, které nebyly na 

první pohled patrné.455

Raně středověké situace tak v průběhu výzkumu byly zachyceny pouze 

v sondách č. IV/05 a V/05, které byly položeny při jižním a východním okraji 

akropole hradiště. V obou sondách se dochovaly zbytky raně středověkého 

kulturního souvrství, evidovány byly i do podloží zahloubené objekty z tohoto

období.

V sondě č. IV/05, která se nacházela na zahradě domu č.p. 188 (obr. 18:27d), 

došlo k zachycení prvních zlomků raně středověké keramiky již na úrovni omice 

a podomičí v hloubce kolem 45 cm. Koncentrace materiálu s narůstající hloubkou 

sice mírně poklesla, postupně se ale začaly probarvovat půdorysy zahloubených

objektů.

V předním úseku sondy byly zachyceny dva objekty,456 jedna větší jáma (obj. č. 

6/05)457 a jedna kůlová jamka (obj. č. 7/05),458 zahloubené skrze poměrně silnou 

vrstvu kamenného štěrku, který zde překrýval slínité podloží (obr. 247).

Oba objekty lze na základě zachycené situace a odebraného materiálu datovat do 

mladohradištního období. V zadním úseku sondy se objevila již jen novověká jáma
, , 459

na hašem vapna.

455 Vzhledem ktomu, že materiál získaný výzkumem v sondách č 1/05 11/05 a 111/05 časově
nesouvisí s tématem práce, bylo o d jeh o  publikování z úsporných duvodu upuštěno
456 Třetí zachycená situace označená jako obj. č. 5/05, která se nachazela v sousedství obj. č. 6/05, se 
vybráním nepotvrdila (prohlubeň vznikla dodatečně odebráním jednoho většího kamene).
457 Větší jáma patrně oválného tvaru, ve sledovaném úseku s výraznou obvodovou hranou a výrazně

«■* * “  ̂  y*» tr  r-ve svrchníL sti zřetelně rozdílena na dví odlišným matenálem asypane poloviny. M aten.l zasypu prvm 
polovtay tvořila sypká hnědoSedá popelovitá hlína, zásyp druhé pak prekop.ne beZové shnité pod „Z,. 
Z b y T i y p  byl j a  pro Obí poloviny objektu stejný a tvonla je, tmavé hnida sypká hima, prom.Sene 
zoyiy zasyp o y j  ť s nříměsí popela a tmavá černohnědá ulehla hlína. Uvedene vrstvy byly

m T sT prlžený  Pásy "Mí“ . c»£kami I " * * “ * '»  I » * « “  í * *  ¡ " " \ W P * " “  f  í?my

Z t t Z U  Šířka ob jeto  identtcká s S.kon sondy tj. 100 em  Nálezy:

keramika, kosti, uhlíky.
458 Kůlová jamka pravidelného oválného tvaru se zřetelnou obvodovou hranou částečně zabíhající pod 
východní profil sondy. Jamka zahloubená skrz vrstvu kamenitého štěrku do shnitého podloží. Výplň 
tvořena pouze tmavě hnědou sypkou hlínou. Rozměry: hloubka 32 cm, průměr u ústí 56 cm, průměr

u dna 42 cm. Bez nálezů.
459 protože se jednalo evidentně o recentní situaci číslo objektu jí nebylo přiděleno.
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Sonda č. V/05 (obr. 248) u domu č.p. 76 (obr. 18:27e) byla do výzkumu 

zahrnuta teprve dodatečně, poté co byly na haldě vykopané zeminy zachyceny 

nejprve zlomky mladohradištní keramiky a posléze i jeden exemplář poměrně vzácné 

záušnice s opleteným jádrem (obr. 249) (viz kapitola 9.1.).

Otevřený výkop u domu č.p. 76 byl v průběhu dalšího postupu výzkumu 

prohlouben, přičemž se ukázalo, že záušnice pochází z opakovaně překopané vrstvy, 

která je snad pozůstatkem po raně středověkém pohřebišti, které patrně patřilo 

k nedalekému kostelu sv. Štěpána.460 Pevnější oporu pro interpretaci nepřináší ani 

ostatní materiál odebraný z vrstvy. Keramiku lze obecně datovat v poměrně širokém 

časovém rozpětí od první poloviny 10. do první poloviny 13. století.

Vzhledem k tomu, že pod rozrušenou vrstvou pohřebiště byly zachyceny zbytky 

dalšího raně středověkého souvrství a konečně i jeden do podloží zahloubený objekt 

č. 8/05 (obr. 248 ...),461 zdá se pravděpodobné, že při stavbě silnice č. 2 a komunikací 

v přilehlých ulicích došlo k rozhrnutí (planýrce) východního okraje hřbitova 

u kostela sv. Štěpána. Potvrzení této hypotézy, která má rovněž řadu mezer, však

může přinést pouze další výzkum.462

Většinu nálezů zachycených v průběhu výzkumu v roce 2005 lze datovat až do 

období od druhé poloviny 13. století do první poloviny 15. století, či do ještě 

mladších období novověku. Pouze menší část artefaktů je starší, raně středověká.463

Absenci většího množství raně středověkého materiálu lze vysvětlit opakovanou 

destrukcí a relokací starších terénů v pozdějších obdobích existence Malina.464 Svoji

460 Rozsah pohřebiště u kostela sv. Štěpána lze dnes určit pouze přibližně. Z písemných pramenů 
víme, že kostel sv. Štěpána plnil od svého vzniku funkci farního kostela nejen pro Malin, ale i pro 
další obce z blízkého okolí, včetně vznikající Kutné Hory (Ledr 1897; Štroblová -  Altová a kol. 
2000). Intenzita pohřbívání v okolí stavby byla proto velmi vysoká a lze se tedy domnívat, že i rozsah 
hřbitova mohl být v minulosti podstatně větší než dnes. Pro teorii, že pohřebiště zachycené u domu 
č.p. 76 bylo součástí areálu hřbitova u kostela sv. Štěpána, svědčí i výsledky výzkumu E. Lehečkové

z roku 1970 (viz kapitola 6.3.).
461 Pravidelná menší oválná jáma s výraznou obvodovou hranou okolo bloku propálené mazanice. 
Stěny jámy mírně zkosené, dno rovné. Objekt zahlouben skrze vrstvu ulehlé šedohnědé hlíny 
s drobným kamenitým štěrkem do světle šedého shnitého podloží. Výplň objektu ve svrchní části 
tvořena již  zmíněným blokem propálené mazanice o síle 16 cm. Zbytek výplně tvořen světlým 
hnědožlutým pískem a světle hnědou sypkou hlínou s příměsí drobného kamenitého štěrku. Rozměry: 
max. evidovaná hloubka 40 cm, max. evidovaná délka 87 cm, max. evidovaná šířka 46 cm, 
předpokládaná šířka objektu ca 75-85 cm. Bez nálezů.
462 Že celá situace může být ještě složitější, ukázal archeologický výzkum na zahradě u č.p. 76 v roce 
2004, při kterém bylo evidováno porušení souvrství obsahujícího mladohradištní a vrcholně 
středověkou keramiku, pod kterým se pak nacházela ještě hrobová jáma kultury únětické ze starší

doby bronzové (viz kapitola 6.5.4.).
463 Uvedené kvantitativní rozřazení nálezů s převládající vrcholně středověkou komponentou plně 
odpovídá zjištěním starších výzkumů na lokalitě (Velímský, T. 1985, Valentová 2003).
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roli ale mohl sehrát také přirozený úpadek lokality v průběhu druhé poloviny 11. 

století, po přesunutí zdejšího správního centra do sousední Čáslavi (Charvát 1994, 

1995).

V průběhu výzkumu bylo ze sondy IV/05 získáno celkem 490 zlomků keramiky, 

jeden zlomek železa, 2856 g kostí a 5 g mazanice. Z celkového počtu všech 

keramických zlomků v sondě IV/05 bylo 144 zdobených a 75 výrazněji 

profilovaných. Přímo z výplně objektu č. 6/05 bylo získáno 15 zdobených a 12 

výrazněji profilovaných střepů (obr. 250, 251, 252).465

Ze sondy V/05 pak bylo odebráno celkem 36 zlomků keramiky, jedna bronzová 

záušnice, jeden zlomek železa, 67 g kostí a 805 g mazanice. Z uvedeného počtu bylo

11 zlomků keramiky zdobených a 8 výrazněji profilovaných (z toho 8 okrajů).466

Na základě rozboru nálezové situace a zpracování získané keramiky lze říci, že 

objekty č. 6/05 a 7/05 v sondě č. IV/05 jsou mladohradištní. Přestože je  zásyp 

objektu č. 6/05 stratifikován, materiál v jednotlivých vrstvách zásypu nevykazuje 

žádné výrazné odlišnosti, takže k zasypání objektu došlo zřejmě v poměrně krátkém 

časovém intervalu. Jako mladší, stále však ještě mladohradištní, lze označit i vrstvy, 

které oba objekty překrývají. Zbylý materiál zachycený ve svrchní vrstvě omice 

a podomičí je v sekundárním uložení a patrně byl vyorán.

Situace v sondě č. V/06 není jednoznačná. Objekt č. 8/05 je patrně v rámci celé 

situace nejstarší, zřejmě mladohradištní, přestože se ve vrstvách, které objekt 

překrývají, vyskytují i zlomky starší středohradištní keramiky. Ty se však 

nevyskytují samostatně, ale vždy je provází také keramika mladší, tj. mladohradištní 

a pozdněhradištní, případně i vrcholně středověká.

464 Poprvé již při tzv. malínském luskobram v roce 1412.
465 v  souboru raně středověké keramiky ze sondy ě. IV/05 převládá pro Malin typická mladohradištní 
a pozdněhradištní keramika slavníkovského, respektive východočeského výrobního okruhu (okraje 
s náběhem vytažení, málo vzhůru vytažené). Analýza použité vyzdoby a profilace okrajů u tohoto
souboru nebyla ještě ukončena, a proto není do práce zahrnuta.
466 Ve výzdobě keramiky ze sondy č. V/05 převažovalo užiti středně širokých a širokých ryh 
v různvch vzájemných kombinacích. Pouze v jednom případě byla ve výzdobě použita jednoduchá 
vlnice Mezi ¿kraji byly evidovány jak jednoduché okraje oblé a seříznuté, tak i vyspělejší okraje 
s náběhem vytažení, vytažené a v jednom případě okraj kalichovitý.
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6.5.6. ZA V při realizaci statických sondáží u kostela sv. Jana Křtitele v roce 

2007'67

Záchranný archeologický výzkum u kostela sv. Jana Křtitele (dnes apoštolů Petra 

a Pavla)468 v Malině se realizoval na přelomu srpna a září roku 2007 při výkopech 

statických sond u věže kostela a trval pouhé čtyři dny (obr. 18:28).469

Výzkum měl od svého počátku dva hlavní cíle. Prvním záměrem výzkumu bylo 

využít naskytnuvší se možnosti k získání kontrolních údajů, které by pomohly při 

plánované revizi staršího výzkumu I. Háska z roku 1953 (viz kapitola 6.3.1.). 

Druhým úkolem výzkumu pak bylo získat podrobnější informace o samotné stavbě, 

zejména o charakteru a stáří založení věže (případně i lodi) kostela pro potřeby 

probíhajícího stavebně historického průzkumu.

Během výzkumu byly realizovány celkem dvě sondy (č. 1/07 a 11/07) (obr. 

77).470 První, venkovní sonda byla situována při jihozápadním nároží věže. Druhá 

sonda se pak nacházela uvnitř přízemí věže, v místě napojení věže na čelní západní 

zeď lodi kostela.

Ve venkovní sondě došlo nejprve k odkrytí svrchní části základu věže a jednoho 

z opěráků. V hloubce ca 80 cm od povrchu sondy byl zachycen ke kostelu přiléhající 

hřbitov, porušený základovým vkopem věže. Pohřbívání reprezentovalo množství 

fragmentů lidských kostí, pocházejících z většího počtu rozrušených hrobů, 

rozložených v ca 40 cm mocné vrstvě opakovaně přemísťované zeminy,471 která 

v hloubce ca 130 cm od povrchu sondy dosedala na vrstvu oblázkového štěrku,

467 Text této kapitoly vychází z velké části z textu Kibic, K. -  Velimský, F. 2008: Příspěvek ke 
stavební historii kostela sv. Jana Křtitele v Malině, Průzkumy památek 15, 127-134.
468 Kostel sv. Jana Křtitele je již po několik desetiletí považován za vůbec nejstarší sakrální stavbu 
v okr. Kutná Hora. Jeho počátky jsou obvykle kladeny již na konec 10. století, přestože pro uvedenou 
dataci, se kterou přišel poprvé V. Mencl (Mencl 1959, 331-353), a kterou převzal R. Turek (Turek 
1963, 224-226; ibid. 1982, 166-167), dodnes neexistuje žádný přímý doklad. K dějinám malínské 
stavby existuje poměrně velké množství literatury, která však, až na ojedinělé výjimky (např. Sommer
-  Vaněk 2007, 20-34), opakuje starší klišé (viz Benešovská-Fischerová 1986, 69-77; Merhautová 
2006, 158; Merhautová- Třeštik 1983, 39-40; Radová-Štiková 1983, 6).
469 Zásluhou vlastníka objektu, Církve československé husitské, prochází kostel v současné době 
rozsáhlou rekonstrukcí.
470 Pozice sond byla stanovena po dohodě se statikem Ing. J. Vinařem z firmy MURUS s. s r.o, 
a stavbu zajišťujícím památkářem Ing. arch. K. Kibicem z Národního památkového ústavu, Územního 
odborného pracoviště středních Čech v Praze. Oběma kolegům bych na tomto místě rád poděkoval za 
pomoc při realizaci výzkumu i za cenné informace o dosavadním průběhů a výsledcích stavebně 
historického průzkumu (Vinař 2007; Kibic 2008).
471 Antropologické určení viz kapitola 10.
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kryjícího slínité podloží (B a rv ín ek  -  Dvořák 1976; Rádisch 1955; Zavřel 2004) (obr. 

253).

Archeologický materiál zachycený v sondě pocházel tedy převážně z opakovaně 

překopaného souvrství pohřebiště a nad ním se nacházejícího souvrství navážek, 

takže jeho výpovědní hodnota a datovací schopnost nebyla příliš velká.472 Základ 

věže byl proveden odlišným způsobem a z odlišného geologického materiálu než

připojený opěrák.473

Technologie provedení základu a fakt, že při jeho hloubení došlo k porušení 

pohřebiště pocházejícího přibližně ze druhé poloviny 13. století až 14. století, 

ukazuje na patrně již raně gotický původ věže. Nárožní opěrák představuje evidentně 

až novověký stavební prvek.

Ve druhé, interiérové sondě byl nejprve pod ca 60 cm silnou vrstvou navážek 

zachycen pozůstatek původní gotické podlahy věže, provedené z čtvercových 

keramických dlaždic o rozměrech 17,5 x 17,5 cm a síle 5 cm (obr. 253), vsazených 

do vrstvy lité malty, která se ovšem dochovala pouze ve východní části sondy. Pod 

maltou se nacházelo souvrství tří na materiál velmi chudých středověkých kulturních 

vrstev 474 z nichž poslední dosedala v hloubce ca 135 cm na vrstvu oblázkového 

štěrku nad podložím, obdobně jako ve venkovní sondě (obr. 253).

Samotný základ věže byl na spáru připojen ke staršímu základu lodi kostela. O 

tomto základu zdi kostela bude patrně moci poskytnout jistou výpověď rozbor 

odebraných vzorků malt.

V severozápadním nároží sondy, v hloubce 90 cm od povrchu sondy a 30 cm od 

povrchu gotické dlažby, byl v ulehlé materii první z evidovaných kulturních vrstev

472 z  d e I/07  bylo získáno celkem 25 zlomků keramiky. Pouze 9 zlomků však bylo zdobených 
a ? 71nm kv výrazněji profilované. Obecně lze ale říci, že v souboru převažovaly zlomky vrcholně 
středověké keramiky datovatelné do rozmezí druhé poloviny 13. až 14. století (obr. 254-261).
473 Přiložení základu opěráku k základu věže bylo jasně zřetelné. Oproti základu věže, byl v základu 
ooěráku kámen do řádků vyskládán pouze ve svrchní části základu. Ve spodní části základu opěráku 
bviv jednotlivé kameny uloženy víceméně volně. Kámen byl v základu opěráku navíc pojen 
materiálově i barevně zcela odlišným typem malty (v základu věže byla použita světle šedé malta 
s větším podílem vápenné složky, v základu opěráku byla použita malta jasně oranžova s výraznějším
podílem hrubozmné písčité složky).
474 Zesondv č 11/07 bylo získáno celkem 46 zlomku keramiky. Pouze 16 zlomku však bylo 

 ̂ u v i l i n  7inmK, výrazněji profilovaných. Obecně lze říci, že i v tomto souboru převažovaly
z o enyc 1 ,třpHnvěké keramiky datovatelné do rozmezí druhé poloviny 13. až 14. století. Pouze
dva zlomky,°ize na základě použité výzdoby (hřebenový kolek, hřebenová vlnice) označit jako starší

^ R o z b o r w t k ů  malt5probdí v současné době Mgr. Jana Maříková-Kubková z ARÚ AV ČR, Praha,

V.V.l.
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zachycen na dotyk k základu věže kostela přiložený476 depot 180 stříbrných mincí,477 

tvořený téměř výhradně pražskými groši Jana Lucemburského (obr. 253) (pouze 

v jednom exempláři se podařilo identifikovat groš Václava II. (obr. 253)).478 

Nálezová situace depotu,479 který je v současné době numismaticky zpracováván,480 

tak potvrzuje existenci věže již v první čtvrtině 14. století.

Ve vztahu k pohřebišti u kostela sv. Jana Křtitele přinesly výsledky výzkumu 

víceméně stejné zjištění, jako provedená revize výzkumu I. Háska z roku 1953. 

Zachycené souvrství s rozrušenými hroby lze, byť s určitou rezervou, datovat 

nejdříve do 13. století. Doklady starších pohřbů, pocházejících již z období raného 

středověku, se výzkumem nepodařilo doložit. Současně se pak také potvrdila absence 

středohradištní a mladohradištní keramiky v rámci celého nálezového souboru, což
481

vrhá další stín podezření na dosavadní dataci objektu.

Informace získané v průběhu ZA V v roce 2007 lze doplnit o údaje pocházející 

ještě ze dvou dalších u kostela sv. Jana Křtitele realizovaných akcí, o kterých 

doposud nebyla řeč. První z nich se u kostela realizovala v roce 1976 a měla formu 

nikoliv archeologického, ale inženýrsko -  geologického průzkumu a položeny při ní 

byly celkem tři kopané sondy č. 1/76 -  111/76 (obr. 77). Ty byly sice položeny 

v místech, která již byla odtěžena v rámci výzkumu I. Háska v roce 1953, takže by se 

na první pohled mohlo zdát, že jsou pro poznání stavby bez ceny. Opak je ale 

pravdou, zejména proto, že uvedené sondáže přinášejí jednak údaj o úrovni

476 vkop pro Uložení depotu byl patrný teprve pod úrovní maltového lůžka dlažby a to díky odlišné 
skladbě zásypu který tvořila o něco více sypká a tmavší hlína. Protože se ale v této části plochy sondy 
gotická dlažba,’ ani vrstva lité malty nedochovaly, nelze posoudit, zda k uložení depotu došlo před 
položením dlažby nebo teprve následně.
477 Mince bviY Uloženy na sobě ve čtyřech nestejně velkých sloupcích. Vzhledem k tomu, že sloupce 
drželv ieště při odkrytí pevně tvar, lze předpokládat, že mince byly původně zabaleny do obalu 
z nSjakžho organického materiálu („ » p ř k te , .« U u  nebo pergamenuy
478 Nejmladší v souboru zastoupené mince datuji cely depot do první čtvrtiny 14. století.
479 N a základě rozboru nálezové situace lze konstatovat, že depot byl uložen kjiž existujícímu 
7 áklarhi věže kostela a to patrně ještě v průběhu první čtvrtiny 14. století. Protože základ věže kostela

ř • ralř,,K,čtř a kulturní souvrství z rozmezí druhé poloviny 13. až 14. století, je zřejmé, že 
k^ealizacf stavby věže muselo dojít v období mezi těmito dvěma časovými horizonty, tzn. někdy

480 ^  i n c o vn í̂  dep o t v současné době zpracovává MUDn Zdeněk Petráň. S publikováním výsledků 
numismatického rozboru se počítá v rámci Numismatického sborníku.

„ateriálu na pohřebišti okolo kostela lze snad vysvětlit častým transferem 
Nepřítomnost s arsi velkého počtu hrobů na poměrně malé ploše. Pod zastavěnou plochouf^ 7 P h o M o v » jk o ^ v d te h o  p p ^  zĎsiai ^

kostela by ale raní str,rfovta Mha ^  >r ický ^  ^  
uvedenou otázku vSak mtae o P ,JaK1 etape „konstrukce navby 
pochopení vlastníka objektu počítá pri aaisi c f
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základové spáry zdivá stavby, a za druhé take proto, že dodatečně informuji o finální 

hloubce, která byla dosažena archeologickým výzkumem v roce 1953.

V sondě č. 1/73, která se nacházela u severozápadního nároží kostela, byla 

základová spára zachycena v hloubce 1,70 m. Odkrytá zeď měla charakter lomového 

zdivá pojeného vápennou maltou s kameny převážně o velikosti 30 x 5 - 10 cm 

s vodorovnými spárami o tloušťce ca 1 -  3 cm. Malta měla být již silně zvětralá -  

drobivá. Při bázi v hloubce 1,5 m bylo zjištěno omítnutí zdivá, bohužel bez dalšího 

upřesňujícího popisu (Barvínek — Dvořák 1976).

Vkop pro základ nebyl evidován, protože původní terén podél zdi byl odtěžen 

a nahrazen navážkou hnědé jílovitě-písčité hlíny s příměsí recentní stavební suti. 

Podloží tvořil v místě sondy rostlý slin okrové barvy s šedými a rezavými skvrnami 

(Barvínek -  Dvořák 1976).

V pořadí druhá geologická sonda č. 11/73 byla provedena při severovýchodním 

nároží kostela v místě, kde dochází k napojení lodi kostela na apsidu. Základová 

spára stavby, zde byla zachycena v hloubce 1,75 m. Charakter zdivá byl obdobný, 

mírně se zvětšila pouze velikost použitých kamenů (40 x 5 -  10 cm). Také zde byla 

báze zdivá v hloubce 1,5 metru omítnuta. V navážce se kromě stavební suti prý 

ojediněle nacházely také zlomky kostí, což snad znamená, že byl na zásyp sond 

výzkumu zpětně použit i v jeho průběhu vytěžený materiál (Barvínek -  Dvořák 

1976).

Poslední třetí sonda č. 111/73 byla realizována nalevo od bočního vchodu do 

kostela. Základová spára zde byla zachycena poměrně vysoko, už v hloubce 1,20 m, 

stejně jako omítnutí báze, které bylo zaregistrováno již v hloubce 0,90 cm (Barvínek

-  Dvořák 197<í).482

Identická situace jako v roce 1953, 1973 a 2007, byla zachycena také při 

poslední archeologicky dokumentované akci u kostela sv. Jana Křtitele v březnu 

2008. Při výkopu kanalizační přípojky k domu č.p. 128, který stojí v těsném 

sousedství kostela, došlo k dalšímu porušení ke kostelu přiléhajícího pohřebiště. Na 

profilu výkopu byly zachyceny konkrétně dvě do podložního slinu zahloubené 

hrobové jámy, které byly překryty ca 40 cm silnou vrstvou překopané tmavé

482 Při hloubení sondy již nebyla evidentně nalezena zde původně uložená kamenná deska, která je 
zobrazena na celkovém plánu výzkumu z roku 1953.
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černošedé hlíny s množstvím volných fragmentů lidských kostí. Z výkopu se bohužel 

nepodařilo odebrat materiál, který by zachycené situace datoval. Z komparace 

profilové skladby, materiálového složení a mocnosti zachycených vrstev je však 

zřejmé, že se skutečně jedná o obdobu situací zachycených staršími výzkumy, 

patrně dokonce o identické hroby, které již byly v minulosti porušeny sondou č. 

m /53.

Z výsledků dosavadního průzkumu stavby je zřejmé, že základ lodi kostela je  po 

celém svém obvodu realizován stejným způsobem a byl zbudován v rámci jedné 

stavební etapy. Uvedené zjištění potvrzuje jednak zachycení identické situace 

v sondě č. 11/07, zejména však výsledky stavebně historického průzkumu. Z těch
483vyplývá, že z  původního, zcela jistě románského kostela, se kromě základů 

zachovalo také prakticky kompletní nadzemní zdivo kněžiště, lodi a západního štítu 

kostela. K této nejstarší stavbě byla někdy na začátku 14. století přistavěna gotická 

věž která, vzhledem ke svému umístění ve svahu, patrně od počátku trpěla 

statickými poruchami. Po roce 1515 byla proto zvětší části rozebrána a nově 

vyzděna z  rulového zdivá. Ze starší gotické věže zůstalo zachováno pouze zdivo 

spodního podlaží. K další přestavbě objektu došlo na počátku 18. století, kdy byl 

kostel, stejně jako nedaleký klášter v Sedlci, upraven v duchu barokní gotiky. Z této 

úpravy pochází patrně k věži přizděné opěráky, západní portál věže a zřejmě i ostatní 

okenní a dveřní otvory. Románské okénko zůstalo zachováno pouze na východě ve 

zdivu apsidy. Po zrušení kostela v roce 1787 došlo při jeho přestavbě na kontribuční 

špýchar k úpravě oken v lodi a proražení vstupu do patra věže. V této podobě se 

kostel dochoval do doby po první světové válce, kdy jej převzala nově vzniklá církev 

československá husitská, která nechala objekt upravit zpět do starší barokně-gotické

podoby (Kibic 2008).

Konkrétní stáří stavby se doposud stále nepodařilo stanovit. Možnost, že stavba pochází již z 10. 
století, hvla sice do určité míry zpochybněna, rozhodně ale ne s jistotou vyvrácena, takže se s ní i dostoletí, byla sice UU iuv>~---
budoucna musí počítat jako s legitimní variantou.
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7. PŘEHLED VÝVOJE RANĚ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ 

LOKALITY MALÍN

7.1. Fortifikace a osídlení na akropoli malínského hradiště

Zachycení existence lehkého opevnění na předhradí Malina nejpozději v době 

středohradištní naznačuje, že ve stejném období byla patrně už opevněna i akropole 

hradiště.484 Příkop a val, které dle tvrzení starších autorů,485 obepínaly centrální část 

malínské vyvýšeniny, nebyly dosud regulérně archeologicky zkoumány. V roce 1970 

byl při stavbě Okresního průmyslového podniku v severozápadní části akropole sice 

údajně porušen val a příkop opevnění akropole. Terénní dokumentaci celé situace ale 

postrádáme, a příliš toho neříká ani písemná zpráva vyhotovená po skončení akce. Z 

té se pouze dovídáme, že z výkopu byly K. Zeberou odebrány zlomky keramiky, 

které následně určil R. Turek. Jeho datace celého souboru, vyjádřená slovním 

spojením „starší nežli Libice“, je ale dosti neurčitá (Venci 1970; viz také kapitola

6.3.).486 Proto, dokud nebude provedena revize tohoto výzkumu, musíme být ohledně 

závěrů velmi opatrní.

O možném zachycení opevnění akropole se zmiňuje také I. Pavlů ve svém 

hlášení z roku 1976. Při hloubení kanalizace tehdy na jihovýchodním okraji Malina, 

na profilu výkopu, zachytil nehluboké zahloubení vyplněné černou hlínou a 

kamennou sutí, které předběžně interpretoval jako pozůstatek vlastní fortifikace na 

obvodu malínské akropole (Pavlů 1976; viz také kapitola 6.3.). Bohužel výkop byl 

záhy po provedení dohledu pracovníky stavby zahrnut, a profil se tudíž nepodařilo 

zdokumentovat. Původní nálezovou situaci pak už neobjasnila ani později provedená 

doplňující šetření (Sedláček 1976; Šolle 1976).

V místě předpokládaného průběhu fortifikace akropole bylo v nedávné minulosti 

položeno několik dalších sond (sondy č. 11/04, 111/04, 1/05, 11/05, IV/05), ty ale

484 Z dobových analogií vyplývá, že většinou byla jako první opevněna centrální část akropole 
hradiště. Fortifikace na předhradí se pak většinou realizovala teprve v další etapě výstavby hradiště

(srv. Sláma 1986).
485 „Rozhlédneme-li se na polohu Malina, jeví se takto: Stojí na mírném návrší a budovy prostírají se 
též na svahu. Znalci poskytuje se tu pohled na staroslovanský „hrádek — „hradiště“, jehož hlavní část, 
kde se říká „na Hyvli“ (odvozeno od Hügel), dosud patrný příkop a val ukazuje. Na temeni stával 
hrádek dřevěný na kamenné podezdívce, (kde nyní škola stojí) «áspem hliněným a zpěchovaným 
obehnaný. Celé „hradiště“ dříve ovšem vyšší, prostíralo se od kostela sv. Jana, obehnáno příkopem, 
nyní v cestu proměněným, jednak směrem k Velké hospodě, jednak směrem ku křenovce na 
„pfarrhofS“, jsouc ovšem nyní silnicí ke Kutné Hoře přerušeno.“ (Ledr 1897, 5)
486 T. Velímský ve svém souhrnu raně středověkého osídlení Malina usuzuje, že byly zachyceny 
zlomky středohradištní keramiky (Velímský, T. 1985).
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přítomnost příkopu nebo valu nepotvrdily. Dokladem existence opevnění akropole 

tak nadále zůstává již  zmíněná nepříliš zřetelná terénní vlna táhnoucí se po obvodu 

malínského hradiště, orientační zjištění z roku 1970 a 1976 a geologickým 

průzkumem doložená souvrství recentních navážek v místě předpokládaného 

průběhu příkopu.

Obdobně kusé informace jsou k dispozici také o osídlení akropole Malina. To 

dokládají pouze nepříliš početné nálezy sídlištních objektů a vrstev. Vinu na tomto 

stavu nese především fakt, že většina dosavadních archeologických výzkumů se 

realizovala v místech, která byla již lidskou činností výrazně poničena.

Shmeme-li ještě jednou dosud známé nálezy, pak zjistíme, že ve valné většině 

byly na malínské akropoli zachyceny zbytky vrcholně středověkých, v menší míře 

pak také středohradištních a mladohradištních vrstev či souvrství a pouze minimum 

původních raně a vrcholně středověkých objektů. Jsou tedy doloženy sídlištní vrstvy 

s příměsí běžného odpadu, pozůstatky vrstev pochozích horizontů (ty v Malině 

reprezentuje několik dochovaných úseků vrcholně středověkých štětovaných 

povrchů) a kompaktní či častěji opakovaným pohřbíváním i dalšími mladšími zásahy 

porušené relikty pohřebních areálů.

Sídlištní objekty na akropoli indikují zbytky několika základových zdí, několik 

převážně raně novověkých jímek a několik sídlištních jam a kůlových jamek. 

Rekonstrukci charakteru osídlení lokality na základě těchto skromných nálezů 

provést nelze.

Obtížně se také hodnotí obě na hradišti dochované sakrální stavby. Ani 

v případě kostela sv. Jana Křtitele, ani v případě kostela sv. Štěpána není dodnes totiž 

známá jejich přesná datace. Kostel sv. Jana Křtitele je stavbou nesporně starší a nic 

na tom nemění ani doposud zjištěná absence mladohradištních pohřbů na k němu 

přiléhajícím pohřebišti. Původní románská stavba kostela se dochovala v překvapivě 

velkém rozsahu, postrádá ovšem chronologicky citlivější architektonické prvky, 

takže může být zatím vymezena pouze v širokém časovém intervalu od 10. do 12. 

století. Nesporná je  tak pouze datace přístavby západní věže kostela, která pochází 

z přelomu 13. a 14. století, jakož i následné mladší stavební úpravy objektu.

487 Vrstvy hutnických strusek doložené v Malině v trasách komunikací nejsou původními terény 
Na místo svého uložení se dostaly až v průběhu raného novověku coby srovnávací navážky.
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V případe kostela sv. Štěpána se dosavadní datace objektu do první poloviny 12 

století opírá především o určení románských sloupků oken v jeho věži (Benešovská- 

Fischerová 1985, 69-77). Podle K. Kibice** odebraná dendrodata z věže pocházejí 

z poloviny 13. století (1267), z lodi pak ze 14. století. Datace nejstarší románské fáze 

stavby do první poloviny 12. století, provedená pouze na základě komparace 

sloupků, není, dle jeho názoru, možná. Naproti tomu Benešovskou provedená 

přibližná datace gotické přestavby (.Benešovská-Fischerová 1985, 69-77), stanovená 

podle typologizace sanktuaria na začátek 14. století, je  i dle názoru K. Kibice reálná

7.2. Fortifikace a osídlení na předhradí malínského hradiště

První známé opevnění Malina začalo vznikat patrně někdy na přelomu 9. a 10 

století. Do tohoto období je  kladeno nejen vybudování opevnění na předhradí, ale 

teoreticky se počítá také se stavbou opevnění na akropoli malínské vyvýšeniny (viz 

kapitola 7.1.). Zatímco jednoznačné důkazy o existenci opevnění na akropoli 

prozatím postrádáme, středohradištní stáří fortifikačních prvků zachycených při 

východním a severovýchodním okraji Malina dokládají nálezové situace ze tří

výzkumů.

První z nich uskutečnilo v roce 1972 Oblastní muzeum v Kutné Hoře pod 

vedením T. Velímského. V průběhu výzkumu bylo zachyceno na 20 menších 

zahloubených objektů, zejména však tři středohradištní příkopy, jejichž datování 

umožnila jejich vzájemná horizontální stratigrafie. Z té vyplývá, že příkop č 3/72 byl 

porušen příkopy č. 1/72 a č. 2/72, a je  tudíž starší než tyto dva objekty.

Druhý z výzkumů, který na předhradí zachytil doklady středohradištního 

opevnění, se odehrál v roce 2004. Osídlený prostor byl od okolní plochy oddělen 

dvěma výraznými prvky. Jednak středohradištním příkopem (objekt č. 125/04) jehož 

orientace, evidované rozměry, způsob zahloubení a charakter zásypu naznačuje že 

by mohl být z s největší pravděpodobností totožný s příkopem č. 3/72 odkrytým 

během výzkumu v roce 1972 a znovu pak ještě v roce 1992 (Valentová 1992).

Z celkové situace obou výzkumů je  zřejmé, že středohradištní i pozdější 

mladohradištní objekty příkopy respektují a v prostoru před příkopy se vyskytují 

pouze sporadicky. Zanesení příkopů v krátkém časovém horizontu ale naznačuje že

488 Jedná se o ústní sdělení autora.
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přestaly záhy plnit svou funkci, takže se naskýtá otázka, jakým způsobem a zda 

vůbec bylo předhradí opevněno v mladohradištním období.

Zda příkop č. 3/72, resp. č. 125/04, odděloval prostor předhradí od neosídlené 

plochy v celém svém průběhu, samozřejmě také nevíme, protože neznáme ani tento 

celkový průběh (a zejména případné napojení příkopu na opevnění akropole), ani 

rozmístění raně středověkých objektů v dalších částech území, vystupujícího nad 

úroveň inundace.

Rovněž není jasné, zda kompletní obranu předhradí tvořily pouze příkopy, nebo 

také nějaké další fortifikační prvky, např. hradba, val, palisáda či plot, jak tomu 

obvykle bylo na jiných českých hradištích té doby (Lutovský 2001, 224-225; Sláma 

1986, 1989).

Pozůstatky dřevohlinité hradby nebo zemního valu, který mohl teoreticky 

vzniknout z hlíny vytěžené z příkopů, nebyly v průběhu výzkumů zjištěny. V okolí 

příkopů postrádáme také koncentrace kůlových jam, které by dokládaly přítomnost 

palisády z otesaných kůlů, nebo nějakou další formu lehčího ohrazení.

Druhé výrazné ohraničení předhradí tvoří v roce 2004 zachycená kameny 

zpevněná hrana inundace potoka Beránky. Hlavním účelem této patrně až 

mladohradištní konstrukce bylo zabránit rozšiřování mokřiny a rozlévání Beránky.

Přesný způsob využití malínského předhradí si lze představit na základě 

dostupných archeologických zjištění jen velmi obtížně. Předhradí patrně sloužilo 

coby hospodářské zázemí hradiště. V úvahu zde připadá zatím zejména těžba 

hrnčířské hlíny a zpracování kůží, sekundárně pak deponování výrobního a 

sídlištního odpadu. Poněkud zarážející je, že obytné či výrobní objekty, ze kterých 

tento odpad pochází, na předhradí az na nektere vyjimky prozatím zcela postrádáme. 

Stejně tak se na předhradí prozatím nepodařilo doložit zpracování drahých a 

barevných kovů.

Materiál získaný v průběhu výzkumů datuje nejstarší na předhradí zjištěné 

osídlení do mladší fáze středohradištního období, tj. do první poloviny 10. století. 

Většina objektů ale patří až k následující mladohradištní fázi osídlení, kterou 

můžeme přibližně vymezit od druhé poloviny 10. století až do první poloviny 11. 

století. Nejmladší, pozdněhradištní objekty zachycené v poloze „U vepřína“ pak

139



datujeme do podstatně širšího časového intervalu, od druhé poloviny 11. století až do 

první poloviny 13. století.

Shmeme-li výše uvedené údaje, pak zachycený systém příkopů dokládá v 

Malině existenci velmi lehce opevněného, zpočátku nepříliš hustě osídleného 

předhradí s prozatím blíže nespecifikovatelnou funkcí. Z dosavadních výzkumů je 

také zřejmé, že jednotlivé fáze osídlení předhradí na sebe vzájemně navazují. V 

odebraném materiálu se nevyskytuje žádný výrazný hiát, který by signalizoval 

přerušení zdejší sídelní kontinuity. Rovněž zánik většiny sídlištních objektů se jeví 

jako pozvolný -  nenásilný. Na předhradí prozatím postrádáme doklady mocnějších 

požárových vrstev či větší kumulace stavebních destrukcí.

Uvedená zjištění naznačují, že mocenský střet mezi Přemyslovci a Slavníkovci, 

který na konci 10. století vyvrcholil krvavým pádem rodu na Libici, neměl v případě 

Malina takto radikální podobu a běžný chod hradiště výrazněji nenarušil.

7.3. Pohřebiště na hradišti a v jeho zázemí

Pás pohřebišť patřících k hradišti489 se táhne severozápadně od Malina, ve 

vzdálenosti přibližně 600 m od hradiště. Přesný počet, rozsah a délku trvání 

jednotlivých pohřebišť nacházejících se v tomto prostoru neznáme. Všechny hroby 

byly prokopány již v průběhu 19. století, při otevírání zdejších cihelen, sedlecké a 

malínské, nebo při stavbě železnice v roce 1907.

Z uvedených akcí se dodnes nedochovala prakticky žádná dokumentace a 

ztratila se i většina odebraného archeologického materiálu. Při pokusu o rekonstrukci 

nálezových okolností těchto výzkumů jsme obvykle odkázáni pouze na stručný 

slovní popis. Jako nesmírně citelná se ukazuje také absence přesnější lokalizace 

zkoumaných pohřebišť, která ztěžuje případné provedení revizního výzkumu. I přes 

značný nedostatek konkrétních dat je však zřejmé, že v zázemí malínského hradiště 

existovala pohřebiště už ve středohradištním a patrně ještě i v mladohradištním 

období. Všechna dosud známá pohřebiště v areálu hradiště jsou naproti tomu mladší, 

a to až pozdněhradištní. Jako poměrně mladé se jeví kupodivu i pohřebiště u staršího 

z malínských kostelů, sv. Jana Křtitele, které se jeví jako kostelní hřbitov.

489 V případě pohřebiště v prostoru sedlecké cihelny nemůžeme vyloučit možnost
areál sloužil i obyvatelstvu z nedaleké osady v Sedlci-Mokřinách. ’ °  °  pollrební
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Na místě dalšího předpokládaného raně středověkého pohřebiště, u druhého 

z malínských kostelů, sv. Štěpána, je  dodnes funkční hřbitov. Toto pohřebiště proto 

nebylo nikdy archeologicky zkoumáno. Nelze ale vyloučit možnost, že část 

původního hřbitova byla zachycena v sekundárním uložení v okolí domu č.p. 76, kde 

bylo opakovaně zachyceno překopané souvrství s kostmi z rozrušených hrobů. Z 

těchto výzkumů pochází několik fragmentů středohradištní keramiky, které jsou ale 

vždy provázeny také mladohradištní a vrcholně středověkou keramikou. Pro 

pozdněhradištní dataci pohřebiště svědčí zejména nález dvou esovitých záušnic 

které je  možné na základě známých analogií časově řadit do druhé poloviny 12 

století.

7.4. Osídlení v zázemí malínského hradiště
Obraz osídlení Kutnohorska ve slavníkovské éře by nebyl úplný, kdybychom se 

zapomněli zmínit o osídlení v zázemí malínského hradiště.

Aktualizaci sídelního vývoje kutnohorského regionu ve starohradištním a 

středohradištním období provedl v roce 2003 M. Zápotocký, který také podrobně 

vyhodnotil nálezové situace a archeologický materiál ze dvou pro tuto dobu 

klíčových hradišť, Cimburka a Siónu (Zápotocký 2003, 297-346).

V rámci dnešního osídlení regionu leží obě lokality poněkud stranou, v řidčeji 

osídleném prostoru tzv. Malešovské pahorkatiny. Do určité míry odlehlé byly ale 

patrně už v době svého vzniku, kdy se nacházely na samé hranici kouřimské sídelní 

oikumeny Obě hradiště zaujímají výhodnou strategickou polohu na vysokých 

skalnatých ostrožnách, které se vypínají nad údolím říčky Vrchlice. Dle M 

Zápotockého sloužila hradiště spíše jako refugia než jako stabilní správní centra 

regionu. Jejich osídlení nebylo proto příliš intenzivní, ale mělo poměrně dlouhou

kontinuitu (Zápotocký 2003, 297-346).490

490 V případě Címburku slovanské osídlení navazuje na starší pravěké osídlení lokalítv P 
objevuje již ve starohradištním období a končí někdy v průběhu mladohradištního období V°nr * S  
Siónu se slovanské osídlení udrželo na lokalitě ještě o něco déle. Hradiště vzniklo r ě* 
starohradištním období a fungovalo až do období pozdněhradištního. Někdy v průběhu o  1 * 
vystřídalo hradiště menší opevněné feudální sídlo, které pak v průběhu 15 století n^ ’i u ' f ?
Roháče z Dubé {Zápotocký 2003). ' ahradl1 hrad Jana
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Z archeologického materiálu z uvedených lokalit je zřejmá vazba zdejšího 

osídlení na oblast jižního Kolínska491 a zejména pak na hradiště Stará Kouřim.492 

Pozadí a detaily tohoto spojení však nadále zůstávají nejasné.493

Nej starší středohradištní zemědělské osady se na Kutnohorsku koncentrují 

zejména podél menších vodních toků, konkrétně Bylanky,494 Vrchlice, Beránky, 

Křenovky, Klejnárky a Olšanského potoka. Doklady intenzivního osídlení ale 

evidujeme také na severním úpatí kopce Kaňku v jihovýchodní části sousedního 

kolínského regionu. Středohradištní i mladohradištní osídlení naopak prakticky zcela 

postrádáme v prostoru Malešovské pahorkatiny, na území lesa Bor a v dolním 

Podoubraví.

V těsném zázemí malínského hradiště, byly archeologickými výzkumy doloženy 

zatím čtyři raně středověké osady. Nejstarší z nich, pocházející již z časně 

slovanského období, byla zachycena v poloze Sedlec-Mokřiny a má doloženu sídelní 

kontinuitu až do středohradištního období. V mladohradištním období se toto sídliště 

patrně přesunulo více na západ, do míst, kde byl v roce 1142 založen sedlecký 

klášter. S ním pak nejspíše toto osídlení záhy splynulo.

Druhá z osad, datovaná do středohradištního období,495 byla zachycena ještě 

dále proti proudu Vrchlice v okolí dnešního Tylova divadla.496 Také v případě této 

osady nelze vyloučit možnost, že se v průběhu mladohradištního období přesunula, a 

to konkrétně severním směrem do prostoru pozdějšího vrcholně středověkého města 

Kutná Hora.

491 Dokladem tohoto spojení je identický keramický materiál z této oblasti (viz Dvnřňí i o i a . r .  -
-  Filip 1939/1946; Valentová -  Tvrdík 2004). • Dvorak
492 Spojení s Kouřimí dokládá opět keramický materiál (Šolle IQ7?\ , 1» ,
Cimburk a Sión s menšími hradišti v zázemí Kouřimi (Zápotocký 2003).' P°  °  n° St
493 V případě kutnohorského regionu stále nedisponujeme natolik bohatým souhn 
středohradištního materiálu, který by umožnil podobnou komparaci, o jakou se ™ 
například M. šolle  (šolle 1974, t i  R. Turek (Turek ,977). O  podobé vzájemných
Kouřimí a Libicí se dozvídáme zejména prostřednictvím nejstarších českých legend i ' ’
Třeštik 1997, 419-426). například
494 Přehled vývoje raně středověkého osídlení na katastrech obcí Bylany a Přítokv nroveHli r v \ ■
a M. Tomášek (K/ápště -  Tomášek 2000, 165-181), kteří navázali na předchozí výzkum v 7  s  f3Pf  
(Smetánka 1962; ibid. 1965; ibid. 1966). ^ ZlCUmy Z' Smetanky
495 Na profilech výkopu byly tehdy odkryty celkem tři zásobní jámy -  obilnice s úzkvm h 
(objekty č. 1-3/52). Z výplně těchto objektů a z přilehlé haldy vytěžené zeminy bylo odebrí™  
poměrně velké množství archeologického materiálu, který zachycené obiektv n m lr ^ a t ls  . . ■ ,
9. století (Jílková /P55, 46, 53-56, 133,140). J y Pr<*azatelně datuje do

496 K zachycení osady došlo poprvé patrně již při stavbě budovy Tylova divadla ve třicátých 1 h 
20. století, kdy bylo na stavební ploše odkryto velké množství kamenných žernovů a drťHl 
K realizaci regulérního archeologického výzkumu ale tehdy nedošlo (Jílková 1953)
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Na severovýchod od Malina byly pozůstatky další středohradištní zemědělské 

osady zachyceny na lokalitě Nové Dvory 2 v poloze „V prostředních lukách“.497 

Pozdější osud tohoto sídliště není příliš jasný. Z existujících možností se jako 

pravděpodobnější jeví varianta posunu tohoto osídlení severním směrem do míst 

pozdější obce Hlízov.

Poslední známé raně středověké sídliště bylo zachyceno na lokalitě Nové Dvory

1 a reprezentuje pozdně hradištní etapu zdejšího osídlení.

Z výše uvedeného přehledu vyplývá poněkud překvapivé zjištění, že nejméně 

známou fázi osídlení zázemí malínského hradiště přestavuje mladohradištní období, 

ve kterém se přitom předpokládá největší rozkvět lokality. V tomto směru nelze 

vyloučit možnost, že se část staršího vesnického osídlení v tomto období přimkla 

více k samotnému hradišti. Další úvahy na toto téma jsou však pouhými spekulacemi 

a nezbývá než doufat, že se je  v budoucnosti podaří objasnit dalším výzkumem.

m  Soubor keramiky ze které byla odvozena datace objektů, nebyl sice příliš velký, o 
středohradištním stáří některých zlomků a tudíž i celé osady ale nelze pochybovat.
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8. PŘÍKLADY RANĚ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ 

KUTNOHORSKÉHO MIKROREGIONU

8.1. Příklad časně slovanského, starohradištního a středohradíštního osídlení 

vesnického typu -  lokalita Sedlec-Mokřiny
Území ležící na levém břehu potoka Vrchlice, přibližně v prostoru mezi areálem 

bývalého cisterciáckého kláštera v Sedlci (dnes závod společnosti Philip Morris ČR

a.s.), závodem AVIA, bývalým Ústavem nerostných surovin a železniční tratí Kutná 

Hora -  Kolín, patřilo již od pravěku mezi nej intenzivněji osídlované části regionu.498 

Polykultumí osídlení lokality opakovaně potvrzovaly na ní prováděné povrchové 

sběry, při kterých byly získány doklady pocházející od období neolitu až po raný 

středověk (Valentová 1990, 1991, Šumberová 1991).499

Poprvé po roce 1989 byla plocha Mokřin výrazněji porušena při stavbě 

skladovací haly v roce 1998, kdy zde také proběhl časově i prostorově omezený 

výzkum vedený M. Madajem z Českého muzea stříbra v Kutné Hoře (obr 262) 500

V místě výzkumu byly získány nálezy halštatské, laténské, římské a raně středověké, 

sporadicky ovšem i nálezy z období eneolitu (kultura s nálevkovitými poháry 

kultura s kulovitými amforami, řivnáčská kultura) a doby bronzové (obr 263) 501 

Výpovědní hodnotu uvedených nálezů ovšem zkresluje absence poznatků o jejich
502

plošné koncentraci a stratifikaci.

Další materiál z odkryté plochy zachránili při vlastním průzkumu narušeného 

terénu J. Králová z Českého muzea stříbra v Kutné Hoře a P. Břicháček z Oddělení

498 Intenzivní pravěké osídlení lokality dokládají četné nálezy z areálu (Bouzek iQňi mn
Haken 1934, 53) a ze zázemí cisterciáckého kláštera (Vaněk 1972,63■ OM K Hora i Pozn-24; 
921), nebo nálezy z prostoru bývalé sedlecké cihelny. Poslední’ shrnutí vvvn ,T l’J ; ^ '  Č' P4918~ 
prostoru viz (,Šumberová 2000). y  J Sld,eni v tomto
499 Ze sběrů vyplývá, že osídlení na levém břehu Vrchlice začínalo v prostoru Mokřin v ™  * * 
variabilní vzdálenosti od koryta. Sběry bylo doloženo osídlení jak v těsné blízkosti (w
kolem cca 50 m), tak i již poměrně daleko (ca 200-250 m) od koryta Vrchlice. Výrazně ^  3  i  " T i
mocnost nánosů, která se pohybovala od 100 do 150 cm. n
500 Archeologický výzkum na lokalitě se rozeběhl až po opakovaném upozornění pracovník,”, w i ,  , -
expozitury ARU AV ČR, Praha, že na ploše stavby dochází k ničení archeologických situací ?
a zkoumána byla nakonec jen omezená plocha sondy č. 1/98 při severovýchodním ok™;; T ?
o rozměrech ca 12,5 x 7 m (obr. 264). V sondě byly zachyceny tři do spraše zahloubené zásohnr
č. la/98 -  3a/98 a dle fotodokumentace pak ještě také několik (ca 8?) menších objektů na r f T  
sondy (obr. 265). proiilech
501 Materiál pocházející z výzkumu nebyl dosud zpracován a publikován.
502 Kakci dochovaná investorská zpráva se váže pouze k první etapě stavby během l-t - 
prováděn dohled při výkopu základových pasů haly (Madaj 1998). ’ Cre y
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f  • 503záchranných archeologických výzkumů Západočeského muzea v Plzni. Na 

stavbou již výrazně poničené ploše (obr. 262) se jim podařilo prozkoumat 

a zdokumentovat dvě zahloubené chaty, z nichž první byla laténská (obj. č. lb/98) 

(obr. 266) a druhá z doby římské (obj. č. 2b/98) (obr. 267, 268). Do obou chat byly 

dodatečně zahloubeny mladší středověké objekty, konkrétně dvě zásobnice (obj. č. 

3b/98 a 4b/98) (obr. 266, 267) patřící podle odebrané keramiky do starohradištního

období.504

V sousedství prvních dvou chat se podle sdělení P. Břicháčka měla nacházet 

ještě jedna silně poničená chata s pozůstatkem kamenné pece, ze které byl získán 

jeden rozbitý, v současné době již slepený hrnec pražského typu (obr. 269).505

Intenzivní pravěké a raně středověké osídlení bylo na lokalitě znovu zachyceno 

při stavbě další skladovací haly na podzim 2005 (obr. 262), v průběhu záchranného 

archeologického výzkumu ARÚ AV ČR, v.v.i., Praha.506

Vzhledem k tomu, že část plochy, určené k výstavbě skladovací haly, byla již 

dříve zastavěna, a zbývající část plochy byla upravena vrstvou navážek o mocnosti 

až 2 m, byl záchranný výzkum proveden systémem sondáží. Ty byly na základě 

dřívějších zjištění o koncentraci archeologických situací a výsledků předběžných 

geologických sondáží umístěny do míst, kde byla menší mocnost náplavových vrstev 

a vystupující sprašové podloží. Samotný archeologický výzkum proběhl od konce 

srpna do začátku října 2005 a v jeho průběhu byly realizovány celkem dvě sondy č.

1/05 a 11/05.

Sonda 1/05 (obr. 273) o rozměrech 5 x 20 m byla položena v severní části 

staveniště, při okraji dočasné přístupové cesty. Pod svrchní vrstvou navážek 

o mocnosti ca 120 cm vystupoval zbytek původní omice, nasedající na šedočemou

503 Jednalo se o soukromou iniciativu obou badatelů na ploše, uvolněné již oficiálním výzkume 
tomto místě bych rád oběma kolegům poděkoval za poskytnutou pomoc a ochotu se ktero r  
svolení použít při zpracování a publikování uvedeného souboru jimi provedenou terénní dokU 
výzkumu. entaci
504 Tento materiál byl v loňském roce předán autorovi k inventarizaci a v současné dohč n h- ■ 
pracovišti ARÚ AV ČR, v.v.i., Praha v Kutné Hoře základním zpracováním. Pro většinu ^  
proto v současné době k dispozici pouze pracovní fotodokumentace nálezů (obr. 270 ) Kr"^62^ T  
zatím zhotovena pouze pro jeden již P. Břicháčkem slepený hrnec (obr. 271 272 ) Již eS'3 
zřejmé, že zachycená raně středověká komponenta patří jednak slovanskému osídlení s k r a m V  
pražského typu a následnému osídlení z doby staro- a středohradištní.
505 Jedná se o prozatím jediný hmatatelný doklad časně slovanského osídlení regionu
506 Text v tomto oddíle vychází především z údajů publikovaných v nálezové zprávě v ' ki 
(Šumberová - Končelová 2006), na jejíž realizaci se menší mírou podílel i autor.
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náplavovou vrstvu. Od tohoto rozhraní, na kterém se rýsovaly již  i první 

archeologické situace, byly všechny další výkopové práce prováděny už pouze ručně 

ve vyměřených sektorech označených písmeny A-S o rozměrech 2 x 2 m.

V sektorech byly postupně odebírány mechanické vrstvy o mocnosti 10 cm 

a povrch vrstev byl po začištění ihned dokumentován. Stejným způsobem byla 

vybírána i výplň jednotlivých objektů, kterých bylo v sondě č. 1/05 identifikováno 

celkem čtrnáct (obj. č. 1/05 -  14/05). Část objektů byla zapuštěna již  do povrchu 

náplavové vrstvy, část byla náplavy překryta.507 Směrem k jihu  se v rámci sondy 

mocnost náplavových vrstev výrazně zvyšovala a dosahovala hodnoty až 200 cm.508

Jižně od sondy č. 1/05 byla položena sonda č. 11/05 o rozměrech 5 x 15 m, ve 

které po odstranění vrstvy navážek o mocnosti 150 cm místy vystupovalo již přímo 

sprašové podloží.509 V sondě č. 11/05 ale nebyl, trochu překvapivě, zachycen žádný 

zahloubený objekt.

Na základě komparace situace v obou sondách se dá předpokládat, že v prostoru 

mezi nimi existovala výraznější terénní deprese, snad zaniklé říční rameno, u kterého 

se koncentrovalo zdejší pravěké i raně středověké osídlení.510

Mezi zachycenými archeologickými objekty je  třeba zdůraznit především zčásti 

odkrytý příkop (obj. č. 13/05) (obr. 273),5,1 který zřejmě ohraničoval osídlený 

prostor a mohl snad sloužit i k jeho odvodňování. Zachyceno bylo dále několik 

klasických zásobních objektů -  sil,512 řada kůlových jamek513 a jedna pec,514 

umístěná přímo na hraně terénní deprese.5

507 Povrch stávajícího terénu se v místě pohybuje kolem úrovně 210 00 m n m N • 
geologického podloží zde představuje žlutá holocenní spraš, směrem k Vrchlíci Čf St 
bahnitých náplav, které daly základ i pro na lokalitě vyvinutý půdní tvp Ten v n ř f ^ « ° * VrSt\ í m 
odtěžen, následně překrývají souvrství vzniklá v důsledku různých nravěkvrh 'a ^  
a novověkých lidských aktivit. ’ e ověkých
508 V úrovni 150 cm od povrchu sondy již vystupovala spodní voda, takže práce ve čtvercích R « 
nemohly být dokončeny a úroveň podloží zde byla zachycena pouze geologickým vrtákem
509 Terén byl v této části plochy v minulosti patrně již narušen, protože zde nebyla zazname ' 
vrstva původní omice ani souvrství náplav evidované v sondě č. 1/05 n3na ani
510 Protože archeologický materiál z náplav neumožnil přesnější časové určení jejich vznik, k 
z inundační vrstvy odebrány vzorky uhlíků pro analýzy C l4, které provedla Radiocarbon laborato
v Poznani. ^
511 Příkop (obj. č. 13/05; sektory K, L, M) byl zahlouben do podložní spraše Severní stěn« nříu
svažovala příkře, jižní mírně. Profil dna příkopu byl ve tvaru písmene U. Západním směrem se “  
mírně rozšiřoval. Provedená analýza C14 datuje objekt do období 770-900 AD r  a Pnkop 
hloubka ca 40 cm, šířka ca 220 cm. Nálezy: uhlíky. ozm ry' max-
5,2 Jako raně středověká se ukázala pouze zásobní jáma č. 1/05 (sektor A) (obr 273) T 
pravidelný kruhový půdorys s výraznou obvodovou hranou, prakticky kolmé stěny a mírně zaoblené
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v  průběhu výzkumu bylo ze sondy I. získáno celkem 1510 zlomků keramiky, 1 

zlomek žernovu, 1 577 g kostí, 5 293 g mazanice a 291 g strusky. Z celkového počtu 

všech keramických zlomků bylo pouze 87 zdobených a 128 výrazněji profilovaných. 

Prokazatelně raně středověkých bylo pouze 85 střepů, z toho 47 zdobených a 38 

profilovaných (z toho 21 okrajů). Pouze 12 zdobených a 5 profilovaných střepů pak 

pocházelo přímo z objektů č. 1/05, 2/05 a 14/05 (obr. 273).

Ve výzdobě keramiky převažovalo užití středně širokých a širokých rýh 

v různých vzájemných kombinacích, případně v kombinaci s několikanásobnými 

vlnicemi, či hřebenovým kolkem. Okraje byly nejčastěji jednoduché oblé, nebo 

seříznuté. Vyspělejší typy okrajů, jako vzhůru vytažené a kalichovité, se v souboru 

vyskytly pouze výjimečně.

Časové zařazení objektů na základě rozboru keramického materiálu je  

jednoznačné zejména v případě sila (obj. č. 1/05), které je  prokazatelně raně 

středověké a náleží do středohradištního období. Do stejné doby se pak na základě 

provedené analýzy C l4 hlásí také příkop (obj. č. 13/05) a pícka (obj. č. 14/05) 

Kůlové jamky (obj. č. 2/05, 3/05 a 4/05) si jsou velmi podobné a patrně jsou stejného 

stáří. Jejich přesná datace není možná, jako pravděpodobnější se ale jeví jejich

středověký původ.

Datace pravěkých objektů je  poněkud komplikovanější a bude ji třeba ještě 

dalšími analýzami zpřesnit. Předběžně lze potvrdit osídlení v době bronzové

a železné.

Výzkum v roce 2005 znovu potvrdil, že již před založením sedleckého kláštera 

byl prostor mezi Malínem a dnešní Kutnou Horou osídlen. Na otázku, zda zachycené

, ,„ulri„upné do náplav a následně do světlé spraše. Ustí jámy bylo patrně překryto plochým 
kamennvm žernovem (obr. 273), který byl odebrán při začištění povrchu v místě objektu. Výplň jámy

* 1 ™^L-rním šedým náplavem. Archeologický materiál se koncentroval ve svrchní části 
120 cm od povrchu skrytó plochy, průměr u ústí 160 cm Nálezy:

^  J ^ r a tó T tř e d o v ě k f^ p o  vyhodnocení materiálu jeví kůlové jamky č. 2/05 (sektor A), č. 3/05 

("sektor AI a č 4/05 (sektor C) (obr. 273).
( Hmhné nicky (obj. č. 14/05; sektor O) (obr. 273), který se nacházel na šikmé hraně

Pozusta e , nápiavami v hloubce 130-140 cm od povrchu skryté plochy. Obvodová
sprašove terenm deprese po m azan id  ab y la  v d m i dobfe patm á Výplft objektu byJa

hrana obje y hlínou a kameny, které pokračovaly k jižnímu profilu sektoru. Centrální část
* 7 “ b X  výpál«« a -ypltóná uhlíky. Provedená analýz, C14 datuje ob.iekt do

PM  h”?™ m Z  Ř S m í r y ^ k .  c , .30  cm. Nálezy: keramika, mazanice, uhliky, kost.
5,5  o d  zpracování a publikování materiálu z pravěkých objektů bylo v rámci této práce upuštěno, 

protože nesouvisí s jejím tématem.
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středověké osídlení nějakým způsobem přímo souvisí s osadou, na jejímž místě 

klášter vznikl, či zda se jedná o další samostatný sídelní areál, nelze s jistotou 

odpovědět, protože postrádáme přesnější údaje jak o rozsahu klášterního areálu, tak

o rozsahu zkoumaného osídlení.516 Odpověď na tuto otázku by mohl přinést pouze 

další plošný archeologický výzkum na lokalitě,517 s jehož realizací však bohužel 

v dohledné době nelze příliš počítat.

Co se týče vztahu zachyceného raně středověkého osídlení této polohy 

k osídlení v Malině, v případě dvou nejstarších zachycených sídelních fází (časné 

slovanské osídlení s keramikou pražského typu, starohradištní osídlení) neznáme 

z Malina žádný analogický nález, tzn. že vůbec nevíme, zda byla malínská 

vyvýšenina v tomto období osídlena. Se vzájemným kontaktem obou lokalit tak lze 

počítat až ve středohradištním období, kdy se jako pravděpodobné jeví například 

společné využívání pohřebišť na úpatí Kaňku. Pro rekonstrukci situace 

v mladohradištním období postrádáme naopak dostatečné množství informací 

z prostoru Sedlce. Prozatím realizované archeologické výzkumy dokládají útlum 

osídlení v poloze staršího osídlení, a naznačují jeho posun směrem proti proudu 

Vrchlice, patrně do míst, kde kolem poloviny 12. století vzniká cisterciácký klášter

8.2. Příklad středohradištního osídlení vesnického typu-N ové Dvory5n 

Sérii archeologických výzkumů, realizovaných v průběhu 70. a 80. let 20. století na 

rozhraní katastrálního území Malina a sousední obce Nové Dvory, již byla věnována 

pozornost v kapitole 6.3., kde byly také popsány raně středověké objekty a nálezy 

z lokality Nové Dvory 1 (Charvátová -  Valentová -  Charvát 1985). Cílem této 

kapitoly je  podat základní zhodnocení raně středověké složky osídlení ze sousední

514 V řínadě že by i v Sedlci platil obvyklý model kontinuálního vývoje klášterní zástavby, při 
P ' toríírh «taveb (zejména klášterního kostela a konventu) vzniká i zástavba nová, pak 

Í f h Í c S  osídlení nacházelo od .oho.o centr, ve vzdélenos.í přibližné 450 m.
^ /  /prozatím  poslednímu porušení archeologických situací došlo na lokalitě pří rekonstrukci 

, J . kdv byla u severního okraje plochy (obr. 262) výkopem porušena nad naplavy
plynovo u v ro , . ulturnj vrstva (tmavá čemo-hnědo-šedá ulehlá hlína s výraznou příměsí
se nachazejici ca . -  ■¡í se mezi původní omicí a tenkou ca 30 cm silnou vrstvou náplavů.
N ‘ T d é S  výzkumy je zřejmé, ie  se jedné osiejnou vm ™ , K.erí byl,Na zakladě komparace ^ m uvroce  ^  ^

zachycena ji p ,.nravenou verzí původního článku Velímský, F. 2002: Příspěvek kraně
518 Následujíc: text f  Dv0ry in: Bylany. Vana 2, 151-158.
středověkému osidlem lokality Nove uvu y,
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lokality Nové Dvory 2 (obr. 18:29), na kterou se narazilo při zjišťovacím výzkumu 
v roce 1978 (Pavlů -  Rulf-Zápotocký 2000) .519

Přestože byl hlavní důraz výzkumu kladen zejména na neolitickou fázi 

osídlení,520 podařilo se zároveň získat i nemalé množství nálezů, které dokládají

i mnohem mladší sídelní aktivity, spadající mimo jiné i do údobí raného středověku.

V celé ploše výzkumu, kterou tvořilo několik v rozmezí let 1978 až 1988 

položených sond (obr. 274),'521 bylo odkryto celkem jedenáct objektů, v jejichž 

zásypu se objevovala raně středověká keramika (obr. 275, 276, 277).522 Zachycen byl
52 3jeden žlábek (obj. č. 1/78 -  sonda ě. 1/78), pět zásábních sil (obj. č. 8/84 -  sonda č. 

VI/84,524 obj. č. 30/84 -  sonda č. VII/84,525 obj. č. 32/84 -  VII/84,526obj. č. 44/87 -

5,9 Naleziště Nové Dvory 2 bylo poprvé odkryto již v  roce 1951 ,
Beránky narušeny hroby únětické kultury (viz kapitola 6.3.). Daíší nálezy b v l v T i d ^ t w  P° |° ka 
získány při průzkumech v trase dálkovodu vletech 1974 a 1976, které nrovedH M y" Poloze 
Pavlů. Na tuto akci pak navázal zjišťovací výzkum v roce 1978 během k te ré h o  k i !  3 L 
celkem tři sondy (Pavlů 2002, 46). ’ m ktCreho ^  realizovány
520 Zpracování jednotlivých komponent pravěkého osídlení viz Pavlů ?í)í)? a < h a  č ,
125-136; Valentová 2002, 143-150. ’ 45~116’ b é r o v a  2002,
521 Raně středověké objekty se nacházely většinou společně s oozůstatkv x.

o roku výzkumu a číslo sondy. V rámci obrazové přílohv ie 7 tnhr.tr, uaaJ
materiál, protože vyobrazení objektů bylo již provedeno v rámci příspěvku I. Pavlů ( p J v l á l o O ^ T

522 V následujícím soupisu jsou již uváděny pouze objekty s vyšším ne? -
r,„ě středověké kom ponent pokud nebyl, p r o k á z Z  j S p M I T T T J T r í ”

(V" ; apřík,ad, 0bj- 33/84' 46/84- 60™> V takovém případě b y lT a Z
středověky matenal v nich obsazeny považovan za sekundární příměs výplně
523 0bJ- č - 1/78 Představoval úzký, směrem k severu do mírného oblouku prohnutý žlábek kterv k i 
pop hloubka 45 cm. Objekt byl zkoumán celý, byl kruhového půdorysu, s mísovitvmi
a rovným dnem. Severní stranou navazoval na obj č. 27, rovněž siln L-tPr, í ,’x i , mi
nálezů datováno do obdob, k„,,„,y unětiek, o í ,  t  £ &
datuji keramické nálezy do období raného středověku konkrétně do 1 rif' r  ' 
středohradištní. ‘ íaze doby
524 V případě obj č. 8/84, odkrytého v sondě č. VI/83, se jednalo o zásobní silo o rozměrech- amv 
106 cm x šířka 106 cm x hloubka 20 cm. Silo bylo prozkoumáno celé, bylo kruhového nůd
s mírně šikmými stěnami a téměř rovným dnem, v jeho jihozápadní části se nacházel ve svislé °7 '$U’ 
usazený žernov o průměru 40 cm. Výplň objektu byla tvořena černou, u dna černošedou hl? 
Datování objektu podle keramických nálezů do období raného středověku je, vzhledem k r ™ ’ 
počtu typických jedinců, opět pouze hypotetické (zobrazený zlomek s výzdobou je středohradiíT '7™
525 Obj. č. 30/84 odkrytý na ploše sondy č. VII/84 představoval silo o rozměrech- délka l*n  
šířka 130 cm x hloubka 45 cm. Objekt byl zkoumán celý, byl kruhového půdorysu s mísovirt X 
stěnami a rovným dnem. Severní stranou navazoval na obj č. 27, rovněž silo které* je však d?* 
keramických nálezů datováno do období kultury únětické. Výplň obj. č. 30 byla tvořena3 h ^d 
hlínou. Objekt datují keramické nálezy do období raného středověku, konkrétně do mladí/fá™  a 
středohradištní. e doby
526 Obj. č. 32/84, odkrytý na ploše č. VII/84, bylo silo o rozměrech: délka 225 cm x šířka 160 
hloubka 80 cm. Objekt byl zkoumán celý, byl oválného půdorysu, na jihovýchodě se stěnou šikm” X 
na severozápadě se stěnou prožlabenou a s rovným dnem. Výplň objektu byla tvořena šedohněd°U’ 
sypkou hlínou. Objekt datují keramické nálezy do doby středohradištní. ° U
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sonda č. VIII/8 7 527 a obj. č. 47/87 -  sonda č. VIII/87528), jeden blíže neurčitý shluk 

kamenů (obj. č. 28/84 -  sonda č. VII/84)5"9 a několik menších sídlištních jam (obj. č. 

18/83 -  sonda č. 11/83,530 obj. č. 58/88 -  sonda č. X/88,531 obj. č. 61/88 -  sonda č. 

X/88532 a obj. č. 78/88 -  mezi sondami IXb/88 a IXb/88533).

Z celkového počtu 157 identifikovaných zlomků raně středověké keramiky, bylo 

zdobených pouze 12 zlomků. Rovněž počet okrajů (17), ale i jinak profilované 

keramiky, zejména ode dna (12), byl velmi nízký. Celková vypovídací hodnota 

souboru je tak nízká.

Pokud se složitějších forem výzdoby týče, bylo zachyceno celkem 11 takto 

zdobených zlomků. Jednodušší formu výzdoby nesl pouze jediný zlomek, což 

dokládá nepatrný podíl zastoupení mladšího keramického materiálu ze 13. století na 

lokalitě Nové Dvory 2, v protikladu vůči lokalitě Nové Dvory 1.

Po prostudování středověké komponenty archeologického materiálu získaného 

při výzkumech na lokalitě Nové Dvory 2 v letech 1976-1988, lze i přes relativně

527 Obj. č. 44/87, odkrytý na ploše sondy č. VIII/87, bylo silo o rozměrech- délka lan  „ 0 
hloubka 20 cm. U objektu byla zkoumána pouze jeho západní část Objekt byl o o d í h l  * 
nepravidelného tvaru, se stupňovitým dnem, východní částí pokračoval mimo prostor sondv v  i* 
objektu byla tvořena černou hlínou, u dna pak byla tato hlína silně promíšena s jílem z p od loží O b S  
datuji keramicke nálezy do doby stredohradištm. ^ojeKt
528 Obj. č. 47/87, odkrytý na ploše sondy č. VIII/87, bylo silo o rozměrech- délka 85 cm x í'řk 
hloubka 16 cm. U objektu byla zkoumána pouze jeho západní část. Objekt bvl oválná ^  ' X 
jeho východní část zasahovala do okraje sondy. Výplň objektu tvořila černá hlína
do období raného středověku vychází z nálezu žernovu, kterým bylo zakryto ústí objektu obJektu
529 Obj. č. 28/84 tvořil shluk kamenů na ploše sondy č. VII/84, o rozměrech: délka 190 cm x «ířk* i w  
cm. Objekt byl zkoumán celý. Výplň objektu byla tvořena sytě černou hlínou, která vedle k 
obsahovala také velké množství uhlíků a mazanice. Objekt datují keramické a  u  l -  a m e n u  
středověku (patrně do doby sředohradištní). nalezy do obdobl raného
530 Obj. č. 18/83 odkrytý na ploše sondy č. 11/83 představovala jáma o rozměrech- délka 340 
šířka 90 cm x hloubka 25 cm. Jáma byla prozkoumána celá, je protáhlého půdorysu ve 3  X 
severozápad -  jihovýchod, s nepravidelným dnem Výplň objektu byla tvořena sytě černou hlínou ve 
vyplní bylo nepravidelně rozlozeno několik větších kamenů. Objekt datují keramické n 'l a

doby středohradištní. na ez^
531 Obj. č. 58/88: jamka na ploše X/88 o rozměrech: délka ? x šířka 60 cm x hloubka 34 cm Ob' k
byl zkoumán celý, byl pravidelného kruhového půdorysu a jeho výplň byla tvořena čemohnM 
hlínou. Objekt obsahoval keramické nálezy kultury únětické, ale vzhledem kořím?« k„ ^ ° U 
keramiky je pravděpodobně raně středověkého původu.
532 Obj. č. 61/88 byla jáma, odbytá na ploše X/88, o rozměrech: délka ? x šířka 120 cm x hloubk 
cm. U objektu byla zkoumána pouze jeho jihovýchodní polovina. Objekt byl nepravidelného oválnéh 
půdorysu s mísovitě prohnutými stěnami a dnem. Výplň objektu byla tvořena černohnědou hl' 
obsahující kameny. Objekt datují keramické nálezy do období raného středověku m° U
533 Obj. č. 78/88 byla jáma, odkrytá na ploše mezi sondami IXa/88 a Ixb/88, o rozměrech- délka 13S 
cm x šířka 130 cm x hloubka 90 cm. Objekt byl zkoumán celý, byl téměř pravidelného kruhovéh 
půdorysu, s kolmými stěnami, ke dnu prožlabenými. Výplň objektu byla tvořena hnědočernou hlíno °  
nade dnem pak hlínou černohnědou, která překrývala kameny vyložené dno. Datování objektu b 1** 
sice stanoveno autory výzkumu do období neolitu, ale byla zde výrazná příměs středohradišn^ 
keramiky, takže by bylo možné se přiklonit k tomuto mladšímu datování.
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malý počet zachycených objektů a nevelké množství z nich vytěženého materiálu 

alespoň přibližně charakterizovat raně středověké osídlení na lokalitě.

Vzhledem k relativně velkému počtu zásobních sil a výrobních jam a vzhledem 

k chybějící složce obytných staveb můžeme odkrytou část lokality charakterizovat 

jakožto výrobně -  skladovací areál raně středověkého osídlení vesnického, případně 

dvorcového typu, jak ho známe například z Bylan či z pozdějšího období z lokality 

Nové Dvory 1. Vzhledem ke chronologické nejednotnosti sledovaného materiálu pak 

o tomto osídlení můžeme s jistotou říci, že nebylo jednorázové, nýbrž že mělo 

charakter opakovaného využívání areálu s výraznou kulminací ve střední době 

hradištní.

Vzhledem ke zřetelnému ohraničení lokality na východě tokem potoka Beránky 

a na severu pak jeho soutokem s říčkou Klejnárkou bychom měli jádro původního 

raně středověkého osídlení hledat spíše severním směrem, tj. někde směrem od 

zkoumané lokality k současné poloze obce Hlízov.

Jsou-li poznatky o charakteru a konkrétní skladbě středověkého osídlení na 

lokalitě kusé, samotný fakt zachycení sídelní aktivity velmi dobře koresponduje 

s doposud zjištěnou strukturou raně středověkého osídlení regionu, u kterého 

sledujeme jednak jeho koncentraci na lokalitách již dříve (v průběhu pravěku) 

osídlených a také na lokalitách strategicky položených. Tato koncentrace je zvláště 

markantní právě v prostoru rozhraní stávajících katastrálních území Kutné Hory- 

Malína, Nových Dvorů a Hlízová, tj. v místech kudy procházela, a kde se také 

nejspíše větvila tzv. trstenická stezka, a kde místní říční síť vytvářela pravidelnými 

náplavami ideální podmínky pro zemědělskou činnost a zároveň toto území částečně 

znepřístupňovala pásem mokřin stejně jako potok Vrchlice nedalekou obdobnou 

lokalitu Mokřiny (viz kapitola 8.1.).

8.3. Příklad středohradištního osídlení vesnického typu -  Chotusice

Z katastrálního území obce Chotusice, jejíž území dnes z velké části zabírá letecká 

základna Čáslav, byl v minulosti znám pouze velmi dávný nález středohradištního 

slovanského pohřebiště, které patří mezi první archeologicky zkoumané lokality 

tohoto typu v Čechách (Škrdle 1927\ 573-577). Další archeologické doklady raně 

středověkého osídlení uvedeného prostoru chyběly.
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V roce 2004, v souvislosti s III. etapou dostavby infrastruktury, byl na letecké 

základně (obr. 278) prováděn archeologický dohled u probíhajících výkopových 

prací. V jeho průběhu, v září a poté i v říjnu 2004, bylo při hloubení základových 

pasů pro objekt muničního skladu a při terénních úpravách obvodového ochranného 

valu zjištěno pokračování nejen zdejšího sídliště z pozdní doby bronzové,534 ale nově 

byly odkryty také tři objekty (obj. č. 89/04, 92/04 a 93/04)535 z podstatně mladší fáze 

zdejšího osídlení, z období raného středověku.

Objekty č. 89/04536 a 92/04 (obr. 278)537 lze označit jako zásobní jámy -  sila. 

Zejména obj. č. 92/04 představuje typický příklad raně středověkého sila 

hruškovitého tvaru.

V případě posledního, do značné míry porušeného obj. č. 93/04 (obr. 278)JiS si 

jeho funkcí nemůžeme být zcela jisti, patrně se ale jednalo o zemnici.

V průběhu výzkumu bylo ze tří výše uvedených objektů získáno celkem 76 

zlomků keramiky, 1 zlomek železa, 354 g kostí a 109 g mazanice. Z celkového počtu 

všech keramických zlomků bylo pouze 8 zdobených a 16 výrazněji profilovaných (z 

toho 14 okrajů) (obr. 278).

534 Viz Šumberová 2005a; ibid. 2005b.
535 Zatímco objekt č. 89/04, ležící ve skryté ploše přístupové komunikace, byl zachvcen « .w  u- . . .  
< o - ™  byly Vyrazně Porušeny výkopem základového pasu, a mohly být proto zkoumány

536 Obj. č. 89/04 představovala menší do spraše zahloubené silo s nraviHpl™w. - , ,
se po ca 30 cm pozvolna rozšiřovalo. Stěny objektu byly kolmé, dno mírně z a o b l e n F z á ^ ™ ^ ^  
tvořila ulehlá tmavě černá mastná hlína s drobnými čočkami překonané žlutp u ^  °, J U
byly: max. hloubka 130 cm od povrchu skryté plochy, průměr u ústí 7 6 c m pX i ěr v̂ z a h S e  ^  
100 cm, průměr u dna 70 cm. Nálezy: keramika, mazanice, uhlíky. ne stl
537 Obj. č. 92/04 představovalo větší, do spraše zahloubené silo s pravidelným kruhovým ústím W w  
se s narůstající hloubkou nejprve zúžilo, aby se následně v hloubce ca 70 cm od h n 
plochy znovu rozšířilo. Stěny ústí objektu byly ostře zkosené, následné zahloubení'bdov^  
rovné, při okrajích zaoblené. Zásyp objektu tvořila postupně hnědočerná, tmavě černá a tmavě h J  
hlína (mastná a silně ulehlá). Uvedené vrstvy od sebe oddělovaly tenké, ale dobře patrn' 
uhlíků. Po stranách objektu se pak koncentrovala překopaná žlutá spraš.’ Rozměry objekt6 VrStVy 
hloubka 130 cm od povrchu skryté plochy, průměr u ústí 76 cm, průměr v zahloubené části ÍOG™*' 
průměr u dna 70 cm. Nálezy: keramika, mazanice, uhlíky. cm’
538 V případě obj. č. 93/04 se jedná o pozůstatek obdélného zahloubeného objektu patrně zemni 
Delší osa objektu procházela přibližně ve směru východ - západ. Stěny objektu byly ostře zkoT 
místy prakticky kolmé, dno rovné, při okrajích zaoblené. Zásyp objektu tvořila převážně ulehlá h ě í'’ 
hlína místy promíšená se spraší a čistá žlutá spraš. V zásypu objektu se nacházelo několik střed l  
velkých a menších kamenů, které se koncentrovaly zejména u povrchu. Rozměry objekt • 
evidovaná hloubka 60 cm, max. evidovaná délka 138 cm, max. evidovaná šířka 286 cm N ' ^ -  
keramika, mazanice, železo. ' zy‘
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Ve výzdobě keramiky převažovalo užití středně širokých rýh v kombinaci 

s několikanásobnými vlnicemi. Okraje byly nejčastěji jednoduché oblé. Vyspělejší 

typ vytaženého hraněného okraje se v souboru vyskytl pouze v jednom případě.

Na základě rozboru použitých výzdob keramiky a profilace okrajů lze všechny 

tři objekty č. 89/04, 92/04 a 93/04 označit za středohradištní. Uvedené časové 

zařazení se sice neopírá o příliš velký nálezový celek, v průběhu výzkumu ale nebyly 

evidovány žádné situace či konkrétní nálezy, které by tuto dataci nějak výrazněji 

zpochybňovaly.

Zachycené objekty lze označit jako pozůstatky doposud neznámého vesnického 

sídliště ze střední doby hradištní. Nález, byť svým rozsahem značně omezený, 

doplňuje dosavadní představu o charakteru zdejšího raně středověkého osídlení. Na 

otázku, zda má zachycené sídliště nějaký vztah k pohřebišti v chotusické pískovně 

nelze prozatím jednoznačně odpovědět. Spojitost obou lokalit by naznačovala jejich 

obdobná datace, naopak proti hovoří již poměrně velká vzdálenost mezi oběma 

nalezišti. Jasné také není zda bylo zdejší osídlení spravováno z hradiště v Malině či 

z hradiště na Čáslavském Hrádku. Vzdálenost sídliště k oběma lokalitám je přibližně 

stejná a obdobný byl ve středohradištním období patrně i význam obou lokalit

8.4. Příklad pozdněhradištního osídleni vesnického typu -  By lany

Podrobněji představovat odborné veřejnosti přední evropskou neolitickou lokalitu 

Bylany u Kutné Hory asi není příliš zapotřebí. Již méně se ale ví, že zpracována byla 

v minulosti také neméně zajímavá etapa raně středověkého vývoje zdejšího osídlení 

{Smetánka 1962 159-174; ibid. 1965, 358-367; ibid. 1966, 358-367; Klápště -  

Tomášek 2000, 165-181),539 které se kromě poměrně bohatých archeologických 

nálezů opírá také o unikátní prameny písemné.540

539 Původním záměrem disertační práce bylo vyhodnotit kompletní raně střerW w , - 
Bylany podobným způsobem jako v případě Malina. Dvojice autorů J. Klápště aM  ^  t  
tento záměr realizovala dříve. Opakované zpracování identické problematikv nav.v . yŠak 
časovém odstupu, by patrně nepřineslo příliš nových údajů, a proto bvlo od „ň, J  u° kratkem 
upuštěno. Byla proto zvolena forma doplnění uvedeného souhrnu o akce které se re l' i Zaiílěru 
sepsání výše uvedené studie, jakož o kapitoly, které nezahrnula. Využity b y l ^ T  ' i*2 P°
osteologie (viz kapitola 11.) a botanického výzkumu makrozbytků (viz kapitola č 3 4 ) C Y VyS y
540 Tento listinný materiál byl již  zmiňován v rámci kapitoly č. 4. Pro osídlení v Bvi , ,
jednak zakládací listina sedleckého kláštera (CDB /., č. 155, 155-157), stejně iak s"3 Vyznam
mezi opatem sedleckého kláštera a lokátorem Jindřichem o dědičném n*íi,á °  Z lstmIná doíloda 
vysazení vsi z roku 1276 (CDB V.2, č. 809, 500-501). ^ 1Vani 3 emf» i c k é m

153



Nejstarší slovanské osídlení lokality pochází z 8. století ze starohradištního 

období a je reprezentováno keramikou z obj. č. 1067,541 který byl zachycen v areálu 

Bylany 1 na poli východně od obce v sekci C (sektor S. 1/64). Jedná se bohužel 

o ojedinělý doklad542 takto starého osídlení. Podstatně lépe je  na lokalitě doložena 

fáze osídlení v době středohradištní, které je  známo jednak opět z polohy Bylany 1 ze 

sekcí A, B a H, ale nově také z polohy Bylany 3 ze sekce O, která se nachází 

severozápadně od obce na druhém (levém) břehu Bylanky v poloze, známé také pod 

pomístním označením U sv. Vojtěcha (Klápště- Tomášek 2000, 169-170, 173) 543

V obou polohách si osídlení zachovalo kontinuitu i v následném 

mladohradištním období. Změna ve struktuře osídlení nastala podle J. Klápště a M 

Tomáška až v pozdněhradištním období a je  autory spojována s transformací 

zdejšího osídlení po vysazení vsí Bylany a Přítoky (Klápště -  Tomášek 2000 180) 544

Uvedený souhrn lze v současnosti doplnit o některé nové údaje. Archeologický 

výzkum v Bylanech totiž pokračuje v posledních letech dalšími, byť menšími 

odkryvy, při nichž dochází k objevování nových raně středověkých a vrcholně 
středověkých situací.545

541 Obj. č. 1067 je interpretován buď jako sídlištní jáma nřínarinč ■
Tomášek 2000, 170, 173). ’ P P ^  Jak°  ° bllmce (s™ - Klápště -
542 V této souvislosti se naskýtá otázka, zda by druhou taktn řa«nz 
svrchní vrelva v ob , e. 8 .5 , k L  j .  jaki slovaLcé o
11.). Bohužel není jasné kdo, a na základě jakého materiálu, tuto dataci r> l£w  U f, pitola 
Klápště a Tomášek ani s jedním z těchto objektů nepracují (srov. Klápště -  Tomášek 2000
543 V případě polohy Bylany 1 je  uvedené středohradištní osídlení doloženo materiálem ’ u
z celkem dvanácti objektů (obj. č. 1023, 1025, 1029, 1034-1037, 1040 1047 1048 H )s!T?nCim
převážně zásobních jam -  obilnic (pouze v jednom případě pochází materiál z níckv li> S  
a vrstvy obj. č. 1073). zpicKy obj. č. 1034

544 V případě osídlení v poloze Bylany 1 autoři předpokládají posun osídlení proti proudu Rvl.nL 
prostoru současné obce. V případě sídliště v areálu Bylany 3 (u sv. Vojtěcha) k y y 
směrem. Hlavní příčinou uvedené translokace mělo být nové wm ezení Vataot P3. P° Sl*n Sevemim 
příslušejících polností (Klápště -  Tomášek 2000, 167). ^  ° bou obcí a k
545 Kromě výzkumu v  roce 2004 došlo po roce 2000 na katastru o fw  v , 
středověké situace. Při hloubení základů pro novostavbu rodinného domu n T o č  J 233/1 
východním okraji intravilánu obce, po levé straně místní komunikace, která spojuje B 1 113 
Škvárovna, proťaly výkopy vedené do hloubky max. 130 cm vrstvu světle hnědé prachovké hr ° Sad° ‘! 
kterou se nacházelo souvrství tmavě až světle šedých jílovitě-písčitých náplav a okrová vrst^ ’ «
Ve sledovaných výkopech nebyly sice zachyceny žádné objekty, ve vrstvě světle hněd i * SP : 
hlíny a ve vrstvě náplav byla ale zachycena keramika a struska, která tyto vrstw Hat,,;! 
vrcholného středověku, konkrémě 14. století. Uvedený nález má již patrně souvislost s v
vody z Bylanky pro s těžbou související zpracovatelské provozy (Velimský, F. 2001) an'm
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Nejinak tomu bylo i v případě záchranného archeologického výzkumu, který byl 

vyvolán záměrem vystavět na východním okraji obce Bylany, který je  součástí 

sídelního areálu Bylany 1, sekce B, komplex 8 rodinných domů.546

Archeologickým výzkumem byla v průběhu června až srpna 2004 zkoumána 

plocha o rozměrech 40 x 59 m orientována ve směru jihozápad -  severovýchod, 

s protáhlým výběžkem směrem k potoku Bylance (obr. 279). V průběhu výzkumu 

bylo identifikováno přes 80 kontextů, jejichž počet po vyřazení novověkých 

stavebních zásahů, přírodních anomálií a objektů zkoumaných již  v předchozích 

letech výzkumu klesl na 57.547

Dva objekty z tohoto souboru, obj. č. 2362/0A548 a  2371/04 (obr. 279) 549

zachycené při jihozápadní hraně plochy, se po vybrání a kontrole získaného 

materiálu ukázaly jako raně středověké.

V průběhu výzkumu bylo z obou výše uvedených objektů získáno celkem 146 

zlomků keramiky, 1 zlomek žernovu, 481 g kostí, 6502 g mazanice a 336 g strusky.

Z celkového počtu všech keramických zlomků bylo pouze 35 zdobených a 22 

výrazněji profilovaných (obr. 279).

Ve výzdobě keramiky převažovalo užití středně širokých a širokých rýh 

(klasických vodorovných, ale i šikmých a přerušovaných) v různých vzájemných 

kombinacích, případně v kombinaci s několikanásobnými vlnicemi, srpkovitými 

vseky či očky.

Mezi okraji převládaly vyspělejší typy vzhůru vytažených okrajů (malé vzhůru 

vytažené, velké vzhůru vytažené, vytažené oblé) a okraje kalichovité. Jednodušší 

typy seříznutých okrajů se v souboru vyskytly pouze výjimečně.

546 Text se v této části opírá o nálezovou zprávu P. Květiny, který uveden' '
2005). Autor se na výzkumu podílel právě zpracováním jeho středověké komponenty ™ ^  (Květina
547 Stejně jako v případě předchozích výzkumů bylo od zpracování -
z pravěkých objektů zachycených v průběhu výzkumu v rámci této práce u o u š tě n n  n  * m a te n a ,u  
s jejím tématem. P upuštěno, protože nesouvisí

548 Obj. č. 2362/04 byla menší nepravidelná oválná jáma s výraznou obvodovou hranou ,  - * 
zaobleným dnem zahloubeným do spraše. Zásyp objektu tvořila tmavě hnědá hlína nří / '
a silná černá uhlíkatá vrstva, ve které se nacházely zbytkv kamenné ^ „ . ,„ , 1, uhlíku
p a n *  pícky. Rozměry: hloubka 46 cm od povrchu L y £ T p T o S ^ S T  ?£?■  
na prostředku 116 cm. Nálezy: keramika, mazanice, kosti, uhlíky. ’
549 Obj. č. 2371 byla taktéž menší, prakticky kruhová jáma s výraznou obvodo
s miskovitě zaobleným dnem zahloubeným do spraše. Výplň objektu tvořila ulehlá š d°č n° U a 
popelovitá hlína s příměsí uhlíků a strusky. Objekt patrně sloužil při některém z hutntv' 3 ^  
Rozměry: hloubka 36 cm od povrchu skryté plochy, délka na prostředku 156 cm SířV* ^  pr° cesů’ 
154 cm. Nálezy: keramika, mazanice, kosti, struska. ’ na prostředku
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Oba středověké objekty č. 2362/04 a 2371/04 datuje nalezený keramický 

materiál shodně na přelom 12. a 13. století. Upřesnění datace patrně nepřinese ani 

plánovaná analýza vzorků uhlíků, odebraných z výplně obou objektů.

Na základě výsledků starších výzkumů lze oba zkoumané objekty přiřadit 

k západní -  nejmladší části středověkého sídelního areálu Bylany 1. Ten se nachází 

východně od vsi na pravém břehu potoka Bylanky a zachycen byl v sekcích 

výzkumu A až H.

Objekty č. 2362/04 a 2371/04 mají z těchto sekcí nejblíže k sekci B, na které 

bylo v minulosti evidováno celkem 22 raně středověkých objektů, jež patřily 

převážně dvěma sídelním horizontům. Zatímco objekty (8 jam) ležící v jihovýchodní 

části sekce B příslušely mladohradištnímu horizontu, který J. Klápště a M. Tomášek 

kladou do období od druhé poloviny 10. století do první poloviny 12. století, objekty 

(4 jám y a 2 obilnice) v západní části sekce patřily výhradně nejmladšímu 

pozdněhradištnímu horizontu, který stejná dvojice badatelů datuje do druhé poloviny 

12. století až první poloviny 13. století (Klápště-Tomášek

2000, 166, 173). Do tohoto období patří i oba výzkumem zachycené obj. č. 2362/04 

a 2371/04.
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9. HMOTNÁ KULTURA — VYBRANÉ ARCHEOLOGICKÉ 
ARTEFAKTY

9.1. Předměty z drahých kovů (šperky, mince)550

V případě předmětů z drahých kovů máme z Malina k dispozici pouze nevelký 

soubor nálezů, jejichž výpovědní hodnota je navíc poměrně malá, zejména proto, že 

většina artefaktů byla nalezena v sekundárním uložení, případně jejich nálezovou 
situaci vůbec neznáme.

Nejpočetněji zastoupenou kategorií šperku jsou v Malině záušnice, které byly 

nalezeny v celkem čtyřech případech. U dvou se jednalo o záušnice stříbrné 

(respektive postříbřené), v jednom případě o oplétanou záušnici bronzovou 

a konečně v posledním případě o blíže nespecifikovaný počet patrně rovněž 

bronzových záušnic.

První nález byl učiněn roku 1853 v okolí kostela sv. Jana Křtitele (viz kapitola

6.1.), do dnešních dnů se ale nedochoval. Určení nálezu tak vychází pouze s popisu 

že se jednalo o „kroužky s hadovitými konci“ (Wocel 1868, 26-27), nebo také 

o „esovité kroužky“ (Píč 1909, 341).

V pořadí druhá záušnice byla nalezena E. Lehečkovou v roce 1970 u lebky 

ležící ve vrstvě kamenité navážky u č.p. 76 (Lehečková 1970b). Jedná se o poměrně 

velkou stříbrnou záušnici (průměr 38 mm, síla 4 mm) s esovitým ukončením na obou 

koncích.551

K tomuto nálezu existuje poměrně velký počet analogií (srov. Sláma 1977 22 

tab. 7:4; 26, tab. 8.5, 56, tab. 15.1, 135, tab. 31.7, 151, tab. 36:6), které potvrzují E 

Lehečkovou navrženou dataci záušnice na přelom 11. a 12. století (srov 

Krumphanzlová 1973, 34-110, obr. 1).

Prakticky z identické polohy, pochází také záušnice získaná v průběhu výzkumu 

kanalizačních přípojek v roce 2005 (p.č. 152/05) (viz kapitola 6.5.5.). Jedná se o již 

zmíněnou záušnici s oplétaným jádrem (rozměry 45,5 x 43,5 mm, síla duše 1,4 mm 

síla tenkého drátku 0,5 mm, šířka pletiva i s duší 4 mm) (obr. 249).

550 Tuto kapitolu bych rád připsal památce kolegyně Aleny Šilhové, s poděkováním ' ■ 
odvedla při restaurování a zpracování kovových předmětů z Malina. ' 23 praci’ kterou
551 Záušnice je  dnes uložena v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře pod inv.č. P2560 (obr 23)
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Záušnice byla vyrobena z velmi tenkých bronzových drátků, které byly 

obtočeny a vzájemně propleteny okolo silnějšího středového drátu. Opletení je 

provedeno do výsledného tvaru trojhranu. Ve střední části, kde byla záušnice 

zlomena, kus opletení chybí. Esovité zakončení, dokládající, že se skutečně jednalo 

o záušnici, se dochovalo pouze na jednom z konců. Uvedený typ záušnice je  blízký 

zejména exempláři záušnice z Tetína.552 I díky ostatním analogiím je pak poměrně 

dobře datovatelný a to do druhé poloviny 12. století.

Prozatím poslední záušnice (p.č. 1160/03) pochází z archeologického výzkumu 

při stavbě kanalizace v roce 2003 ze sondy č. V/03 (viz kapitola 6.5.2.). Jedná se 

o menší postříbřenou bronzovou záušnici (průměr 18 mm, síla 2 mm) s esovitým 

ukončením na jednom z konců. Svým charakterem patří malínská záušnice mezi 

nejobvyklejší variantu tohoto šperku. Přibližné časové zařazení této záušnice je do 

10. až 11. století (obr. 165) (srov. Krumphanzlová 1973, 52-53).

Do stejného období je datována také stříbrná perla (p.č. 54922) nalezená někdy 

kolem roku 1911 v knížecí cihelně v Sedlci a odevzdaná panem Aloisem 

Kmoníčkem do sbírek Národního muzea v Praze (obr. 32a,b) (viz kapitola 9 1 )

Jedná se o velký stříbrný korál (délka 30,5 mm, průměr na středu 20,0 mm, 

průměr provlékacího otvoru 4,0 mm, výška puklic 5,0 mm) olivovitého tvaru 

s bradavkovitými puklicemi a s bohatou výzdobou provazcového filigránu. Tu tvoří 

jednak po obvodu perly vedená páska, skládající se ze tří řad drobných stříbrných 

kapiček (ca 0,5 mm),553 kterou pak postupně protínají tři slabší, dvěma řadami 

kapiček tvořené linie. Ty dále člení plochu mezi bradavkovitými puklicemi na menší 

pole (celkem 12 polí), která jsou buď již volná, nebo nesou další filigránovou 

výzdobu. Ta je  již v každém poli jiná (má podobu buď malých bodů z několika 

kapek, nebo slabých, šikmo či vodorovně vedených linií). Bradavkovité puklice 

z nichž některé jsou v horní části proražené, se na perle nacházejí v celkem devíti

552 Na celém území Čech bylo autorem tohoto příspěvku doposud evidováno cellem  a u  • * , 
záušnic. Po dvou exemplářích bylo získáno při výzkumu pohřebiště u kostela sv  Mnrf  n i  
(N ecM ra , ,964, ,065. 1999) „při výzkumu u korida Panny Marie J J o ^ T k "  
exemplář pochází z výzkumu pohřebiště u kostela Sv. Martina v Kozoiedech (Kl. í * , 1  ' Š1 
Konečně poslední exemplář, uložený ve 30. letech 20. století l  \ 97*' 439)' 
sbírek Národního muzea v Praze, pochází zŤetína (Turek 1948, 531, p0zn 134) ° ko stl do 
a časovým zařazením tohoto typu záušnic se podrobněji zabývala Z. Krumohanzlová / Výr,°by 
1963, 1973) a již zmiňovaný B. Nechvátal, který v katalogu nálezů z Radomyšle uvádí S a ™** 
typově velice blízkých záušnic (Nechvátal 1999, 89, 110). a kusy
553 Střední řada kapek je poněkud větší (ca 0,6-0,7 mm) a mírně vyvýšená
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tříčlenných skupinách (celkem 18 puklic). U paty báze jsou pak zdobeny do kroužku 

provedeným filigránem, který se nachází ještě kolem ústí provlékacího otvoru.

Jediné doposud známé analogie k sedleckému nálezu představují tři perly, které 

nalezl M. Šolle ve Staré Kouřimi v hrobu č. 106b (Šolle 1959, 451-452 425 obr 
63:7-1 1).554

Poslední nález z kategorie kovových šperků představuje prsten nalezený R. 

Šumberovou při stavbě plynofikace v roce 1997 v hrobu č. 1/97 (obr. 144) (viz 

kapitola 6.4.). Prsten je bronzový a lze ho stručně popsat jako plochý páskový 

s roztepanými konci (průměr 20,0 mm, šířka pásku obroučky 2,85 mm, šířka pásku 

objímky 2,15 mm). Zevní ploška prstenu je  zdobena vybíjeným puncem, který má 

podobu na sebe kladeného obráceného písmene V (*). K roztepané plošce byla 

původně přichycena menší kruhová objímka z tenkého bronzového pásku, ve které 

byl usazen drobný kamínek, identifikovaný jako vápenitá usazenina. Nález má 

analogii v jednom z prstenů nalezených při archeologickém výzkumu pohřebiště 

u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře Sedlci {Brzobohatá -  Pospíšil -  

Štaffen -  Velímský 2008, 62, obr. 8:12d), o nálezu uvedeného typu prstenu na 

pohřebišti v Radomyšli se pak zmiňuje také B. Nechvátal (Nechvátal 1999, 129) Na 

základě uvedené komparace je pravděpodobné, že malínský prsten s největší 

pravděpodobností pochází ze 12. století.

V případě další kategorie nálezů z drahých kovů, mincí, je  situace do značné 

míry podobná. Na hradišti ani v jeho nejbližším zázemí se prozatím nenašla žádná 

raně středověká mince. Archeologicky doložit se prozatím nepodařilo ani raně 

středověkou těžbu a zpracování stříbra555 ani ražbu samotné mince 556

Kategorii středověkých mincí tak v Malině reprezentují až dva nálezy z období 

vrcholného středověku, které oba pocházejí od kostela sv. Jana Křtitele a byly již 

zmíněny v rámci kapitol č. 6.3.1. a 6.5.6.

554 Ženský poliřeb s bohatou výbavou bývá označován jako „hrob kněžny“ a ie nřiiímán • u 
datování do první poloviny 10. století. 0 Je o
555 Hutnění stříbra je na lokalitě archeologicky doloženo poprvé v průběhu 13. století výzk
v poloze Nové Dvory 1 (viz kapitola 6.3.). Zpracování blíže neidentifikovaných kovů (netaví” 
provedeny rozbory strusek) dokládají na lokalitě nálezy pecí (viz například kapitola 6 5 2  a 6 5 5 )  
strusky a technické keramiky (viz kapitola 6.2., zlomky tyglíků ve školní sbírce), případně i běžn 
kuchyňské keramiky s nataveným povrchem.
556 Ve starší literatuře uváděné údaje o nálezu mincovny se nezakládají na pravdě, viz naoříkl d 
tvrzení: „Slavníkovský Malin, na jehož opevněném hradisku stál v západní části akropole V 
a kostel, dále mincovna a další obytné či hospodářské objekty, přešel po vyvraždění Slavníkovců^k^
995 na vládnoucí Přemyslovce nejspíš pokojnou cestou.“ (Benešovská - Fischerová 1985 72) ^  U
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V případě nálezu depotu 180 pražských grošů Václava II. a Jana 

Lucemburského z roku 2007, lze uvedené údaje poněkud doplnit. Z tohoto množství 

nese pouze jeden exemplář jméno Václava II. Jedná se konkrétně o variantu Smolík 

č. 4 s kroužkem mezi WGNCGZLAVS SGCVNDVS (Smolík 1894) (obr. 2 53 ) 557

Mladší složku nálezu reprezentují pražské groše Jana Lucemburského v počtu 

179 kusů (obr. 253). Jde pouze o ražby jediné varianty (Castelin 1960, 150, č. 1/1) 

lišící se pouze tzv. rubní značkou. Pražské groše této varianty představují nejstarší 

emise grošů Jana Lucemburského, plynule stylem navazující na groše se jménem 

Václava II., především ale na nově zjištěnou variantu s dvojicí kroužků mezi 

WGNCGZLAVS SGCVNDVS (srov. Militký -  Velímský 2007, 232-242). Podle K 

Castelina byly tyto mince raženy od roku 1311 až přibližně do roku 1318 či případně 

až do roku 1320 (Castelin 1960, 136).

Uvedená datace nejmladších pražských grošů zastoupených v nálezu, tedy 

interval let 1311 až asi 1318/1320, je  důležitá pro stanovení doby ukrytí depotu. Lze 

s vysokou pravděpodobností předpokládat, že se tak stalo někdy v průběhu 2 

desetiletí 14. století, se značnou pravděpodobností ještě před rokem 1320

Konkrétní důvody uložení, jakož i společenské postavení majitele ukrytých 

peněz jsou dnes nezjistitelné. Nález však nepřímo naznačuje některé zajímavé 

souvislosti. Místo jeho ukrytí téměř s jistotou dokazuje, že v době uložení mincí do 

země již u západního průčelí kostela sv. Jana Křtitele stála gotická věž. Prostor ve 

kterém byly groše ukryty, se tak nacházel uvnitř existující stavby kostela a je  otázka 

do jaké míry byl přístupný. Peněžní hotovost si zde ukryl někdo, kdo se zde mohl 

pohybovat a musel tedy zřejmě mít ke kostelu nějaký vztah. Suma 180 pražských 

grošů, tedy přesně tři kopy, ukrytá zřejmě v nějakém organickém obalu, budí dojem 

že jde o záměrně odpočítanou, nejspíše osobní peněžní hotovost. Z okruhu osob 

které připadají do úvahy, lze samozřejmě na prvním místě jmenovat malínského 

faráře.

Stanovení přesné příčiny ukrytí depotu je  čirou spekulací, jako více 

pravděpodobné se ale jeví tezaurování finanční hotovosti na případné horší časy než

557 Předpokládá se, že identický typ mince byl ražen například za kratičké vlán,, i/-  ,
groše Václava II., resp. se jménem Václava II., paradoxně doposud postrádíií „ J r  í'' Pražské
typologické zpracování (srov. Militký -  Velímský 2007, 232-242) ovejsi komplexní
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rychlá úschova z důvodu nějakého akutního nebezpečí. Důvod, proč již nedošlo 
k vyzvednutí depotu, zůstává neznámý.

9.2. Ostatní kovové předměty55*

Z Malina pocházející raně středověké kovové předměty můžeme rozdělit do tří 

hlavních kategorií. První kategorii představují oděvní doplňky (například přezky, 

spony atd.), druhou zemědělské nástroje a poslední třetí zbraně.

V rámci první kategorie známe z Malina celkem čtyři nálezy, které všechny 

pochází z hrobového inventáře. První tři artefakty pochází z hrobu č. 1/03, který byl 

odkryt na pohřebišti u kostela sv. Jana Křtitele při stavbě kanalizace v roce 2003 

a jsou datovány do doby kolem první poloviny 13. století (obr. 160) (viz kapitola 

6.5.2.). Jedná se konkrétně o oválnou železnou přezku (p.č. 1 122/03),559 bronzovou 

přezku opasku (p.č. 1320/03)560 a drobnou kulatou bronzovou sponu (p.č.

1126/03).561 Poslední nález v uvedené kategorii reprezentuje drobná bronzová 

polokoule, patrně pozůstatek rolničky, nalezená v hrobové jámě č. 1/97 při 

záchranném archeologickém výzkumu při stavbě plynofikace (obr. 144) (viz kapitola
6 .4.).562

Druhou kategorii zemědělských nástrojů představuje jediný artefakt -  železný 

srp (p.č. 336/04) (obr. 280), který byl nalezen v sondě č. v 11/04 v objektu, č. 149/04

Z identické polohy ze sondy č. 1/04 z objektu č. 116 pochází také nález 

železného hrotu šípu s tulejkou a křidélky (p.č. 266/04) (obr. 281), který již  ale patří 

do poslední vymezené kategorie zbraní.

558 Následující text vychází především ze dvou příspěvků a to sice- Velím,In', r
Stránská, P. 2007: „Quod me nutrit me destruit.“ Výzkum hrobu dvou m ladší, hni Z  J  ~ 
poloviny 13. století, Malin, okres Kutná Hora, Česká republika, in: Šrodowiskn L ;  °J°vniku z první 
Funeralia Lednickie -  spotkanie 9, Poznaň, 389-402 a Hošek, J. -  Velím ski, F  £ z , 0 W i e k a , 

Ottenwelter, E. 2007: Metallography o f  medieval knives from Malin ffi u š A'. ' 
Archaeometallurgy in Europe 2007, Associazione Italiana di Metallurgia. Některé -d mia' ’ in: 
upraveny ještě podle původní metalografické zprávy (Hošek 2004). C Je Pak byly
559 Přezka je silně zkorodována, její přibližné rozměry jsou: délka 5,5 cm, šířka 3 cm
560 Jedná se o poměrně typický příklad přezky oválného tvaru s odsazenou - 
(rozměry délka 3,2 cm, šířka 2 cm), sloužící k lepšímu uchycení pásku Tento t y , stranou 
označován také jako typ profilovaný s plastickou výzdobou na oblouku. Vnřínadě
tvoří tuto výzdobu čtyři valená žebra. Analogický nález je znám například z lokalitv i,m o Zky 
Hory (viz Macháňová 2007, 271, obr. 2:1). Ity Jlhlava ' Staré
561 Sponu tvoří drobný kroužek o průměr 1,7 cm. Vhodnou analogii se n mM j  *•, , 
datace nálezu však bude patrně identická jako v případě přezky opasku. P°  * °  llec ât’
562 Datace tohoto předmětu se odvíjí od nálezu prstenu (viz kapitola 9.1.)
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9.2.1. M etalografický popis nožů z M alina56’

Vůbec nejlépe zpracovanou kategorií kovových předmětů z Malina jsou odtud 

pocházející nože, které se podařilo zpracovat kolegům J. Hoškovi, C. Martin a E. 

Ottenwelter z Restaurátorské laboratoře Archeologického ústavu AV ČR, Praha,

■ 564v.v.i.
Ve dvou případech se jedná o nože (p.č. 1317/03 a 1318/03), které byly rovněž 

součástí hrobové výbavy jedinců uložených v hrobové jámě č. 1/03 odkryté v sondě 

č. IV/03 v roce 2003 (viz kapitola 6.5.2.).565 Zbylých pět nožů (p.č. 87/04, 136/04, 

265/04 332/04, 334/04, 661/04) bylo nalezeno ve výplni objektů při archeologickém 

výzkumu při stavbě komplexu rodinných domů v roce 2004 (viz kapitola 6.5.3.).

Nůž č. 87/04; 2. polovina 10. století -  1. polovina 11. století, sonda č. 1/04, obj. č. 

29/04 (povrch jámy) (obr. 282)

Metalografický popis: V oblasti ostří (oblast I) je  struktura tvořena bainitem 

o tvrdosti 517±39 HV0.1 Horní část hřbetu nože (oblast II) tvoří smíšený bainit, 

perlit a ferit (ca 0,4 až 0,6 % C) o velikosti zrn 7 až 8 dle ASTM. Svarový šev (oblast 

III) tvoří feriticko-perlitická strukturu (ca 0.4 to 0.6 % C) o velikosti zrn 8 dle ASTM 

a tvrdosti 195±24 HV0.1. Zadní část nože (tm - oblast IV) tvoří ferit se zrny

o velikosti 5 dle ASTM.

Hodnocení: Jde o dobrý nůž standardní produkce s navařeným kvalitním ocelovým, 

avšak nekaleným břitem.

Nůž č. 136/04; 2. polovina 10. století -  1. polovina 11. století, sonda č. 1/04, obj. č. 

45/04 (povrch jámy) (obr. 283)

M eta lo g ra fický  popis: Levý bok čepele má strukturu tvořenou převážně jemnými 

zrny feritu (o velikosti zrn 9 dle ASTM) s cementitickými částicemi po hranicích. 

Místy tato struktura přechází v hrubší nízkouhlíkový bainit o tvrdosti 317±44 HV0.1.

Hodnocení: Zkoumaná strana čepele sestává pouze ze železa.

563 V případě metalografického popisu byla z větší části ponechána původní podoba tevh, x *• . 
odborné terminologie. Ke změnám došlo především ve struktuře textů, která byla sjednocena C
564 Zpracování souboru probíhalo v rámci projektu reg. č. A800020603 Grantové A e e m l  a v  
a zároveň jako součást diplomové práce C. Martin z Université Paris 1 -  Pantheon-9 \  „ 
kolegům bych na tomto místě rovněž rád poděkoval za spolupráci. ° r 0nne' 0béma
565 Vzhledem k tomu, že tato dvojice nožů je  řádově o dvě století mladší než - _ . .. 

lografícký popis proveden jako poslední. ’ noze. e jejich
meta
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Nuz c. 265/04; 2. polovina 10. století -  1. polovina 11. století, sonda č. 1/04, obj. č. 
116/04 (vrstva 0-10 cm) (obr. 284)

Metalografický popis: V oblasti ostří (oblast I) je  struktura tvořena martenzitem 

o tvrdosti 692±179 HV0.1 s uhlíkatými částicemi. Střední část nože (oblast II), od 

ostří zřetelně oddělená bílou linkou sváru, má strukturu feritu o velikosti zrn 8 až 9 

dle ASTM (ca 0.35 % C). K n í přiléhající horní část má strukturu feriticko- 

perlitickou o velikosti zrn 6 až 7 dle ASTM (ca 0,25 % C).

Hodnocení: Jde o dobrý nůž standardní produkce s navařeným kvalitním ocelovým 
avšak nekaleným břitem.

Nůž č. 332/04; 2. polovina 10. století -  1. polovina 11. století, sonda č. 11/04, obj. č.

128/04 (vrstva 10-20 cm) (obr. 285)

M etalografický pop is:  V oblasti I (ostří) je  struktura tvořena jem ným  perlitem

o tvrdosti 277 ± 17 HV0.1 a velikosti zrn 10 dle ASTM. Za svarovým švem struktura
přechází do feriticko-perlitické a posléze do feritické struktury hřbetu nože. Ferit 

hřbetu má nezřetelná zrna, přechodová (difózní) oblast za svarem má velikost zrn 10 

dle ASTM.

Hodnocení: Jde o dobrý nůž standardní produkce s navařeným kvalitním ocelovým 

avšak nekaleným břitem.

Nůž č. 334/04; 2. polovina 10. století -  1. polovina 11. století, sonda č. 11/04, obj Č 

147/04 (hloubka 0-10 cm) (obr. 286)

Metalografický popis: V oblasti I je  zachycena nosná část čepele z feritického 

hrubozmného železa o velikosti zrn 3 dle ASTM. V oblasti II, zachycující vlnku na 

straně ostří, je  bainit o tvrdosti 345 ± 46 HV0.1. Oblast II je  částí hřbetu z feriticko- 

perlitické oceli (ca 0,3 až 0,4 % C) o velikosti zrn 8 až 10 dle ASTM.

Nůž má celkem tři základní části čepele, a to hřbetový prut -  oblast II, středovou 

nosnou část -  oblast I a břit -  oblasti III a IV. Oblast III odpovídá jemnozmnější 

zóně (ca 0,3 % C) o velikosti zrn 10 dle ASTM, oblast IV pak zóně s vyšším, místy 

až eutektoidním obsahem uhlíku a velikostí zrn až 6 dle ASTM. Tato nekalená část 

břitu se objevuje i v prvních vlnkách (směrem od tmu).

Hodnocení: Nůž má vlnkovitě navařený břit z nerovnoměrně nauhličené oceli Čepel 

byla kalena, tm se však do kalicího média nedostal. Středová část čepele byla
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vyrobena z vysoko fosforového železa, hřbetový prut je  z nízko až středně uhlíkové 

oceli. Jde o vynikající a honosný výrobek.

Nůž č. 335/04; 2. polovina 10. století -  1. polovina 11. století, sonda č. 11/04, obj. č. 

148/04 (vrstva 0-10 cm) (obr. 287)

Metalografický popis: V oblasti ostří (oblast I) je  struktura tvořena martenzitem 

o tví dosti 623±28 HV0.1. Střední část nože (oblast II) je  nehomogenní co se týká 

příměsi C. Na uhlík bohaté zóny bainitu-perlitu a feritu o velikosti zrn 7 dle ASTM 

(ca 0.6 % C) se střídají s ostrůvky feritu a perlitu o velikosti zrn 6 dle ASTM (ca 0 3 

% C). Tvrdost se v oblasti dva pohybuje okolo 224 ± 8 HV0.1

Hodnocení: Jde o velmi dobrý nůž tvořený dvěma odlišnými typy ocele

Nůž č. 661/04; 2. polovina 10. století -  1. polovina 11. století, sonda č. 11/04, obj. č. 

199/04 (vrstva 10-30 cm) (obr. 288)

Metalografický popis: V oblasti ostří (oblast I) je  struktura tvořena bainitem 

o tvrdosti 378±55 HV0.1. Tato struktura se pozvolna mění na strukturu feritickou 

(oblast II) se zrny o velikosti 4 až 6 dle ASTM, lokálně pak i na strukturu feriticko - 

perlitickou. Oblast III tvoří ferit a perlite (ca 0.4 % C, lokálně ale i více) se zrny 

o velikosti 8 dle ASTM. Oblast IV tvoří ferit s nejasnou hranicí zrn. Oblast IV je 

nehomogenní nejen co se týká příměsi uhlíku, ale taká strukturou, která je  místy 

feritická (o velikosti zrn 4 až 5 dle ASTM), místy pak feriticko -  perlitická (o 

velikosti zrn 8 dle ASTM) s poměrně velkými ostrůvky promíšeného martenzitu 

a perlitu.

Hodnocení: Čepel nože se skládá ze tří samostatných částí. Horní a dolní část jsou 

z nerovnoměrně zakalené oceli zatímco středová část byla zhotovena 

z vysokofosforového železa. Ocelové ostří bylo zakeleno. Jde o vynikající a honosný 

výrobek.

Nůž č. 1317/03; 1. polovina 13. století, sonda č. IV/03, hrob č. 1/04 (obr. 289)

Metalografický popis: V místě 1 byla odhalena část kovového jádra, v oblasti I se 

strukturou feritu se stopami perlitu, v oblasti II se strukturou feritickou-perlitickou 

kdy obsah uhlíku přechází od podeutektoidních koncentrací v blízkosti oblasti III až 

do feritu v blízkosti oblasti I, velkost zrn 7 až 8 dle ASTM. Při přechodu do oblasti

III má struktura kalený charakter. V oblasti III je  bainit tvrdosti 395 ± 23 HV0 1
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objevují se i dva podélné světlé svary. V místě 2 byla zachycena střepinka 

s proměnlivým obsahem uhlíku o velikosti zrn 7 až 8 dle ASTM, v zónách bohatších 

uhlíkem s obtížně leptatelnou bainiticku strukturou. V místech 3 a 4 byla zjištěna 

pouze bainitická struktura o tvrdosti 455 ± 52 HV0,1.

Hodnocení: Ocelový břit nože je  vlnkovitým svarem napojený ke středovému pásku 

z fosforového železa, hřbet čepele je  rovněž ocelový, ale jeho podoba nejasná. Je 

možné, že hřbetem se táhl ještě podélný světlejší pruh. Kaleno bylo nejspíše do oleje. 
Vynikající vlnkovitý nůž.

Nůž č. 1318/03 ; 1. polovina 13. století, sonda č. IV/03, hrob č. 1/04 (obr. 290)

Metalografický popis: V místě 1 je  zachovaná střepinka původního ostří, v nákresu 

značená jako oblast I, s martenzitickou strukturou tvrdosti 795 ± 71 HV0,1. Ostří 

přecházelo do oblasti II, kterou tvořil ferit s nezřetelnými hranicemi zrn. Nad tímto 

feritickým prutem byla umístěna damasková vložka, v nákresu částečně zachycená 

oblastmi III a IV. Oblast III byla feriticko-peritická (ca 0,2 % C) o velikostí zrn 7 až 

8 dle ASTM Oblast IV byla perliticko-feritická (ca 0,6 % C) o velikosti zrn 9 dle 

ASTM V místě 2 byl zachycen materiál "vlnky" náležící již  k ostří s martenzitickou 

strukturou (oblast I), a materiál prutu nad vlnkou (oblast II) s převážně feritickou 

strukturou s nezřetelnými zrny, které protínaly dva úzké feriticko-perlitické pásy (ca 

0 2 % C) se zrny velikosti 8 dle ASTM. V místě 3 byla opětovně zjištěna střepinka 
ostří s martenzitickou strukturou.

Hodnocení: Jde o damaskovaný nůž se složitěji vyrobenou damaskovou vložkou 

(sestavenou z devíti lamel) napojující se přes vysokofosforovou mezivrstvu na 

vlnkovitě navařené ostří. To bylo ocelové a kalené. Materiál samotného hřbetu se 

zjistit nepodařilo. Jde o vynikající složitě vyrobený svářkově damaskovaný 

a vlnkovitý nůž.

9.2.2. Zhodnocení nožů z M alina

Z provedeného rozboru poměrně zřetelně vyplývá, že v průběhu 10. až 13. století se

v Malině vyskytovaly, a možná i vyráběly, nejen jednoduché nože s železným

adrem a na něj navařeným ocelovým ostřím, ale i nože nesporně kvalitnější,

*;tí fosforem nabohaceného železa či svářkového damasku (obr. vyrobene za pouziu íuai

291).
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Zejmena noze se svařkovým damaskem přitom patřily mezi vskutku luxusní 

a velmi ceněné nožířské výrobky. Nacházíme je v různém tvarovém i konstrukčním 

řešení především ve střední a východní Evropě desátého až třináctého století.566 Při 

hledání vhodných analogií se lze u nožů s damaskem zaměřit nejen na tvarový typ, 

případně velikost, ale především na způsob celkového konstrukčního řešení. Známa 

je  celá řada variant, zahrnujících velmi jednoduchá provedení až po složitěji řešené 

kusy, mezi které patří i nález z Malina (obr. 292). Kombinace vlnkovitě navařeného 

ostří společně s damskovou vložkou se zdá být poměrně vzácná, přestože nože 

s vínkoví tým svarem (bez damasku) byly zaznamenány na řadě polských i českých 

a moravských lokalit, a mezi honosnými noži (pásované, vlnkovité a damaskované 

čepele) jsou relativně běžným typem. Vzájemné užití obou zdobných elementů (dam. 

vložka + vlnkovitý svar) ani nebylo výdobytkem středověkého nožířství; objevilo se 

mnohem dříve umečů, saxů i kopí. Snad právě tyto starší výrobky, respektive 

techniky jejich výzdoby, pozdější nožíře inspirovaly. Kromě malínského nálezu byly 

všechny ostatní analogické případy (pouze 4 ks) hlášeny z polských lokalit, a to od 

severopolského Gdaňsku (1 kus, 14. století, Piaskowski 1960, 104, obr 179) přes 

Biskupin (1 kus, 12. až 13. století, Piaskowski 1964, 563, obr. 4-5) až po Ostrówek w 

Opolu (2 kusy, konec 11. až začátek 12. a konec 12. až polovina 13. století, 

Bukowska-Gedigowa -  Gediga 1986, 162, 300).567 Rozšíření tohoto typu ale bylo' 

patrně ještě širší. Jde totiž o variantu jen těžko rozpoznatelnou hodnocením příčně 

odebraného metalografického vzorku bez možnosti posouzení bočního vzhledu 

(povrchový boční nábrus, rentgen, nebo úplné odstranění korozních vrstev), jindy 

nemusela být vlnkám pod damaskovým jádrem věnována dostatečná pozornost 

a čepel byla popsána pouze jako damaskovaná. V každém případě nelze 

předpokládat, že by publikované nálezy kopírovaly jedno a totéž výrobní schéma 

praktikované užším okruhem dílen v úzkém časovém horizontu, což by mohlo být 

vodítkem při hledání centra jejich výroby a obchodu. Malin nicméně posouvá 

hranici výskytu tohoto zajímavého typu více na jih a utvrzuje v předpokladu 

o významnější roli nožířské výroby středověkého českého státu a vazbách na

566 K nej většímu rozšíření nožů se svářkovým damaskem dochází patrně ke konci tohoto bH h'
(Pleiner 1979, 250). Soudíme tak nejen z počtu nožů, které lze datovat do 13. stol., ale i z narů °  
kumulace těchto nálezů na jednotlivých lokalitách; ze 13. století pocházejí damaskové nože v nočr! "s 
až 7 kusů například ze souborů středověkých měst Hradišťka u Davle -  Sekanky {Pleiner 1982 274 
275), Wroclawi (Kazmierczyk 1970, obr. 29 na str.114, 119-121) či Izjaslavi (Ukraiin^
(Voznessenskaia 1999, Tab. I na str. 112; Voznesenska - Nedopako - Pankov 1996, 95)
567 Rovněž viz přehled nálezů nožu se vzorovanými čepelemi (Pleiner 1979, 252-253)
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mezinárodní obchod luxusním nožířským zbožím (Pleiner 1979 254- 

Voznessenskaia 1999, 109).

9.3. Kamenná, kostěná a parohová industrie

V případě raně středověké kostěné a parohové industrie z lokality Malin známe 

prozatím pouze tři způsoby využití tohoto materiálu. Lze ale předpokládat, že počet 

identifikovaných kostěných předmětů výrazně vzroste po ukončení osteologického 
rozboru.568

V největším počtu je v Malině doloženo používání kostěných a parohových 

bodel. Zachyceno bylo celkem pět kusů tohoto typu nástroje, všechny na ploše 

archeologického výzkumu z roku 2004, v objektech č. 70/04 (p.č. 173/04) 80/04 

(p.č. 196/04 a 202/04), 99/04 (p.č. 239/04) a 142/04 (p.č. 482/04) (obr. 293).569

Druhý způsob využití zvířecí kosti máme doložen opět z objektu č. 80/04 ve 

kterém se našel zdobený kostěný přeslen. Přeslen má pravidelný kulatý tvar

o průměru 3,8 cm, rovnou základnu a mírně vydutou svrchní plochu. Výška přeslenu 

činí přibližně 0,95 cm, průměr vyvrtaného otvoru je pak ca 1,15 cm. Výzdoba je 

provedena pouze na svrchní ploše a má podobu drobných kroužků s tečkou 

uprostřed, které jsou umístěny okolo středového otvoru a po obvodu přeslenu. Zbylý 

povrch přeslenu je  precizně vyhlazen (obr. 294).

Poslední určené kostěné předměty představují dvě brusle (p.č. 342/04 

a 343/04)570 (obr. 295, 296) zachycené při začišťování povrchu sondy č. 11/04 Obě 

brusle jsou vyrobeny z kostí koně a nesou na sobě stopy jak primárního opracování 

(zúžení předních části bruslí osekáním) (obr. 297), tak i stopy vlastního použití 

(ohlazení spodní části a četné svazky drobných vodorovných rýžek).

Využití kamene jiným způsobem, než jako stavebního materiálu, je  v Malině 

doloženo zatím pouze jediným nálezem kamenného brousku (p.č. 75/04) (obr 298) 

který pochází ze sondy č. 1/04 v objektu č. 26/04. Brousek, jehož materiál nebyl 

doposud určen, je  světle šedé barvy. I přes poškození je zřejmé, že původně měl 

pravidelný obdélný tvar (ca 10,5 x 5,8 cm). Na obou koncích má šířku ca 1,15 cm ve

568 Vzhledem k tomu, že veškeré zvířecí kosti z Malina byly záhv nn , 
zpracováni do Archeologické ú«a™ SAV v N i# ,,
prostudovat. matena! detailněji

569 Druhové určení pro tyto předměty není doposud k dispozici.
570 Brusle jsou dlouhé 34 cm (p.č. 342/04) a 33,2 cm (p.č. 343/04).
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středu, kde je nejvíc obroušen, se zeslabuje na 0,95 cm. Na povrchu brousku jsou 

podél podélné osy zřetelné do oblouku provedené rýhy, které ukazují na směr 

pohybu při broušení. Vzhledem ke tvaru brousku je  pravděpodobné, že na něm byla 

broušena spíše krátká ostří (břity křidélek šípů či hroty).

9.4. Keramika

Dosavadní datování nálezových situací v Malině se opírá především o nepříliš 

citlivou chronologii zdejší keramiky. Zkoumány zatím nebyly žádné výrazněji 

stratifíkované raně středověké situace, na základě kterých by bylo možné vymezit 

přesnější chronologické horizonty. Postrádáme rovněž nálezy keramiky, které by 

b y ly  sou časn ě provázeny ch ro n o lo g ick y  citlivějším materiálem (např. mincemi, 

šperky, zbraněmi).

U rčován í stáří keram ik y  se  tak v á že  prakticky výhradně na ty p o lo g ii, která byla

vytvořena v rámci jiných lokalit. V případě Malina lze zdejší keramickou produkci
komparovat jednak se zpracovanými soubory keramiky, které pocházejí z dalších 

lokalit v rámci kutnohorského mikroregionu (například z Cimburka - Zápotocký 

2003; Bylan - Klápště -  Tomášek 2000; Hořan - Jiráň -  R u lf-  Valentová 1987■ či 

Nových Dvorů - Charvátová -  Valentová -  Charvát 1985), případně s obdobnou 

keramikou středočeského a východočeského okruhu, tj. keramikou kouřimskou 

(Šolle 1972), libickou (Marik 2007) a čáslavskou (Tomášek 2004).

Základní členění keramiky je v případě Malina stejné jako u jiných českých 

lokalit, což znamená, že je rozlišováno celkem šest základních vývojových fází raně
571středověké keramiky.

První fázi představuje časně slovanská keramika pražského typu, datovaná 

v rámci regionu spíše až do počátku 7. století, která je známa prozatím pouze z jediné 

lokality Sedlec-Mokřiny, ze které pochází zlomky několika nádob a jeden celý hrnec 

(obr. 269).572 Ten má štíhlý vázovitý tvar a mírně vyhnutý okraj, je  bez výzdoby 

a vyrobený v ruce. Materiál představuje poměrně jemně plavená hlína s velmi malým 

podílem hrubého ostřiva. Barva střepu se pohybuje v odstínech od tmavě šedé až po

571 I. Fáze -  časně slovanská keramika pražského typu, II. fáze -  starohraHířn' v 
středohradištní keramika, IV. fáze -  mladohradištní keramika V fáze -  n* h ,^rarrul<a; fáze -  
VI. fáze -  raná vrcholně středověká keramika. 02 n a ní keramika,
572 Nádoby jiného keramického tvaru nebyly v rámci regionu prozatím identifikovány
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světle hnědou, povrch některých střepů je  pak potažen tenkou vrstviěkou jemného, 
jakoby „blátivého“ povlaku.

Druhou vývojovou fázi představuje keramika starohradištního období. Tu přímo 

z Malina opět neznáme, doložena je ale na jiných lokalitách regionu. Největší soubor 

starohradištní keramiky je znám z lokalit Cimburk a Sión,573 ojedinělé nálezy pak 

pocházejí opět z lokality Sedlec-Mokřiny, nebo z Bylan. Starohradištní keramika je  

na těchto lokalitách reprezentována opět pouze jedním keramickým tvarem, kterým 

je  hrnec s esovitou profilací a jednoduchým okrajem, typově blízký staršímu 

klučovskému horizontu, který je  datován do 8. století (obr. 271) (srov. Bubeník 1998, 

Zápotocký 2003, Klápště -  Tomášek 2000). Výzdoba je  tvořena převážně 

hřebenovými vlnicemi, vodorovnými rýhami a vpichy, případně kombinacemi 

uvedených výzdobných prvků. Materiál střepu se od předchozí fáze odlišuje příměsí 

jemnějšího ostřiva, které dodává keramice větší soudržnost a tvrdost. Vyšší kvalita 

střepu je  pak ještě zdůrazněna kvalitnějším výpalem. Barevností inklinuje 

starohradištní keramika nejvíce k různým odstínům hnědé barvy. V případě 

keramiky z lokality Sedlec-Mokřiny se vyskytují jak podtóny výrazně světlé 

a výrazné (okrové), tak i odstíny tmavší a měkké (světle šedavé)

První skutečně početněji zastoupenou keramikou je  v Malině až keramika 

středohradištní, kterou známe jak ze sídlištních objektů a z kulturních souvrství, tak

i z výbavy hrobů. Základním keramickým tvarem nadále zůstává bezuchý hrnec 

jehož tvar se dále zakulacuje, takže nabývá typickou vejčitou podobu (obr. 299) 

Kromě vejčitých hrnců známe z tohoto období z Malina také tvar láhve (obr 22 53 

54) a tvar nízkého miskovitého hrnce (obr. 49).

Souběžně se zakulacením dochází u středohradištních hrnců také ke zvětšování 

odsazení a výšky hrdla a k výraznější profilaci okrajů. Typické jsou především 

vodorovně vyhnuté, shora prožlabené a na konci svisle seříznuté okraje Výzdoba 

keramiky je  nadále tvořena zejména hřebenovými prvky, ať již vpichy, rýhami či 

vlnicemi, případně už i prvními plastickými prvky (vývalky na podhrdlí)

V keramickém materiálu se nadále zvyšuje podíl jemného slídnatého ostřiva 

které dává většině střepů šedohnědý nádech. Jako analogická se pro středohradištní

573 „ Keramika starohradištního rázuje na Cimburku a Siónu zastoupena esovitě profilovanými hrnci 
se šikmo vyhnutým či přehnutým okrajem typu o. 1, 2 a hřebenovou výzdobou. ..." (Zápotocký 2003
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keramiku z Malina jeví především produkce kouřimská, konkrétně M. Šollem 

vymezený horizont III. (Solte 1972), pro který je  udáváno přibližné časové rozpětí od 

9. až do první poloviny 10. století. Z okruhu bližších lokalit lze komparaci provádět 

opět se souborem materiálu z Cimburka a Siónu (Zápotocký 2003), nebo také 

s materiálem z Hořan (Jiráň -  R u lf-  Valentová 1987).

Keramika v pořadí již čtvrté, mladohradištní fáze je  v Malině zastoupena 

zejména četnými nálezy na předhradí. Dominantní nádobou nadále zůstává už od 

středohradištního období zavedený hrnec vejčitého tvaru, kromě kterého je  nadále 

doloženo i užívání lahvovitých tvarů. Oproti středohradištní se mladohradišní 

keramika liší odlišnou profilací okraje (v případě Malina se nejčastěji setkáváme 

s přehnutými a vytaženými zaoblenými okraji) a současně i jinou výzdobou, kde 

starší hřebenové motivy vytlačuje rytá šroubovice, jednoduché vlnovky, záseky 

a žlábkové rýhy (obr. 300, 301).

Vzhledem k zavedení oxidačního výpalu se ve stále větším množství začínají 

vyskytovat do červenohněda zabarvené střepy, jejichž keramická hmota obsahuje 

četná drobná zrnka slídy.

Uvedený typ malínské keramiky má svoji analogii vtzv. keramice 

„slavníkovské fáze“ na Libici, datované nověji ovšem do širšího intervalu druhé 

poloviny 10. až první poloviny 12. století (Princová-Justová 1994; Mařík 2007)

Jako poměrně problematické se v obou časových směrech jeví vymezení další 

pozdněhradištní fáze. Základní tvarosloví nádob totiž zůstává víceméně stejné tzn 

že nadále převažuje vejčitý tvar hrnce. Nově je na území Malina doložen pouze 

výskyt tuhových zásobnic s kyjovitým okrajem, které pak v materiálu přetrvávají až 

do vrcholného středověku.

Odlišení pozdněhradištní keramiky tak umožňuje především pokračující vývoj 

profilace okrajů, a to ke tvarům vytaženým hraněným a tvarům kalichovitým 

a odlišná technologie výroby, která se projevuje především obtáčením nádob v celé 

jejich výšce a na vnějším i vnitřním povrchu. O barevné odlišnosti, způsobené 

oxidačním výpalem, byla již zmínka.

Analogii má pozdněhradištní materiál z Malina jednak ve zpracovaném souboru 

z Bylan (Klápště -  Tomášek 2000), jakož i v keramice z areálu sedleckého kláštera
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z Jakubu u Kutné Hory a zřejmě i v nejstarší keramické produkci z území města 

Kutná Hora, ve které se ovšem vyskytují již i nové typy nádob, tak i výzdob.

Kromě nádob reprezentují raně středověkou malínskou keramickou produkci 

ještě přesleny, kterých je  znám nejen poměrně velký počet, ale i řada variant. Do 

určité míry vzorovou kolekci keramických přeslenů přinesl výzkum z roku 2004. 

Byly v ní zastoupeny přesleny všech základních tvarů, včetně přeslenů vyrobených 

ze zlomků rozbitých nádob (obr. 294).
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10. ANTROPOLOGICKÝ VÝZKUM574

Antropologické určení lidských ostatků nalezených na katastru Malina proběhlo 

doposud pouze u malého zlomku vyzvednutých skeletů. Ze starších výzkumů, 

realizovaných před rokem 1945, se antropologický materiál nedochoval.575 Víme 

sice, že skelety byly při jednotlivých akcích vyzvedávány,576 patrně však pouze 

proto, aby nedošlo k jejich destrukci a následně byly znovu pohřbeny na jiném místě.

Nej větší dochovaný soubor antropologického materiálu pochází z roku 1953 ze 

záchranného archeologického výzkumu I. Háska (viz kapitola 6.3.1.) a byl nalezen 

společně s ostatním materiálem ve čtyřech krabicích v externím depozitáři 

Prehistorického oddělení Národního muzea v Praze, v obci Tele.577 Z původního 

celkového počtu osmnácti prozkoumaných hrobů (č. 1-18/53) se v souboru podařilo 
dohledat již jen kosti z osmi hrobů.

Osud zbývajících kostí není znám, patrně ale nebyly vůbec vyzvednuty. To 

naznačuje i v deníku výzkumu dochovaný soupis materiálu, z něhož vyplývá, že 

kosti byly odebrány pouze z některých hrobů, konkrétně z hrobů č. 1/53 2/53 3/53 

4/53, 5/53, 7/53, 11/53 a 15/53. O tom, že je uvedená identifikace správná, svědčí 

i, s výjimkou hrobu č. 1, dochovaná kresebná dokumentace. Ta se uchovala ještě pro
579

další tři hroby č. 6/53, 9/53 a 10/53 a také pro čtyři „náhrobní kameny“ č. Dl/53 

D2/53, D3/53 a D4/53.580

574 Text této kapitoly vychází z antropologického rozboru lidských kostí u
pn stavbě kanalizace v roce 2003 a při stavbě bazénu u č.p. 76 v roce ?nnzt V Mallně Přl ZA V 
Petra Stránská z ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i (Stránská 2005) a antrrm î ■ , ’ ter^ Provedla RNDr. 
získaných v Malině při ZAV I. Háska u kostela sv. Jana Křtitele v rocTllsl °J°7T v  o d| kých kostí 
při stavbě IV. etapy plynofikace v  roce 1997 a při ZAV oři realrVari r ’ Sumberové
Jana Křtitele v roce 2007, který provedla Mgr. Hana Brzobohatá z AR l f°A v°!^d kostela sv- 
pracoviště Kutná Hora (Brzobohatá 2008a, 2008b, 2008c). Praha, v.v.i.,
575 Vzhledem k absenci kresebné a fotografické dokumentace nelze
A p o lo g ic k é  určení odkrytých skeletů. Stanovit nelze ani pohlaví n ^  pf lbližné
charakteru hrobové výbavy, protože tu většinou tvoří předměty běžné denní notř l w £  J CŮ podle
vědérko), které se mohou vyskytovat jak v mužských, tak i ženských hrobech i w  (*er?mika; sP°ny.
a ozdoby (např. esovité záušnice, skleněné korálky a patrně i stříbrná perla
v Malině a v Sedlci nalezeny, vždy ale za nepříliš jasných nálezových okolností k w  i x Y SICe 
spojení s konkrétním hrobem. y oicolnostl> které vylučují jejich
576 V iz. kapitola 6.1. a 6.2.
577 Za upozornění na existenci uvedeného souboru a zprostředkování ieho zánňiřlr u
místě ještě jednou rád poděkoval PhDr. Vítu Vokolkovi z Národního muzea v Praze Y ^  M t0mt°
578 Podle dochované kresebné dokumentace byla většina koster celých. V yzvednut u i •
a dlouhé kosti končetin, což výrazně snižuje pravděpodobnost správného určeni lebky
pánve). Chybí tak i markanty dožitého věku dospělých jedinců přítomné na oánvi (a£ S.ence 
a symfyzeální ploška) a stemální konce žeber (Brzbohatá 2008a). (aunkulamt
579 V případě hrobů č. 5/53 a 6/53 je na společné kresbě zachycen příčný řez oběma h h ■ 
jámami. Na profilu jsou patrné dvě nekompletní lebky a v případě hrobu č 5/53 také kusV'™ k '
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Z Háskova deníku rovněž víme, že pro hroby č. 2/53, 3/53, 4/5 3 , 7 /5 3 , 1 1/53 

15/53 a „náhrobní kameny“ č. Dl/53 a D2/53 existovala také fotodokumentace.581 

Z té se ale do dnešních dnů dochoval jen jeden snímek z 30. července 1953 

zobrazující I. Háska ve společnosti najatých dělníků, z nichž jeden drží v rukou blíže 
neidentifikovatelnou lebku (obr. 302).582

Antropologický rozbor lidských kosterních ostatků pocházejících z lokality 

Malin a jejího nejbližšího okolí začal být pravidelně prováděn až po roce 1989 

Do března roku 2009 byla antropologická expertíza realizována v případech, které
583jsou uvedeny v tabulce č. 3 :

Hásek interpretuje jako pozůstatek rakve (obr. 78) {APO NM v Praze O h - r  7  7--
neinventarizováno, deník výzkumu 1953). U skeletů z hrobů č. 9 /53  a 10/53 I\ Háska’
řádný antropologický rozbor, z dochované dokumentace ie ale zřetelná sice ne ze Provést jejich
(skelet v hrobu č. 10/53), uloženou vedle větší kostry, patrně již dosněléhn °1kostru dítěte
9 /5 3 ) (obr. 7 9 ). J dospělého jedince (skelet v hrobu č.

580 Hásek užívá Pfi P°P>SU těcht0 obJektů také označení „kamenná plotna“ «  „au u - j  , 
Bohužel není jasné, zda Hásek v průběhu výzkumu nechal tyto desky vyzdvihnnnt k ' 
pod nimi nachází uložené pohřby. Z dochované kresebné dokumentace a 7  ,’ yi ZJlstl1; zda se 
se zdá, že kameny byly ponechány in situ. Je tedy otázka, zda se skutečně iednalr. f  'a"u, ý zkumu 
nebo šlo spíše o pohřební lože. (APO NM v Praze, Osobni fond I °  ni kameny, 
výzkumu 1953). 7  '  Haska’ "inventarizováno, deník

581 Ta byla podle Háskova soupisu provedena v následujícím pořadí- 1 H v r i  1 0 «  
deska č. 1, pohled z náspu od S; 2. 16. VII. -  hrob č. 3 s vystupujícím zdivém pohled od V-
-  náhrobní deska č. 2, pohled ze Z (od hrobu 3); 4. 18.VII. -  hroby 2 4 7  ínH <I n m  1 7  VIL 
11; 8 . 25. VII. -  jižní sonda, hrob 15“. (APO NM v Praze Osobni fo«H I u  1 “  hrob
deník výzkumu 1953, fotografie č. 1-5, 8 , foto I. Hásek). °S neinventarizováno,
Některé další fotografie provedl Háskův spolupracovník Schäfer kterv mimo im* 
sondě náhrobní kámen č. D2/53 a D4/53 a obložení hrobu č. 3/53 (APO NM P - t i  v severní 
Háska, neinventarizováno, deník výzkumu 1953, fotografie č. 2-3, 4 - 5  12-13 f  rcjř e’ so^n* f on<i  ?■
582 „30. VII. -  osazenstvo (foto Schäfer)“. (APO NM v  Praze, Osobní \\ o n T u -  b 
neinventarizováno, deník výzkumu 1953). Haska,
« 3  * Antropologické rozbor, se kterými se v textu dále pracuje, jsou zvýrazníny ž|ulou ba„ 0l|
** Protože antropologické označeni nesou pouze některé skelety ie vnřínaH* u
číslo objektu, nebo číslo sondy. * J" pnpadě Jeho absence Použito
*** V případě samostatně dochovaných lebek není na sáčcích uvedeno původní Hásl™„ , 
Identifikace lebek se opírá pouze o zjištění, že lebka z hrobu č. 1/53 měla bvf H ° Vani' 
zatímco lebka z hrobu č. 5/53 byla podle kresebné dokumentace silně poškozena (APONM ^p  
Osobnífondl. Háska, neinventarizováno, deník výzkumu 1953). v ze’
+ Výsledky tohoto rozboru viz Chochol 1983.
++ Výsledky tohoto rozboru viz Chochol 1984.
+, +Výsledky tohoto rozboru viz Stránská 1999; Valentová 2000,440.
++++ Výsledky tohoto rozboru viz Černý 1995, ibid. 2002, 137-142.
" t+' Výsledky tohoto rozboru viz Stránská 2005\ Velímský -  Hošek -  Stránská 2007 389-402
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Tabulka č. 3: MALÍN -  PŘEHLED REALIZOVANÝCH 
ANTROPOLOGICKÝCH EXPERTÍZ*

Rok Objekt
č.**
Skelet č.

Ant.
provedl(a)

Ant.
zpráva č. / 
č.j.

Datace / Poznámka

1953 1/53*** H.
Brzobohatá

4/08 RS-VS / chybí dokumentace

1953 2/53 H.
Brzobohatá

4/08 RS-VS

1953 3/53 H.
Brzobohatá

4/08 RS-VS

1953 4/53 H.
Brzobohatá

4/08 RS-VS

1953 5/53*** H.
Brzobohatá

4/08 RS-VS

1953 7/53 H.
Brzobohatá

4/08 RS-VS

1953 11/53 H.
Brzobohatá

4/08 RS-VS

1953 15/53 H.
Brzobohatá

4/08 RS-VS

1963 Ao 8356 J. ChochoP 838 / 
č.j.3457/83

k. bylanská

1983 Ao 8627 J. Chochol++ 847 / 
č.j.768/84

k. únětická

1983 Ao 8628 J. Chochol 847 / 
č.j.768/84

k. únětická

1987 Ao 9804 P.
Stránská+++

1040 / č.j. 
634/99

Latén

1987 Ao 9805 P. Stránská 1040 / č.j.
634/99

Latén

1995 Ao 9461 ~v7Cemý++++ 1006 / 
č.j.4711/95

k. únětická

1995 Ao 9462 V. Černý 1006 / 
č.j.4711/95

k. únětická

1995 Ao 9463-5 V. Černý 1006 / 
č.j.4711/95

k. únětická / tři lebky

1997 3/97 H.
Brzobohatá

5/08 RS-VS

2003 Ao 10621 P.
Stránská+++++

1068 / 
č.j.3945/05

RS-VS / spolu s Ao 10622

2003 Ao 10622 P. Stránská 1068 / 
č.j.3945/05

RS-VS / spolu s Ao 10621

2003 Ao 10623 P. Stránská 1068 / 
č.j.3945/05

RS-VS / kosterní pozůstatky více 
jedinců

2003

2003

Ao 10624

Ao 10625 _

p. Stránská 

P. Stránská

1068 / 
č.j.3945/05 
1068 /

RS-VS

RS-VS / kosterní pozůstatky více
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2004 Ao 10627 P. Stránská
č.j.3945/05 
1068 / 
č.j.3945/05

jedinců 
k. únětická

2007 sonda 1/07 H.
Brzobohatá

6/08 RS-VS / kosterní pozůstatky více 
jedinců

2007 sonda 11/07 H.
Brzobohatá

6/08 RS-VS /  kosterní pozůstatky více 
jedinců

10.1. Antropologický rozbor584

Záchranný archeologický výzkum (dále ZA V) u kostela sv. Jana Křtitele v roce 
1953, Sonda 1/53, hrob č. l/53 !,!

Dochovaný kosterní materiál: Neporušená klenba lehni, spodina crania ve zlomcích 

obě kosti lícní, levá horní ěelist, 2 pravé jen část těla a lůžkový a patrový výběžek’ 

dolní čelist.586

t 9piS lebky: Silné P°šk0« " é cranium robustní stavby, s mohutně vytvořeným 
svalovým reliéfem, ovoidního obrysu ve vertikální normě, se silně prominující 

glabellou, středně vytvořenými nadobočními oblouky, mírné ustupujícím čelem 

malými čelními hrboly, zalomeným týlem, výrazným zevním týlním hrbolem 

i reliéfem pianům nuchale, středními proe. mastoidei, zaoblenými horními okraji 

oěnic, mělkými Špičákovými jámami. Dolní čelist má evertovaná gonia, zadní 

ramena prohnutá v okluzní rovině a středně vysoké tělo. Cranium mesokranní?

Popis skeletu: Postkraniální skelet chybí, nelze provést

Pohlavní diagnóza: Lebka nese zřetelně vyznačené mužské znaky

Odhad dožitého věku: Čelisti nesou středně abradovaný (G-H Lovejo ) hru 

s jedním (mezizubním) kazem pravého horního Špičáku. Atrofíe lůžkového výběžku 

3-4 mm. Hlavní lebeční švy jsou endokraniálně zcela obliterovány, na zevní desce 

lze nejčastěji odečíst st. 1, výjimku tvoří jen úseky Cl a S4 (st 2)

584 Protože se v závěrečném souhrnu této kapitoly pracuje se všemi určenými skeletv w . ' . ,
z pohřebiště u kostela sv. Jana Křtitele, budou v následujícím textu postupně u C e d e n y ^ í w  
doposud provedene antropologické rozbory. y  vseenny
Způsob antropologického popisu nebyl u všech provedených rozborů stejný Pro potřebv ť t  
byla sjednocena základní struktura všech popisů, zachována naopak zůstala terminol —
jednotlivými autory. ogie Použ'^
585 Antropologické určení skeletu provedla Mgr. H. Brzobohatá (Brzbohatá 2008a)
586 Kosterní materiál uložený v hrobu č. 1/53 tvořila podle Háskova popisu lebka nh* n-x - , . 
několik obratlů a části několika žeber. (APO N M  v Praze, O sobní fond I. Háckn . * .m ost1’ 
deník výzkumu 1953). Kromě lebky měly být všechny zbylé kosti značně zetlelé a to kvůl anz° vá°°: 
vlhkosti ze sousedního sklípku. Patrně proto byla z hrobu vyzvednuta pouze lebka * VZ majlcl
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Tělesná výška: Nebyla stanovena.

Varieta: Ossicula sut. lambdoideae.

ZáyěLL Kosterní pozůstatky dospělého jedince (30-50 let), s vysokou 

pravděpodobností muže.

ZA V u kostela sv. Jana Křtitele v roce 1953, Sonda 11/53, hrob č. 2/53 (obr. 

73)587

Dochovaný kosterní materiál: 4 fragmenty lebeční klenby, pravá kost spánková bez 

proc. styloideus a větší části šupiny, pravá polovina dolní čelisti nesoucí 7 středně 

abradovaných zubů, pravá kost pažní bez distální části diafýzy, levostranná bez větší 

části hlavice, pravá kost loketní poškozená na proxim. kloubním konci, pravá kost 

vřetenní, pravá kost stehenní bez mediálního epikondylu, pravá kost holenní mírně 

poškozená na horním kloubním konci a pravá kost lýtková bez proximální pětiny. 

Popis lebky: Zlomky crania střední stavby, se středně vyjádřeným svalovým reliéfem 

(tuberositas masseterica), středními proc. mastoidei, lehce evertovanými gonii. Zadní 

ramena mandibuly v okluzní rovině prohnutá, její tělo středně vysoké

Popis skeletu: Postkraniální skelet (neúplný a poškozený) je  střední stavby se 

středním i mohutným (na horních končetinách) svalovým reliéfem, drobnými 

absolutními velikostmi a plně přirostlými epifýzami. Femur platymemí

Pohlavní diagnóza: „Skelet je  příliš fragmentámí, malý počet pohlavně 

diagnostických znaků lebky a robusticita a svalová modelace postkraniálního skeletu 

dávají možnost přiřazení oběma pohlavím.

Odhad dožitého věkuj_ Abraze zubů je  nerovnoměrná, střední i velmi pokročilá (v 

zadních úsecích překračující i poslední stupeň diagnostického schématu), atrofíe 

zubního výběžku 3 mm, intravitální ztráty 2 (p.d.Ml,M2). Kloubní plochy a jejich 

okolí bez degenerativně produktivních změn.

Vypočtená tělesná výška: 159,5 cm (malá) pro muže, 156,4 cm (nadstřední) pro ženu. 

Tělesná výška zjištěná in sítu: 155 cm.

Varieta: Nezjištěna.

Závěr: Jedinec dospělého nebo matumího věku (30-50 let).

587 Antropologické určení skeletu provedla Mgr. H. Brzobohatá (Brzbohatá 2008a).
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ZAV u kostela sv. Jana Křtitele v roce 1953, Sonda 1/53, hrob č. 3/53 (obr. 76)588

Dochovaný kosterní materiál: Lebeční klenba rekonstruovaná ze zlomků, fragmenty 

spodiny lebeční, těla a lůžkové výběžky horních čelistí, téměř neporušená čelist 

dolní, obě kosti klíční bez dosud nepřirostlých stemálních epifýz, obě kosti pažní 

(levá bez capitulum humen), kosti vřetenní obou stran, obě kosti loketní (vlevo 

odlomen olecranon), obě kosti stehenní, lýtkové i holenní (levá tibia bez dolního 
kloubního konce).

Popis lebky: Silně poškozená lebka je  robustní stavby, s mohutně vytvořeným 

svalovým reliéfem, výrazným zevním týlním hrbolem i reliéfem pianům nuchale, 

velkými proc. mastoidei a zaoblenými horními okraji očnic. Gonia dolní čelisti jsou 

rovná, její zadní ramena v okluzní rovině jen lehce prohnutá, tělo vysoké a profil 

bradové partie silně vystupující dopředu.

Popis skeletu: Neúplný mírně poškozený postkraniální skelet (pletenců a volných 

horních končetin, dolních končetin) je  robustní stavby, mohutně svalově utvářený, 

s velkými absolutními velikostmi. Dochované epifýzy jsou buďto volné (u clavicul) 

nebo plně přirostlé. Femur hyperplatymemí, tibie euryknemní

Pohlavní diagnóza:_ Může být stanovena jen na základě pohlavně diagnostických 

znaků lebky (které jsou maskulinní) a robusticity a svalové modelace postkraniálního 

skeletu (ve shodě s pohlavní diagnózou crania).

Odhad dožitého věkuj Podle stupně maturace vyzvednutých kosterních komponent 

(synostosis sphenooccipitalis, nekompletní osifikace clavicul) lze dožitý věk vymezit 

20. a 25. rokem.

Čelisti nesou zdravý, jen mírně abradovaný chrup, obliterace hlavních lebečních švů 

je málo pokročilá, kosti nenesou stopy degenerativně produktivních procesů

Vypočtená tělesná výška: 168,1 cm (nadstřední).

Varieta: Os Incae multipartitum.

Závěr: Mladý dospělý jedinec (20-25 let), s vysokou pravděpodobností muž.

ZAV u kostela sv. Jana Křtitele v roce 1953, Sonda 11/53, hrob č. 4/53 (obr. 

73)589

588 Antropologické určení skeletu provedla Mgr. H. Brzobohatá (Brzbohatá 2008a).
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Dochovaný kosterní materiál  Pravá kost pažní preparací mírné poškozená, pravá 

kost stehenní, z levostranné jen distální pětina, obě kosti lýtkové (pravá bez distální 

epifýzy) a levá kost holenní bez vnitřního kotníku.

Popis lebky: Lebka chybí, nelze provést.

Porn  skeletuj Neúplný mírně poškozený skelet pravé horní a obou dolních končetin 

je  robustní stavby, s mohutným reliéfem svalových úponů, středními absolutními 

velikostmi a plně přirostlými epifýzami. Femur hypetplatyraemí, tibia euryknemní.

Pohlavní diagnózai Robusticita a svalová modelace hovoří spíše pro pohlaví mužské.

Odhad d o m h o  vjku: Skelet je  pro přesnější specifikaci věkového intervalu příliš 

fragmentárm. Kosti jsou tezke, beze stop degenerativnč produktivních procesů 

pravděpodobně patřily jedinci dospělého věku (20-40 let)

Vypočtená tělesná výška: 164,0 cm (střední).

Tělesná výška zjištěná in situ: 158 cm.

Varieta: Nezjištěna.

Závěr: Fragmentámí kosterní pozůstatky dospělého jedince (20-40 let) spíše muže

ZA V u kostela sv. Jana Křtitele v roce 1953, Sonda III/53, hrob č. 5/53 (obr 

78)590

Dochovaný kosterní materiál:. Klenba lebeění bez spánkových partií, několik zlomků 

spodiny lebeění, horní čelisti nesoucí 12 mírně až středně abradovaných zubů, lícní 

kosti a pravá kůstka nosní.

Popis lehkým Silně poškozené cranium je  gracilní stavby se slabě vytvořeným 

svalovým reliéfem, sphaenoidního obrysu ve vertikální normě, slabě prominující 

glabellou (Broca 2), naznačenými nadobočními oblouky, téměř svislým čelem 

výraznými čelními hrboly, oploštělým týlem, slabě vyznačeným zevním týlním 

hrbolem, slabým reliéfem pianům nuchale, ostrými okraji očnic a středně hlubokými 

Špičákovými jámami. I. cranialis. Lebka je  hyperbrachykranní.

Popis skeletu: Postkraniální skelet chybí, nelze provést.

Pohlavní diagnóza: Na lebce převažují ženské pohlavně diagnostické znaky

589 Antropologické určeni skeletu provedla Mgr. H. Brzobohatá (Brzbohatá 2008a).
s n  Antropologické určení skeletu provedla Mgr. H. Brzobohatá {Brzbohatá 2008a).
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Odhad dožitého věku: Obliterace hlavních lebečních švů je  málo pokročilé (st.1, st.2 

odečten jen v úseeích C2,C3,S3 a S4), horní čelisti nesou tnímě abradovaný chmp, 

atrofíe lůžkového výběžku 3-4 mm.

Vypočtená tělesná výška: Výpočet nebyl proveden.

Varieta: Nezjištěna.

Závěr: Kosterní pozůstatky dospělé ženy (20-35 let).

ZAV u kostela sv. Jana Křtitele v roce 1953, Sonda 11/53, hrob č 7/53 (0br 

78)591

Dochovaný kosterní materiál: Z lebky jen několik fragmentů nerekonstruovatelné 

klenby, pravá kost spánková, těla a lůžkové výběžky obou horních čelistí, pravá 

polovina čelisti dolní -  až po úroveň prvního mléčného moláru, pravá kost pažní bez 

distální pětiny, levostranná distálně poškozená, obě kosti loketní (pravá bez dolní 

třetiny), pravá kost vřetenní -  poškozená ve stejném rozsahu, levá proximálně 

poškozená, proximální polovina pravé kosti stehenní, levá kost stehenní bez dolní 

třetiny, prox. třetina pravé kosti holenní a pravá kost lýtková

Popis lebky: Fragmenty crania gracilní stavby, se slabým -  věku odpovídajícím -  

svalovým reliéfem, oploštělým týlem, hladkým zevním týlním hrbolem i reliéfem 

pianům nuchale, malými proc. mastoidei, otevřenými lebními švy, lehce 

invertovanými gonii a slabě abradovanými mléčnými zuby.

Popis skeletuj Rovněž postkraniální skelet je  gracilní, slabě svalově modelovaný 

s drobnými absolutními velikostmi a volnými epifýzami.

Pohlavní diagnóza^ Nebyla stanovena z důvodu slabé manifestace pohlavně 

diagnostických znaků na dětských skeletech.

Odhad dožitého věku: Čelisti nesou mléčný chrup s viditelným základem pravé první 

dolní trvalé stoličky, zubní věk podle Ubelakera je  3-5 let, podle tabulek Vlčkových 

3-4 roky. Stejnému intervalu odpovídají i odečtené rozměry dlouhých kostí horní 

končetiny (3-5 let, Stloukal, Hanáková).

Tělesná výška zjištěná in situ: 86 cm

Varieta: Nezjištěna.

591 Antropologické určení skeletu provedla Mgr. H. Brzobohatá (Brzbohatá 2008a).
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Z am v Kosterní pozůstatky malého dítěte (3-4 roky, v rámci věkové kategorie Infans 

II).

ZA V u kostela sv. Jana Křtitele v roce 1953, Sonda IV/53, hrob č. 11/53 (0br

80)592

Dochovaný kosterní materiál: Z lebky jen dolní čelist a malý úlomek proc. alveolaris 

levé horní čelisti, dále obě kosti pažní, obě kosti loketní (pravá bez distální třetiny), 

kosti vřetenní obou stran, kosti stehenní, levá čéška, obě kosti holenní a pravá kost 

lýtková bez horního kloubního konce.

Popis lebky: Gonia dolní čelisti lehce evertovaná, tělo nízké, trigonum mentale 

střední.

Popis skeletu: Fragmentámí kosterní pozůstatky gracilní stavby, se středně 

vyjádřeným svalovým reliéfem, středními absolutními velikostmi a plně přirostlými 

epifýzami. Femur platymemí, tibie mesoknemní.

Pohlavní diagnóza: Může být stanovena jen na základě robusticity, svalové 

modelace a malého počtu pohlavně diagnostických znaků lebky, resp. dolní čelisti 

které dávají možnost přiřazení oběma pohlavím.

Odhad dožitého věku; Bohužel nelze posoudit ani spolehlivější markanty dožitého 

věku. Abraze dochovaných zubů přesahuje i poslední stupeň diagnostického 

schématu, atrofie lůžkového výběžku dosahuje až 6 mm od sklovinné hranice, kazy 

jsou četné (p.d.Ml-3), intravitální ztráty 2 (p.d.Il,12).

Degenerativně produktivní změny patrné na pravém loketním kloubu,čerstvá 

mechanická poškození levého humeru odhalují zřetelně ztenčenou kompaktu, kosti 

jsou lehké, dřeňová dutina levého femuru a levého humeru zasahuje vysoko do jeho 

krčku, resp. hlavice.

Vypočtená tělesná výška: 158 cm (muž malé postavy) nebo 155,7 cm (středně 

vysoká žena).

Varieta: Nezjištěna.

Závěr: Kosterní pozůstatky jedince matumího věku (40-60 let).

592 Antropologické určení skeletu provedla Mgr. H. Brzobohatá (Brzbohatá 2008a).
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ZAV u kostela sv. Jana Křtitele v roce 1953, Sonda IV/53, hrob č 15/53 (obr

81)593

Dochovaný kosterní materiál: Lebka poškozená na spodině a v krajině horního 

obličeje (chybí čelní výběžky horních čelistí), dolní čelist poškozená na obou proc. 

coronoidei a levostranném proc. condylaris, obě kosti pažní (mírně poškozené), obě 

kosti loketní i vřetenní (u předloketních kostí chybí všechny -  dosud nepřirostlé -  

distální epifýzy), a kosti stehenní obou stran.

Popis lebky: Silně poškozené cranium stavby střední, se středně vytvořeným 

svalovým reliéfem, středně prominující glabellou (Broca 3), naznačenými 

nadobočními oblouky, středně ustupujícím čelem, středními čelními hrboly 

klenutým týlem, slabě vyznačeným zevním týlním hrbolem, středním reliéfem 

pianům nuchale, středními proc. mastoidei, zaoblenými horními okraji očnic 

a středně hlubokými Špičákovými jámami. Gonia dolní čelisti jsou lehce evertovaná 

její zadní ramena v okluzní rovině prohnutá, tělo středně vysoké a profil bradové 

partie dopředu středně vystupující.

Popis skeletu: Neúplný postkraniální skelet (poškozený čerstvými lomy, nikoli 

rozpadovými procesy) je  robustní stavby, se středně vytvořeným svalovým reliéfem, 

velkými absolutními velikostmi a volnými i plně přirostlými epifýzami. Femur 

eurymemí.

Pohlavní diagnóza: Na lebce převažují spíše znaky mužské a stejnému pohlaví 

odpovídá i celková robusticita postkraniálního skeletu.

Odhad dožitého věku:_ Podle stupně maturace skeletu (dosud volné distální epifýzy 

femuru, radiu, ulny, proximální epifýza humeru), lze dožitý věk odhadnout na 18-20 

let. Čelisti nesou zdravý, mírně abradovaný chrup.

Vypočtená tělesná výška: 168 cm -  nadstřední, růst dosud neukončen.

Varieta: Nezjištěna.

Závěr: Kosterní pozůstatky mladého dospívajícího muže (18-20 let).

ZAV při IV. etapě stavby plynofikace v roce 1997, Sonda 1997, hrob č. 1/97 

(obr. 143)594

593 Antropologické určení skeletu provedla Mgr. H. Brzobohatá (Brzbohatá 2008a)
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Dochovaný kosterní materiál: Klenba lební rekonstruovaná ze zlomků, malé 

fragmenty lebeční spodiny, pravá kost lícní, pravá horní čelist mírně poškozená, levá 

horní čelist ve zlomcích, z dolní čelisti pravá polovina a samostatně ještě odlomený 

levý proc. coronoideus i condylaris, levý velký roh jazylky, těla tří krčních obratlů, 

všech obratlů hrudních i bederních, z kosti křížové jen zlomky prvního a druhého 

segmentu, mírně poškozená rukověť a tělo kosti hrudní, žebra ve zlomcích, pravá 

kost klíční astemální polovina levé, z levé lopatky jen kloubní jamka, proc. 

coracoideus, laterální hrana, pravá lopatka (kloubní jamka, část laterální hrany, proc. 

coracoideus), pravá kost pažní poškozená na diafýze a distální epifýze, levostranná 

kompletní, levá kost loketní, levá kost vřetenní, pravá ve fragmentech, pravá carpalia 

(kromě os triquetrum), levá carpalia (os scaphoideum, lunatum a trapezium), všechna 

pravá i levá metacarpalia, články prstů ruky,595 kosti pánevní (nerekonstruovatelné, 

ve zlomcích), levá kost stehenní (mírně poškozená), z pravé jen zlomky, levá čéška, 

obě kosti lýtkové, všechna pravá tarsalia, vlevo chybí os cuboideum, všechny levá 

metatarsalia, z pravé strany část II a IV- V, články prstů nohy

lebk¥-: Silně Poškozené cranium je  střední stavby, se středně až silně (na šupině 

týlní kosti) vytvořeným svalovým reliéfem, ovoidního obrysu ve vertikální normě, se 

silně prominující glabellou (Broca 5), středně vytvořenými nadobočními oblouky, 

středně ustupujícím čelem, středními čelními hrboly, klenutým týlem, výrazným 

zevním týlním hrbolem i reliéfem pianům nuchale, středními proc. mastoidei 

přechodnými okraji očnic a mělčími fossae caninae. Gonia dolní čelisti evertována 

její zadní ramena v okluzní rovině prohnutá, tělo středně vysoké.

Popis ske le tu Postkraniální skelet poškozený čerstvými lomy je  robustní stavby se 

středním (na končetinách výrazným) reliéfem svalových úponů, středními 

absolutními velikostmi a epifýzami v různých stadiích přirůstání a plně přirostlými 

Femur platymemí, tibie euryknemní.

Pohlavní diagnóza: Na lebce převažují znaky mužské, pro stejné pohlaví svědčí 

i robusticita postkraniálního skeletu. Kosti pánevní bohužel nelze rekonstruovat, jsou 

neměřitelné a morfologicky nehodnotitelné.

594 Antropologické určení skeletu provedla Mgr. H. Brzobohatá (Brzbohatá 2008tí).
595 Zbarvení oxidy mědi na caput ossis metacarpalis III, (sin.) a 4 článcích prstů ruky (Brzbohatá  

2008b).
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Odhad dolitého věku: Na kostech jsou patrné známky právě finišující matnrace

kostry (linie na distálním konci levé ulny aprox. epifýze levé tibie, částečná fuze

stcmální epifýzy pravé claviculy, dosud volná levostranná). čelisti nesou slabě

abradovaný chrup s rozsáhlým kazem (p. d. M2). Páteř bez spondylotických změn,

ostatní kosti beze stop degenerativně produktivních procesů, obliterace hlavních

lebečních švů málo pokročilá, obtížně hodnotitelná pro lomy probíhající právě 
v těchto místech.

Vypočtená tělesná výška: 162 cm (podstřední).

Tělesná výška zjištěná in siíu: 178 cm(?).

Varieta: Nezjištěna.

Závěr: Kosterní pozůstatky mladého dospělého jedince (20-25 let) s vysokou 
pravděpodobností muže.

ZAV při stavbě kanalizace v roce 2003, Sonda IV/03, hrob č. 1/03, skelet Ao
10621 (obr. 159)596

Dochovaný kosterní materiál: Zachována poškozená lebka a mírně poškozený 

postkraniální skelet. Kostra byla uložena na pravé straně dvojhrobu, ve směru VZ 

v natažené pozici. Lebka byla stočena doleva směrem ke středu hrobu, pravá horní 

končetina byla mírně ohnuta v lokti a ruka držící nůž spočívala pod pubickou 

symfýzou.

Popis lebky: Ovoidní, postmortálně mírně deformovaná lebka středně robustní 

stavby, slabě svalově modelovaná, s otevřenými lebečními švy. V okcipitální normě 

oblouk středně vysoký, stěny rovnoběžné, tubera frontalia malé, glabella 3 -4 

stupně, arcus superciliares středně vytvořené, čelo ubíhavé až klenuté. Očnice nízká 

hranatá, s oblým okrajem. Týl klenutý, protuberantia occipitalis extema 2 -3 stupně 

processus mastoideus malý. Mandibula se středně vysokým tělem rameny ve 

středních hodnotách a evertovanými gonii. Výrazné trigonum mentale, brada středně 

silně prominující. Chrup slabě, na řezácích a stoličkách středně silně obroušen

Popis skeletu: Postkraniální skelet středně robustní, slabě svalově modelovaný 

s plně přirostlými epifýzami -  pouze stemální epifýza na kostech klíčních končící 

srůst. Kost křížová dlouhá, úzká, málo prohnutá.

596 Antropologické určení skeletu provedla RNDr. P. Stránská (Stránská 2005).

183



Metricky: Mozkovna brachykranní (82,3?), eurymetopní (69,4), mesomandibulámí 

(96,0), femury hyperplatymemí (72,7), tibie euryknemní (70,5).

Pohlavní diagnóza: Pánevní znaky převážně mužské.

Patologie: Jedna intravitální ztráta (36), diastema mezi 11 a 21. Neúplná lumbalizace

S l, naznačená oboustranná osifikace stemocostálního spojení I.

Tělesná výška zjištěná in situ: 170,8 cm (velká).

Varieta: Nezjištěna.

Závěr: Mladý muž, adultus I (25-30 let).

ZA V při stavbě kanalizace v roce 2003, Sonda IV/03, hrob č. 1/03, skelet Ao

10622 (obr. 159)597

Dochovaný Irn.vterní materiál: Poškozená lebka a mírně poškozený postkraniální 

skelet. Kostra uložena na levé straně dvojhrobu, v natažené pozici, s lebkou ležící na

týlu.

Popis lebky: Ovoidní cranium středně robustní stavby, slabě svalově modelované, 

s otevřenými lebečními švy. V okcipitální normě oblouk nízký, stěny rozbíhavé, 

protuberantia occipitalis extema 4. stupně. V normě frontální očnice nízká, hranatá, 

kořen nosu středně široký, mělce zapuštěný, čelní hrboly malé, apertura piriformis 

středně široká, středně vysoká, glabella 2. stupně, arcus superciliares středně 

vytvořené. V normě laterální čelo klenuté až kolmé, processus mastoideus malý, týl 

klenutý. Mandibula v těle vysoká, s rameny středně šikmými, středně dlouhými, 

širokými, gonii evertovanými. Brada slabě prominující. Chrup slabě obroušen.

Pnpis skeletu: Postkraniální skelet středně robustní, slabě svalově modelovaný, 

s epifýzami končícími srůst.

Metricky: femury eurymemí (87,1), tibie euryknemní (80,0).

P n h l n v v í  diagnóza: Pánevní pohlavně determinační znaky mužské.

Patologie: Na levé parietální kosti parasagitálně i přes poškození stopy starých 

zranění v podobě pravděpodobně záseku a dalších dvou na sebe navazujících 

prohlubní přibližného průměru 20 mm, vzniklým pravděpodobně při tupém poranění; 

vzhledem k povaze okraje prohlubní lze uvažovat o chirurgickém ošetření („toaletě

59, Antropologické určení skeletu provedla RNDr. P. Stránská (Stránská 2005).
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rány“), všechna tato zranění jsou zhojena. V oblasti pod levým panetálním hrbolem 

se nachází nepravidelný otvor max. rozměrů 37x26 mm. Jedná se o nejspíše 

poúrazovou trepanaci -  chirurgicky ošetřené trauma; zvolna se svažující okraj je  

zhojený. V místě křížení linea temporalis dx. a sutura coronalis se nachází zhojené 

sečné poranění v délce přibližně 35 mm. Pravá parietální je  kolmo rozseknuta -  rána 

byla vedena zezadu do oblasti tuber parietale dx., horní okraj úlomku tvoří oblouk od 

sutura temporoparietalis k sutura coronalis, horizontálního průměru 85 mm. Zranění 

nejeví známky hojení. Druhý nezhojený zásek se nachází v levé parietální kosti nad 

tuber parietale; zasahoval pravděpodobně horní okraj výše popsané trepanace, končí 

v sutura sagittalis (určil J. Likovský).m

Tělesná výška zjištěná in situ: 174,9 cm (velká).

Varieta: Nezjištěna.

Závěr: Dospívající muž, juvenis (18-20 let).

ZAV při stavbě kanalizace v roce 2003, Sonda IV/03, hrob č. 2/03, skelet Ao 

10624 (obr. 158)599

Dochovaný... kosterní materiál: Zachována fragmentámí lebka a poškozený 

postkraniální skelet.

Popis lebky: lebeční kosti gracilní, s otevřenými lebečními švy. Plně prořezaný 

mléčný chrup, založené korunky trvalých zubů, na stoličkách kořeny v počátečním 

stádiu vývinu.

Popis skeletu: Postkraniální skelet gracilní, s volnými epifýzami.

Pohlavní diagnóza: Nebyla stanovena.

Tělesná výška: Nebyla stanovena.

Závěr: Malé dítě, infans II (4-5 let).

ZAV při stavbě kanalizace v roce 2003, Sonda IV/03, hrob č. 3/03, skelet Ao 

10625 (obr. 158)600

598 Detail patologických zásahů na lebce a ilustrační výjev ke způsobu vzniku těchto zranění (obr 

303, 304)
599 Antropologické určení skeletu provedla RNDr. P. Stránská {Stránská 2005).
600 Antropologické určení skeletu provedla RNDr. P. Stránská {Stránská 2005).

185



Dochovaný kosterní materiál: Nalezeny zlomky lebečních kostí, kosti levého 

předloktí, levý femur a zlomek pravého a drobné kosti ruky.

Popis lebky: Lebeční zlomky tenko- až středněsilnostěnné, s otevřenými lebečními 
švy.

Popis skeletu: Kosti postkraniálního skeletu gracilní až středně robustní stavby, slabě 
svalově modelované, s plně přirostlými epifýzami.

Nelze určit, zda jednotlivé kosti náleží témuž jedinci.

Metricky: femur platymemí (77,1).

Pohlavní diasnóza: Nebyla stanovena.

Patolosie: Velmi slabé artrotické lemy na hlavici ulny.

Vypočtená tělesná výška: Tělesná výška podle délky femuru pro ženy velmi velká 
(170,5 cm), pro muže velká (173,0 cm).

Závěr: Pozůstatky minimálně jednoho dospělého jedince, blíže neurčitelného 
pohlaví, adultus II-maturus II (nad 30 let).

Dochovaní kosterm malermL Zachovány zlomky lebečních kostí dospělého jedince 

dlouhých končetinových kostí několika dospělých i nedospělých jedinců a pravé 

kosti pánevní dospělého jedince. Kosti středně robustní stavby, se středně až 

mohutně vyvinutým reliéfem svalových úponů.

Tělesná výška: Nebyla stanovena.

Závěr  pozůstatky minimálně dvou malých dětí, inf II (0,5-6 let) a tří dospělých 

jedinců, u nichž nelze blíže stanovit pohlaví ani věk (v případě nálezu pánevní kosti 

by se mohlo jednat spíše o jedince mužského pohlaví, maturus I-II (45-60 let)

Příměs: coracoideus dx se známkami zánětlivého procesu (slepice?) (určil R 

Kyselý).

ZAV při realizaci statických sondáží u kostela sv. Jana Křtitele, Sonda 1/07602 

p.č. 743/07, fragmenty jednoho skeletu603

601 Antropologické určení provedla RNDr. P. Stránská (Stránská 2005).
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Dochovaný kosterní materiál: Neúplná a poškozená lebeční klenba, pravá kost 

spánková bez části šupiny a proc. styloideus, zlomky spodiny lebeční, obě kosti lícní, 

lícní výběžek levé horní čelisti, patrové a lůžkové výběžky horních čelistí, malý 

zlomek aurikulámí plošky kosti pánevní.

Popis lebky: Neúplná calva a fragmenty jsou střední stavby, se středně vytvořeným 

svalovým reliéfem, naznačenými nadobočními oblouky, klenutým týlem, středním 

zevním týlním hrbolem i reliéfem pianům nuchale a přechodnými horními okraji 
očnic.

Pohlavní diagnóza: Pro její stanovení jsou dochované kosterní pozůstatky příliš 

fragmentámí a přítomné pohlavně diagnostické znaky málo charakteristické pro 
jedno či druhé pohlaví.

Odhad dožitého věku: Obliterace hlavních lebečních švů je málo pokročilá, lůžkový 

výběžek levé horní čelisti nese stopy četných intravitálních ztrát (nejméně pěti 

z tohoto důvodu je  proc. alveolaris téměř atrofovaný).

V nepřítomnosti spolehlivějších markant dožitého věku přicházejí v úvahu obě 

dospělé, ale i začátek matumí věkové kategorie.

Tělesná výška: Nebyla vypočtena.

Patologie nebo pseudopatologie;._ Na levé polovině šupiny kosti čelní je  oválný otvor 

(16x11 mm) beze stop hojení na okrajích.

602 V rámci sondy 1/07 nebyl evidován žádný in situ dochovaný pohřeb íohr 7  - 
zejména z vrstvy v hloubce 100-110 cm, bylo ale odebráno větší množství jednotlivá i w“ ®°ndy’ 
( w .a b u .k a  ,  4 ,. Tylo W  pochá* .viděn,„S ,  vSt5iho POÍ.U

Tabulka S. 4: SONDA 1/07
P Ř ÍR Č DATUM MECH VRS OBSAH
743/07 31.8.2007 1 0 0 -1 1 0 Ko - lebka č. 1
744/07 31.8.2007 1 0 0 -  110 Ko - lebka č.2
745/07 31.8.2007 1 0 0 -1 1 0 Ko - lebka č.3
746/07 31.8.2007 1 0 0 -1 1 0 Ko - shluk č.4
747/07 31.8.2007 1 0 0 -1 1 0 Ko - shluk č.5
748/07 31.8.2007 110 Ko - volné č.l
749/07 31.8.2007 110 Ko - shluk č.6
750/07 31.8.2007 8 0 -9 0 K.0 - volné č.2
751/07 31.8.2007 90- 100 K.0 - volné č.3

603 Antropologické určení provedla Mgr. H. Brzobohatá (Brzbohatá 2008c).
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Závěr: Fragmentámí kosterní pozůstatky dospělého jedince bez určení pohlaví 

a specifikace věkového intervalu.

ZAV při realizaci statických sondáží n kostela sv. Jana Křtitele, Sonda 1/07, p.č. 

744/07, fragmenty jednoho skeletu604

Dochovaný k m m ú  m aeriák  Klenba iebeční ve zlomcích a jeden malý fragment 

těla neurčené dlouhé kosti.

P o jÉ sJ e m  Zlomky crania jsou robustní stavby, svalový reliéf (lze hodnotit jen na 

pianům nuehale) je  výrazný, zevní týlní hrbol rovněž výrazný, horní okraj očnice 

ostrý.

Pohlavní diagnóza: Pro její stanovení jsou kosterní pozůstatky příliš fragmentámí.

Odhad dožitého věku: Hlavní švy lební jsou endokraniálně zcela zarostlé, na zevní 

desce je  obliterace poměrně pokročilá, není však hodnotitelná ve všech úsecích. 

Jedná se o cranium dospělého člověka, bez specifikace věkové kategorie

Tělesná výška: Nebyla vypočtena.

Závěr: Fragmentámí kosterní pozůstatky lebky dospělého jedince

ZAV při realizaci statických sondáží u kostela sv. Jana Křtitele, Sonda 1/07 p č 

745/07, fragmenty dvou skeletů605

Dochovaný kosterní materiál: Klenba Iebeční poškozená na spánkových partiích, 

zlomky Iebeční spodiny, obě kosti lícní, lůžkový výběžek pravé horní čelisti 

a mediální část lůžkového výběžku levé horní čelisti až po úroveň druhého 

premoláru.

Popis lebky: Neúplná a poškozená calva střední stavby, se středně vyjádřeným 

reliéfem svalových úponů, sphaenoidního obrysu ve vertikální normě, s plochou 

glabellou i nadobočními oblouky, svislým čelem, velkými čelními hrboly, klenutým 

týlem, středním zevním týlním hrbolem i reliéfem pianům nuehale, malými proč 

mastoidei a ostrými horními okraji očnic.

Pohlavní diagnóza.; Nelze posoudit všechny pohlavně diagnostické znaky lebky ty 

které se zachovaly jsou femininní.

604 Antropologické určení provedla Mgr. H. Brzobohatá (Brzbohatá 2008c).
605 Antropologické určení provedla Mgr. H. Brzobohatá (.Brzbohatá 2008c).
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Odhad dožitého věku: Lůžkové výběžky nesou nerovnoměrně (mírně, středně i ke 

krčku) abradovaný chrup, s četnými kazy (1. h. 12,C, p. h. P1,P2, M l, M2, volný

horní molár). Hlavní švy lebeční jsou endokraniálně téměř zarostlé, na zevní desce je 
obliterace málo pokročilá (st.l).

Tělesná výška: Nebyla vypočtena.

Závěr Kosterní pozůstatky dospělého jedince (25-40 let), pravděpodobně ženy.

Příměsi Fragment distálního konce diafýzy femuru malého dítěte (Infans I)

ZAV při realizaci statických sondáží u kostela sv. Jana Křtitele, Sonda 1/07, p.č. 
746/07, fragmenty nejméně dvou skeletů606

Dochovaný kosterní materiál: Zlomky žeber, fragmenty báze a levé postranní části 

kosti křížové, obě kosti vřetenní (levá bez distálního kloubního konce), levá kost 

loketní poškozená na olecranon, bez distální pětiny, levá kost stehenní bez distální 

čtvrtiny, fragmenty diafýzy a distálního kloubního konce pravé kosti stehenní 

proximální epifýza pravé kosti holenní, levá kost holenní bez prox. čtvrtiny, dolní 

polovina levé kosti holenní (další jedinec), fragmenty kostí lýtkových a pravá kost 
hlezenní.

Popis skeletu: Poškozený a neúplný postkraniální skelet je  robustní stavby 

s výrazným reliéfem svalových úponů, velkými absolutními velikostmi a plně 

přirostlými epifýzami.

Pohlavní diagnóza^ Kosterní pozůstatky robustních jedinců bez možnosti spolehlivé 

pohlavní diagnózy.

Odhad dožitého věku: Pro značnou fragmentámost a absenci markant pro přesnější 

odhad dožitého věku bez specifikace věkové kategorie.

Patologie Degenerativně produktivní změny hlavice a kladky pravého talu, artróza 

levého kyčelního kloubu.

Vypočtená tělesná výška: 170,6 cm (vysoký muž), nebo 167,7 cm (vysoká žena)

Závěr: Fragmentámí kosterní pozůstatky nejméně dvou dospělých jedinců

ZAV při realizaci statických sondáží u kostela sv. Jana Křtitele, Sonda 1/07 p č 

747/07, fragmenty jednoho skeletu607

606 Antropologické určení provedla Mgr. H. Brzobohatá (Brzbohatá 2008c).
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Dochovaný kosterní materiál: Pravá kost loketní bez distální epifýzy, symfyzeální 

partie pravé kosti pánevní, větší zlomek pravé kosti pánevní (acetabulum a kost 

sedací), malé fragmenty kosti křížové, horní polovina těla pravé kosti stehenní, dolní 

třetina této kosti, horní polovina těla levé kosti stehenní, pravá kost holenní a pravá 

kost lýtková bez proximální epifýzy, distálně poškozená.

Popis skeletu: Neúplný a poškozený skelet pravého předloktí, pánve a dolních 

končetin robustní stavby, s výrazným reliéfem svalových úponů, středními 

absolutními velikostmi a plně přirostlými epifýzami. Tibie euryknemní.

Pohlavní diagnóza: Na základě robusticity by se mohlo jednat spíše o kosti mužské. 

Skelet je  však pro stanovení jakékoli (byť jen přibližné) pohlavní diagnózy příliš 
fragmentámí.

Odhad dožitého věku: Poškozená je  i jediná spolehlivější markanta dožitého věku -  

symfyzeální ploška. Kosti jsou těžké, beze stop degenerativně produktivních 

procesů, čerstvá mechanická poškození odhalují silnou kompaktu a hustou spongiózu 

kloubních konců, nepochybně tedy patřily jedinci dospělého věku (Adultus I II 20- 

40 let).

Vypočtená tělesná výška  165,1 cm -  středně vysoký muž, nebo 160,1 cm -  vysoká 

žena.

Patoloeie: Hyperostóza nad středem margo anterior pravé tibie (tupý úder?)

Závěr: Kosterní pozůstatky jedince dospělého věku (20-40 let).

Příměsi kos metatarsale III, bez hlavičky, distální epifýza pravého femuru, fragment 

diafýzy femuru.

ZAV při realizaci statických sondáží u kostela sv. Jana Křtitele, Sonda 1/07 p č 

748/07, fragmenty dvou skeletů608

Dochovaný kosterní materiál: Hrudní obratel poškozený na výběžcích i těle čtyři 

obratle bederní (v různé míře poškozené), hlavice a část krčku levé kosti stehenní 

části diafýzy této kosti, fragmenty nerekonstruovatelných kostí pánevních (převážně 

z lopat kostí kyčelních), poškozený dolní kloubní konec pravé kosti pažní menší 

robusticity (pravděpodobně příměs).

607 Antropologické určení provedla Mgr. H. Brzobohatá (Brzbohatá 2008c).
608 Antropologické určení provedla Mgr. H. Brzobohatá (Brzbohatá 2008c).
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Popis skeletu: Neúplný a poškozený skelet páteře, pánve a levé dolní končetiny 

robustní stavby, s plně přirostlými epifýzam i. Svalový reliéf nelze posoudit.

Pohlavní diagnóza: Nebyla stanovena.

Odhad, dožitého věku: Aurikulámí plošky pánevních kostí jsou poškozené, obratlová

téla nesou os.eofyty 1. až 2. st„ kompakta stehenní kost, je  silná a spongióza 

viditelná v oblasti krčku femuru je  dosud hustá.

Tělesná výška: Nebyla vypočtena.

Závěry Fragmentámí kosterní pozůstatky nejméně dvou jedinců - dospělého a malého 
dítěte (Infans II, viz příměs).

Příměsi. Proximální polovina femuru malého dítěte, podle transverz. průměru středu 

diafýzy (Rosing) přibližně 3 roky starého. Zvířecí kost.

ZAV při realizaci statických sondáží u kostela sv. Jana Křtitele, Sonda 1/07 p č 

749/07, fragmenty minimálně dvou skeletů609

Dochovaný kosterní, materiál: Fragmenty báze a levé postranní části kosti křížové, 

zlomky lopaty kosti kyčelní, poškozené acetabulum a sedací kost pravé kosti 

pánevní, proximální polovina pravé kosti stehenní (gracilní) a proximální poloviná 

levé kosti stehenní (velmi robustní).

Popis skeletuj Poškozené fragmentámí kosterní pozůstatky pánve a dolních končetin 

nejméně dvou jedinců odlišné stavby (gracilní vs. robustní) i svalové modelace 

(výraznější v druhém případě). Všechny dochované epifýzy jsou plně přirostlé

Pohlavní diagnóza./ Nebyla pro značnou fragmentámost stanovena u žádného 

z jedinců.

Odhad dožitého věkw Čerstvá mechanická poškození odhalují silnou kompaktu 

kosti nenesou výraznější stopy degenerativně produktivních procesů. V úvahu 

přicházejí obě adultní, ale i první matumí věková kategorie.

Tělesná výška: Nebyla vypočtena.

Závěr: Fragmentámí kosterní pozůstatky minimálně dvou jedinců dospělého věku 

ZAV při realizaci statických sondáží u kostela sv. Jana Křtitele, Sonda 1/07 p č 

750/07 a 751/07, fragmenty z více skeletů610

609 Antropologické určení provedla Mgr. H. Brzobohatá (Brzbohatá 2008c).
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Dochovaný kosterní materiál: Pravá kost holenní bez proximální epifýzy a vnitřního 

kotníku (dosp.), fragmenty diafýz a distálníeh epifýz kostí stehenních (dosp.), 

zlomky lopaty pravé kosti kyčelní (dosp.) a fragment z oblasti levého úhlu dolní 

čelisti malého dítěte -  mladšího 12 měsíců.

Popis p.č. 750/07: Fragmentámí kosterní pozůstatky střední stavby i svalové 

modelace, pohlaví neurčeno ani u dospělého jedince(-ů).

Pohlavní diagnóza: Nebyla stanovena.

Odhad dožitého věku: Žádný ze zlomků nenese stopy degenerativně produktivních 

procesů, pravděpodobně jde o kosti dospělých jedinců (20-40 let), pro značnou 

fragmentámost bez specifikace věkového intervalu. Jeden ze zlomků patří dítěti 

(Infans I).

Závěr: Kosterní pozůstatky minimálně dvou jedinců (dospělého a malého dítěte -  

mladšího 12 měsíců).

Příměs: Zvířecí zub a dva fragmenty diafýzy dlouhé kosti, rovněž zvířecí.

Popis p.č. 751/071 Bederní obratel poškozený na výběžcích (spondylóza 2.st.), proc. 

mastoideus a pyramida kosti skalní levé kosti spánkové, fragmenty báze a pravé 

postranní části kosti křížové, neurčitelné zlomky diafýz dlouhých kostí a část dolního 

ramene kosti stydké.

Pohlavní diagnóza: Nebyla stanovena.

Odhad dožitého věku: Nebyl stanoven.

Závěr: Bez určení pohlaví a specifikace věkové kategorie (dospělý jedinec, event 

jedinci).

Příměs: Úštěp zvířecí kosti.

Shrnutí

Tabulka č. 5: VÝSLEDKY ANTROPOLOGICKÉHO ROZBORU POHŘEBIŠTĚ U 

KOSTELA SV. JANA KŘTITELE

INF. 1 INF.

II

JUV. 1 ADULT

I

A D U L T ll ADULT-MAT MÁTI m a t u

M U Ž /  7 2 3 1 1

Ž E N A / 2 1 1
- .

óio Antropologické určení provedla Mgr. H. Brzobohatá (Brzbohatá 2008c).
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NEURČENO 3 4 1 5 2 1
CELKEM 25 3 4 2 4 2 6 3 1

Jak plyne z přehledu uvedeného v tabulce č. 5, pohlaví se podařilo určit pouze 

u 9 jedinců, přičemž 7 skeletů patřilo mužům a 2 skelety ženám. Alespoň přibližný 

věk se podařilo stanovit u 25 jedinců. Nejpočetněji zastoupenými věkovými 

kategoriemi byla kategorie Infans, Adultus a pomezní kategorie Adultus -  Maturus. 

Zachycen nebyl žádný skelet, který by šel přiřadit skupině Senilis.

Přestože byl antropologický výzkum proveden na velmi malém celku, je z něj 

zřejmé, že pohřebiště u kostela sv. Jana Křtitele sloužilo k pohřbům jedinců všech 

věkových skupin. Jako málo pravděpodobné se jeví členění pohřebiště na základě 

pohlavního či věkového principu. Z celkové situace, ve které jsou vyneseny pozice 

všech v ploše pohřebiště doposud realizovaných výzkumů (obr. 305), lze vyčíst, že 

jednotlivé pohřby respektují nejen stavbu kostela, ale i sebe navzájem.611 Pozice 

hrobu č. 15/53 v ose stávajícího vchodu do kostela naznačuje, že se původní vstup do 

objektu patrně nacházel na jiném místě. K pohřbívání v minulosti docházelo zřejmě i 

v místech, kde dnes stojí věž kostela. Pro tuto domněnku svědčí zachycení kostí 

z většího počtu rozrušených hrobů u jejích základů.612

Jako doplnění ke kapitole č. 6.5.4., uvádím v rámci tohoto bloku také 

antropologický rozbor skeletu, který byl zachycen v hrobu k. únětické v roce 2004.

ZAV při stavbě bazénu na č.p. 76613, p.č. 7/04, Ao 10627 (obr. 230)

Dochovaný kosterní materiál: Zachována poškozená lebka a neúplný postkraniální 

skelet. Kostra ležela na pravém boku, lebka též spočívala na pravé straně. Dolní 

končetiny byly pokrčeny, uložení horních končetin nejasné, protože se z větší části 

nedochovaly.

Popis lebky: Lebeční kosti středně až silnostěnné, se synostozovanými lebečními 

švy. Protuberantia occipitalis externa 2.-3. stupně, čelní hrboly chybí. Lícní kosti

4' i V případě sond č. 111/53 a IV/53 se zdá, jako by hroby byly uloženy v řadě v určitých pravidelných 
rozestupech. Vzhledem k absenci kresebné dokumentace pro většinu hrobů zachycených v sondě č. 
111/53 to ale nelze tvrdit s jistotou.
612 Další údaje k dataci pohřebiště a jeho vztahu ke kostelu sv. Jana Křtitele viz kapitoly 6.3.1., 6.5.1.,
6 5 5 a 7 3. Informace o artefaktech pocházejících z hrobové výbavy viz kapitola 9.
613 Antropologické určení skeletu provedla RNDr. P. Stránská {Stránská 2005).
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mírně vysedlé. Processus mastoideus středně velký. Zachovalý chrup silně obroušen, 

na některých stoličkách až ke krčku.

Eoj2h..skeletu: Postkraniální skelet střední až robustní stavby, s odpovídajícím

reliéfem svalových úponů a plně přirostlými epifýzami.

Metricky: Femury platymemí (81,1), tibie platyknemní (59,5).

Pohlavní diagnóza: Pánevní pohlavně detenninační znaky mužské.

Patologie: V chrupu jeden korunkový kaz. Na obratlích spondylotické změny I.-II. 

stupně.

Vypočtená tělesná výška: 173,6 cm (velká).

Varieta: Nezjištěna.

Závěr: Plně dospělý muž, maturus I (40-50 let).
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11. OSTEOLOGICKÝ VÝZKUM614

Osteologický materiál pocházející z archeologických výzkumů realizovaných na 

území Malina nebyl doposud brán prakticky vůbec v potaz. U starších výzkumů 

realizovaných před rokem 1945 nebyly zvířecí kosti často ani odebírány a zůstávaly 

ponechány na místě.615

V případě archeologických výzkumů prováděných po roce 1945 byl již  sice 

osteologický materiál odebírán a evidován, jeho zpracování ale většinou končilo 

zvážením, přidělením přírůstkového čísla, případně pak selekcí zajímavých kusů (tj. 

kostěné a parohové industrie, kostí nesoucích stopy pracovních nástrojů či kostí 

spálených). Přesné druhové určení bylo prováděno pouze výjimečně.616

Pro detailnější analýzu, ze které by šlo vedle složení druhové skladby zjistit také 

procentuelní zastoupení jednotlivých živočišných druhů v konkrétním historickém 

období, pak chyběl dostatečně veliký a především jednotně datovaný soubor.617

Ten se v Malině podařilo získat až v průběhu záchranného archeologického 

výzkumu při stavbě komplexu rodinných domů v roce 2004. Vzhledem k omezené 

kapacitě laboratoří ARÚ AV ČR v Praze bylo zpracování celého souboru zajištěno 

u Mgr. Zory Miklíkové v ARÚ SAV v Nitře. Po zahájení prvotního třídění 

malínského souboru, se kterým bylo započato na konci roku 2005, se bohužel 

ukázalo, že si jeho podrobná analýza vyžádá nepoměrně delší dobu, než s jakou se 

původně počítalo.618 Při popisu druhové skladby a procentuelního zastoupení

6,4 Osteologický rozbor zvířecích kostí získaných v Malině při ZA V nři cta, u
domů v roce 2004 provádí v současné době Mgr. Zora Miklíková z ARÚ SAV ° mp u rodinných
v tabulce odpovídají stavu zpracování v dubnu 2009. V tře- ^ ata uvedená
615 Bohužel i v případě, kdy byly kosti v průběhu výzkumu odebránv se nnntfii ~  u, -
dodatečně ze sbírek vyřazeny. Takový osud potkal například soubor kostí ví*l™ - i Stat’ že byly 
1 8 9 1 , zisKany Lemingerem v roce

616 Nález kravského zubu vjednom z únětických hrobů v poloze na JWán
Bílková (Bílková 1952). Osteologický rozbor byl proveden také na z v í ř e c í c ^ n ^  p ř ík la d  E. 
1 l/75b z mladší doby římské z polohy „u vepřína“ (Peške 1975). 2 0 je^tu
617 Pro období raného středověku disponujeme v rámci k u tn o h o r š t í
srovnatelnými „s.eoiog.ckými mzbory. První by, p r o v S e r r ^ f c ^ S *  P° “Z'  
z lokality Nové Dvory 1 (Peške 1985, 136-137) (viz tabulka č. 10)., druhý na m awiál poc^a,zejlclch 
z lokality Bylany (Peške - R u lf -  Slavíková 1998, 83-118; Clason 1967  90-96 ihiH ? T o f P , ™  
Smetánka 1962, 366-367) (viz tabulka č. 9). ’ ’ ' 1970, 1-17;
618 Jako perspektivní se jeví komparace získaných dat s údaji z dalších raně středovřVv.t, , , 
například ze Staré Boleslavi (Kyselý 2003a; M líkovský 2003a 2003b) Libice naH r  rii lokalit, 
1985), Března u Loun {Peške 2000) či Roztok u Prahy (Peške 2005). ’ llnou (Beneš
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jednotlivých živočišných druhů v raně středověkém Malině tak lze v současné době 

operovat pouze s dílčími údaji (viz tabulka č. 6).619

Protože všechen osteologický materiál pochází pouze z jedné polohy (ze dvou
620paralelně vedle sebe ležících sond), byla pro zpracování celého souboru zvolena 

metodika NISP,621 pracující primárně s celkovým počtem nalezených kostí 

a sekundárně z něho odvozeným počtem konkrétních jedinců.

V průběhu výzkumu nebylo z časových důvodů prováděno plavení výplní 

objektů,622 které by zachytilo kosti patřící menším živočišným druhům, tj. malým 

savcům, ptákům, obojživelníkům a rybám. Evidovaná druhová skladba tak 

reprezentuje pouze velké a středně velké savce a jen výjimečně také ptáky.623

Prozatím bylo osteologický zkoumáno 1074 kusů kostí, z nichž se 639 kusů 

(59,5 %) podařilo identifikovat, 295 kusů (27,47 %) podařilo přibližně identifikovat 

a 140 kusů (13,03 %) nepodařilo identifikovat. V případě identifikovaných kostí 

jednoznačně převládaly kosti hospodářských zvířat, které tvořily 92,65 % všech 

určených kostí. Pouze velmi malou.část identifikovaných kostí, konkrétně 7,35 %, 

pak tvořily kosti volně žijících zvířat.

Dominantním hospodářským zvířetem byl v Malině tur domácí (Bos taurus), 

jehož kosti představují 61,5 % ze všech určených kostí domestikovaných zvířat 

a 33,9 % ze všech identifikovaných kostí. Druhým nejčastěji zastoupeným 

domestikovaným živočišným druhem bylo prase domácí (Sus domestica) s podílem

6,9 I přes neúplné zpracování je již nyní zřejmá základní druhová sklad)™ m»u i -u 
zastoupení jednotlivých živočišných druhů se bude sice ještě měnit k ,r . nskeflo sol>boru. Poměr 
souboru už ale patrně nedojde. Otázkou zatím zůstává, zda osteoloeick' * 3 k™ znlínam ve složení 
informace k procesu domestikace, k morfologii a populační stmW„ř„y WZ f  pimese ta^é nějaké 
druhů, případně také k patologii zvířecích chorob. Vytvořen VfS° U ‘^ent'̂ llcovaných 
časoprostorového rozložení nálezů zvířecích kostí, který je vázá ^  y ,̂ ani přehled
jednotlivých objektů podle keramického materiálu. n na zPracování stratigrafie
620 S výjimkou drobných kůlových jamek byl osteologický materiál , .
větších na ploše zachycených objektů. Většina kostí pocházela z výplně velkých o H VŠeCh 
tabulka č. 7). V případě menších objektů byly obvykle zachyceny pouze iednnHk Jam (Vlz
tabulka č. 8). Evidován byl také materiál získaný při začištění plochy a z přilehlých haldOdtěžené 
zeminy«
621 NISP - Number o f  Identified Specimens -  Počet identifikovaných vzorků
622 Přínos uvedené metody pro poznání druhové skladby na raně «¡třpHr,„aw,„u i . ,• , , 
například výs.edky „s.eclog.ckých vý2ku™  z,oka!,, L T S S ' S S ?
(Zawada 2003), či Ostrow Lednicki (Makowiecki 2001). ’’ Mikulčice
623 Většina odebraných kosti byla nalezena volně uložená ve výplních iednntl,Nw,„k u- > .
v souvrství náplav při vzorkování přilehlé inundace Beránky. Ani v jednom nF Pripadně
zachycen kompletní zvířecí skelet, vždy se jednalo pouze o jednotlivé kosti byt^obč l k ^ 1 
koncentrované. ’ as o a!ně
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18,9 %, třetím kur domácí (Gallus gallus f  domestica) s podílem 8,3 %.624 Kosti 

ostatních domestikovaných zvířecích druhů, koně (Equus caballus) (5,9 %>), psa 

(Canis familiaris) (1,7 %), ovce (Ovis aries)(0,8 %) a kozy (Capra hirsus) (0,3 %)625 

jsou v Malině zastoupeny již ve výrazně nižších počtech.626

Z volné žijících druhů zvířat je v osteologickém materiálu z Malina nejčastěji 

zastoupen jelen evropský (Cervus elaphus) (36,1 %), srnec obecný (Capreolus 

capreolus) (23,4 %) a prase evropské (Sus scrofa) (23,4 %). V jednom případě byla 

v materiálu doložena kost pratura (Bos/Bison). Z menších savců byla ojedinělými 

nálezy kostí v souboru doložena liška obecná (Vulpes vulpes), zajíc polní (Lepus 

europaeus) a bobr evropský (Castor fiber) .627

I přes neúplnost zpracování lze považovat zajisté, že se v okolí Malina v raném

středověku choval především hovězí dobytek a v podstatně menším počtu pak také
628

prasata, ovce, kozy a drůbež. V případě hovězího dobytka a prasat se jednalo

o hlavní jateční zvířata, která byla primárně chována pro maso, sekundárně pak pro 

další suroviny, jakými byly kůže, rohy a kosti. V případě ovcí a koz lze vzhledem 

k menšímu počtu dochovaných kostí těchto zvířat počítat spíše s chovem pro mléko, 

vlnu a srst. Obdobně specifický byl patrně i chov koní pro jízdu. Maso tohoto zvířete 

bylo konzumováno spíše výjimečně, stejně jako maso větších divoce žijících zvířat, 

jelena, srnce a divokého prasete. Počítat lze v případě Malina s cíleným lovem

624 Vyšší  podíl kostí těchto zvířat v celém souboru zřetelně ukazuje, že tato zvířata byla v rámci 
lokality také nejčastěji konzumována.
<425 zbylá 2,5 % určených kostí hospodářských zvířat představují vzájemně si podobné kosti ovce 
a kozy.
626 v  Malině zachycená druhová skladba hospodářských zvířat a poměr jejich zastoupení se liší od 
starších slovanských lokalit Roztok u Prahy (Peške 2005, 272) a Března u Loun (Peške 2000, 232) 
a trochu překvapivě i Libice (Beneš 1985, 123), kde bylo podle dosavadních zjištění hlavním 
hospodářským zvířetem prase. Obdobné výsledky jako výzkum z Malina vykazuje naopak 
osteologický rozbor ze Staré Boleslavi, provedený navíc na podobně datovaném materiálu (Kyselý  
2003a; Mlikovský 2003tí).
Nejvíce shodných znaků s malínským souborem vykazuje osteologický rozbor provedený na 
materiálu z lokality Nové Dvory 1 (Peške 1985, 136-137). Zastoupení jednotlivých domestikovaných 
zvířecích druhů je zde prakticky identické, a to přesto, že je tento soubor o ca 200 let mladší. 
Výpovědní hodnota rozboru zvířecích kostí z Bylan je poměrně malá a to nejen kvůli malému počtu 
určených druhů, ale také proto, že nelze vyloučit možnost výrazné kontaminace starším neolitickým 
materiálem.
627 Druhová skladba volně žijících živočišných druhů, nebo-li také lovné zvěře, se v Malině výrazně 
neliší od údajů z jiných českých lokalit (Kyselý 2003, 358). Přítomnost bobra je logická, nejen 
vzhledem k blízkosti Labe s řadou četných slepých ramen, ale výskyt tohoto živočicha se dá 
předpokládat i přímo na menších meandrujících tocích v kutnohorském mikroregionu.
628 Vzhledem k poměrně malé ploše hradiště a velkým zamokřeným plochám v jeho sousedství lze 
předpokládat, že chov hospodářských zvířat byl z velké části soustředěn do okolních vesnických

sídlišť.

197



kožešinových zvířat. Velmi pravděpodobný, nikoli však doložený, je  pak také lov 

ryb na přilehlých vodních tocích či brtnictví medu v přilehlých lesích.

Tabulka č. 6: Procentuální zastoupení živočišných druhů v raně středověkém Malině
Český název Latinský název NISP % NISP
Určený osteologický materiál 
I. Domestikované živočišné druhy (92,65 %)
kůň domácí
skot domácí
prase domácí
Ovce
Koza
ovce/koza
Pes
kur domácí 
Celkem I.

Equus caballus
Bos taurus
Sus domestica
Ovis aries
Capra hircus
Ovis/Capra
Canis familiaris
Gallus gallus f  domestica

II. Divoké (volně žijící) živočišné druhy (7,35 %)
pratur/zubr 
jelen evropský 
srnec obecný 
prase divoké 
liška obecná 
zajíc polní 
bobr evropský 
Celkem II. 
Celkem I. a II.

Bos/Bison 
Cervus elaphus 
Capreolus capreolus 
Sus serofa 
Vulpes vulpes 
Lepus europaeus 
Castor fiber

Přibližně určený osteologický materiál III. 
Domestikované /  Divoké (volně žijící) živočišné druhy
skot/jelen
prase
malý přežvýkavec 
velký kopytník 
velký savec
velký tur (pratur/zubr/vůl) 
středně velký kopytník 
středně velký savec 
neurčený pták 
neurčený savec 
Celkem III.

Bos/Cervus 
Sus sp.
Ovis/Capra/Capreolus

Aves indet. 
Mammalia indet.

Neurčený osteologický materiál IV.
neurčeno - velikost pratura 
neurčeno - velikost tura/koně 
neurčeno - velikost psa/bobra 
neurčený fragment 
Celkem IV.
Celkem III. a IV.
Celkem NISP

35 3,26
364 33,89
112 10,43
5 0,47
2 0,19
15 1,40
10 0,93
49 4,56

592 55,12

1 0,09
17 1,58
11 1,02
12 1,12
1 0,09
2 0,19
3 0,28

47
639

35
27
14 
1

106
4
1

91
1

15 
295

38
65
1

36 
140 
435 
1074

4,38
59,5

3,26
2,51
1,30
0,09
9,87
0,37
0,09
8,47
0,09
1,40

27,47

3,54
6.05 
0,09 
3,35 
13,03
40.5 

100,00
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Tabulka č. 7: MALIN - ZAV při stavbě komplexu rodinných domů v roce 2004 
Soupis objektů s větším množstvím osteologického materiálu (nad 1 kp)

OBJEKT PRIR. CFSLO HMOTNOST
/g

26 72-77,79-80,82/04 3759
29 83-86,89-107/04 3620
45 126-129,131-137,139-145/04 2787
70 146-150,152-158,160-167,169,171-174,176-179,182/04 4678
80 196,199-203,206,208,210-213,215-216/04 2596,5
99 236-237,240-241,243-244,246-249,251/04 2893
118 262/04 1070
116 265269,271 -277,279,281 -289,291 -295,297-298,300/04 3927
126 363367,369,371-372 3175
127 374-378,380-381/04 1251
128 382-391/04 2015
137 404-408,410-415/04 4553
144 435-439,441-442,454/04 1310
146 450-452,455/04 1122
148 458-471,473-476/04 3101
153 492-496,498,500,502-505,507/04 3078
156 509-514/04 1174
157 515-517,519-545,547-548,550-553,555-561,563-576 13310
162 577-584/04 1048
169 594-605,607-609,611-615,617-639 18668
198 654-659/04 1893
199 660-667/04 3550

Tabulka č. 8: MALIN - ZAV pn  stavbě komplexu rodinných domů v roce 2004 
Soupis objektů s menším množstvím osteologického materiálu (pod 1 kg)

OBJEKT r O HMOTNOST
/g

\l 44-45/04 328
18 46/04 95
10 48-49/04 199
11 50-51/04 307
14 53-54/04 37
15 56/04 9
24 58/04 7
32 61,65-67,70-71/04 167
34 109-111,113/04 435
51 115-119/04 480
66 120-125/04 885
74 183/04 6

75 186/04 740

176 187-189/04 258

77 190/04 7

83 192/04 6
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184 193/04 238
85 194/04 138
93 218-219,221/04 140
94 223/04 138
95 224-228/04 489
96 229-232/04 61
97 233-234/04 69
95 235/04 62
101 253/04 26
112 256-258/04 176
114 259/04 22
115 260-261/04 275
19 301/04 20
20 302/04 92
89 310/04 8
99 311-312/04 306
129 392/04 6
130 393-394/04 156
132 395-396/04 212
133 397-400/04 110
136 401-403/04 309
138 419/04 58
141 422-424/04 120
142 425-428,430-431/04 733
143 432-434/04 480
145 443-449/04 933
147 453,456-457/04 578
149 477-483/04 976
150 485,488/04 232

152 489-491/04 286

155 508/04 6

164 585-586/04 73

167 588-591/04 302

171 592/04 114

172 593/04 300

181 640/04 7

183 641/04 ................. _........ 25

191 642-643/04 80

193 644/04 300

194 645-648/04 633

195 649-650/04 460

196 651-653/04 735

200 668/04 460

sběry 9825

20 0



Tab uika č. 9: OS1rEOLOGK 

RANĚ ST]

CKE URCI 
BYLANY 

REDOVÉK

SNÍ ZVÍŘEí 
1953-1967 

:Á KOMPO]

:iCH  KOSTI Z VÝZKUMU 

VENTA629
Obj. C. Vr. Typ _ lnv. č. Druh Anatom. S Da Fa Intr. Ker.
1 komplex

jam
200070 Bos p. f. 

taurus
Molar M3 
sin.

25 2d 15 STR1 270

11 komplex
jam

200783 Bos p. f. 
taurus

Phalanx II 22 3a 18 STR1 858

11 komplex
jam

200784 Ovis/Capra Molar M l,2 
sup.

3 3a 18 STR1 858

11 komplex
jam

200785 Bos p. f. 
taurus

Molar inf. 3 3a 18 STR1 858

11 komplex
jam

200787 Bos p. f. 
taurus

Molar inf. 
M3

14 3a 18 STR1 858

11 komplex
jam

200788 Bos sp. neurčeno 35 3a 18 STR1 858

38 jáma 201051 Bos p. f. 
taurus

Scapula 1 STR1 23

38 jáma 201053 Ovis/Capra Radius dist. 1 STR1 23
38 jáma 201048 Bos p. f. 

taurus
Scapula 4 STR1 23

38 jáma 201050 Bos p. f. 
taurus

Pelvis 22 STR1 23

84 splach 203147 Bos p. f. 
taurus

Metatarsus
dist.

31 STR1 582

217 jáma 212728 Bos p. f. 
taurus

Metatarsus
diaf.

47 2a 11 STR1 97

436 4 jáma 219546 Bos p. f. 
taurus

Mandibula 22 2c 14 STR1 1175

436 4 jama 219553 Bos p. 2x
praemolar
Pm4

45 2c 14 STR1 1175

436 4 jáma 219552/2 Bos p. f. 
taurus

Phalanx I 2c 2c 14 STR1 1175

436 4 jáma 219545 Bos p. Caput
femoris

57 2c 14 STR1 1175

436 4 jáma 219543 Bos p. f. 
taurus

Humerus 
dist. sin.

110 2c 14 STR1 1175

436 4 jáma 219555/1 Bos p. f. 
taurus

Molar 18 2c 14 STR1 1175

436 4 jáma 219552/1 Bos p. f. 
taurus

Mandibula 59 2c 14 STR1 1175

436 4 jáma 219542/5 Bos p. f. 
taurus

Humerus 
dist. sin.

120 2c 14 STR1 1175

436 4 jáma 219544/7 Bos p. f. 
taurus

Radius prox. 
sin.

82 2c 14 STR1 1175

436 4 jáma 219555/2 Ovis/Capra Molar inf. 4 2c 14 STR1 1175
436 4 jáma 219542 Bos p. f. 

taurus
Radius dist. 
sin.

120 2c 14 STR1 1175

436 4 jáma 219556 Bos p. f. 
taurus

Molar 2 2c 14 STR1 1175

436 4 jáma 219554 Bos p. Molar sup. 64 2c 14 STR1 1175

629 Tabulka je sestavena ze souhrnu dat publikovaných L. Peškem, J. Rulfem, J. Slavíkovou a A. T 
Clason. Raně středověký materiál představuje intruzi v neolitických objektech a jeho výpovědní 
hodnota je tudíž relativní (viz Peike - R u /f-S la v ík o vá  1998, 83-118; Clason 1967, 90-96, ibid. 1970,

1-17).
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436 4 jáma 219557 Bos p. f. 
taurus

Molar 1 2c 14 STR1 1175

625 6 komplex
jam

274200 Bos p. f. 
taurus

Molar sup. 10 19 StK13/STR2 445

685 c 2 komplex
jam

238688 Bos p. f. 
taurus

Molar 3 StKl/STR2 362

685 a 3 komplex
jam

238687 Sus scrofa 
f.

Atlas 31 2 StKl/STR2 362

685 b 4 komplex
jam

238686 Bos p. f. 
taurus

Molar 8 2 StKl/STR2 362

815 4 jáma 257210 Bos p. f. 
taurus

Radius prox. 
dex.

70 StKl / SL1 86

815 1 jáma 257209 Bos p. f. 
taurus

0.
zygonaticum

18 StKl / SL1 86

862 1 jáma 265976 Sus scrofa 
f.

Radius dex., 
prox.

24 STR2 1

874 2 jáma 266595 Bos p. f. 
taurus

2x molar 20 3- 22 StKl/STR2 511

874 2 jáma 266597 Bos p. f. 
taurus

Molar inf. 16 3- 22 StKl/STR2 511

874 1 jáma 266596 Bos p. f. 
taurus

Molar sup. 7 3- 22 StKl/STR2 511

913 a 5 komplex
jam

250252/2 Bos p. f. 
taurus

Molar M3 
sin.

17 3b 21 StK3/STRl 1848

913 a 5 komplex
jam

250283 Bos p. f. 
taurus

Molar 13 3b 21 StK3/STRl 1848

913 b 2 komplex
jam

250284/1,2 Bos p. f. 
taurus

2x tibia 20 3b 21 StK3/STRl 1848

913 b 1 komplex
jam

250285 Bos p. f. 
taurus

molar 3 3b 21 StK3/STRl 1848

913 c 2 komplex
jam

250286 Bos p. f. 
taurus

Molar 5 3b 21 StK3/STRl 1848

913 c 3 komplex
jam

250287 Sus scrofa 
f.

Incisivus 6 3b 21 StK3/STRl 1848

918 2 jáma 247734 Bos p. f. 
taurus

Metatarsus 
dex. prox.

77 2a 11 StK/STRl 729

Celkem objektů 13
Celkem určených kostí 46
Celkem určených živočišných druhu 3
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Tabulka č. 10: OSTEO 
Z VÝZI 

ZJIŠTĚNÁ RANĚ S1

LOGICKÉ URČENI ZVÍŘECÍCH KOSTÍ 
CUMU BYLANY 1953-1967 
fŘEDOVĚKÁ DRUHOVÁ SKLADBA630

Latinský druhový název Český druhový název NISP NISP%
Bos p. f  taurus Skot domácí 40 87,0
Ovis/Capra Ovce /  Koza 3 6,5
Sus scrofa f. Prase divoké 3 6,5
Celkem NISP 46 100

Domestikované živočišné druhy 43 93,5
Divoké (volně žijící) živočišné druhy 3 6,5

Tabulka č. 11: OSTEO 
Z VÝZKUP 

ZJIŠTĚNÁ RANĚ Sr

LOGICKÉ URČENÍ ZVÍŘECÍCH KOSTÍ 
tfU NOVÉ DVORY 1 1974-1975 
fŘEDOVĚKÁ DRUHOVÁ SKLADBA631

Latinský druhový název Český druhový název NISP NISP%
Bos p. f. taurus Skot domácí 66 47,8
Sus domestica Prase domácí 27 19,6
Equus caballus Kůň domácí 20+1? 15,2
Ovis/Capra Ovce /  Koza 13 9,4
Canis familiaris Pes domácí 2 1,5
Gallus gallus f. domestica Kur domácí 3+1? 2,9
Columba livia f. domestica Holub domácí 1 0,7
Cervus elaphus Jelen lesní 1 0,7
Citellus citellus Sysel polní 1 0,7
Helix pomatia Hlemýžď zahradní 2 1,5
Celkem NISP 138 100

Domestikované živočišné druhy 134 97,1
Divoké (volně žijící) živočišné druhy 4 2,9

630 Tabulka vychází ze souhrnu dat publikovaných L. Peškem, J. Rulfem, J. Slavíkovou a Z 
Tempírem (viz Peške - R u lf -  Slavíková 1998, 83-118; R u lf-T e m p ír  2002, 117-124; Slavíková 1986, 
403-404).
631 Tabulka vychází ze souhrnu dat publikovaných L. Peškem (viz Peške 1985, 136-137).
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12. ZÁVĚR

Tuto práci bylo určitě možno napsat na mnoha místech jinak, zcela jistě lépe a často 

také více do hloubky. Nepopírám, že řady vytčených cílů bylo dosaženo pouze 

částečně a některé otázky zůstaly dokonce nezodpovězeny, přesto si ale myslím, že 

práce jako celek svůj základní účel splnila.

Výsledky archeologického výzkumu často svojí nekonkrétností svádí ke 

spekulaci. V takovém případě jsem se vždy snažil o co možná nejserióznější přístup, 

který by bral ohled na všechny možné varianty řešení. Jestliže jsem byl nucen 

formulovat konkrétní závěry, pokoušel jsem se je podat vždy tak, aby bylo zřejmé, 

jaké důvody mne ke konečnému rozhodnutí vedly. Netvrdím, že výsledky, k nimž 

jsem při práci dospěl, odrážejí nějakou historickou pravdu a jsou tak jediné možné. 

Jsem si vědom, že jiný badatel může mít na věc odlišný názor, a budu proto rád za 

každou věcnou připomínku ke způsobu provedení i výsledkům mého dosavadního 

výzkumu. Čtenáři se pak dodatečně omlouvám, za všechny případné chyby, které 

v práci najde, a které padají pouze a jen na mou hlavu.
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