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Abstrakt

Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá bonitou pôd 80 prehistorických 

archeologických lokalít. Cieľom práce je na základe vhodných podkladov porovnať bonitu 

týchto pôd v minulosti a v súčasnosti. Informácie o bonite pôd v minulosti sú čerpané 

z Tereziánskeho katastra českého a cisárskych odtlačkov máp stabilného katastra. Súčasná 

bonita pôdy je reprezentovaná mapami BPEJ a ich bodovým hodnotením. Súčasťou práce je 

aj porovnanie bonity pôd v celom katastrálnom území, na ktorom sa lokalita v čase 

vyhotovenia cisárskych odtlačkov nachádzala s kilometrovým okruhom okolo danej lokality. 

Rešerše literatúry stručne charakterizuje jednotlivé prehistorické doby a rôzne prístupy 

k hodnoteniu pôdy až do súčasnosti. Vlastná práca prináša záver, že bonita pôd na základe 

použitých nástrojov a metód je vyššia v súčasnosti a z priestorového hľadiska je bonita nižšia 

v najbližšom okolí lokality. Výsledky vlastnej práce sú však ovplyvnené viacerými činiteľmi, 

o ktorých je diskutované v závere práce.

Kľúčové slová: bonita pôd, archeologické lokality, BPEJ, kilometrový perimeter

Abstract

The presented bachelor thesis deals with the land evaluation of 80 prehistoric 

archaeological sites. The aim of the thesis is comparison of evaluated land in the past and the 

present on the basis of suitable sources. Information about the past evaluation of land was 

drawn from the Theresian Czech cadastre and imperial imprints of maps of the stable 

cadastre. The present land evaluation is represented by maps of BPEJ and their evaluation 

points. The comparison of evaluated land in the cadastre of archaeological site on the maps of 

imperial imprints with one kilometre perimeter around the site is also included. The survey of 

literature characterises briefly the prehistoric eras and the diversified approaches to the land 

evaluation up to the present times. The result of the thesis is that the land evaluation is higher 

in the present on the basis of used research tools and methods. The land evaluation is lower in 

the immediate vicinity of the site. The effect of various factors on the results of the thesis is 

discussed at the end of thesis.

Keywords: land evaluation, archaeological sites, BPEJ, perimeter of kilometre
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1. ÚVOD A CIELE PRÁCE

Prekladaná práca sa zaoberá bonitou pôdy. Cieľom práce je porovnanie bonity pôd 

významných lokalít prehistorického poľnohospodárstva v minulosti a v súčasnosti, nakoľko 

podobnému porovnaniu nebola doposiaľ venovaná veľká pozornosť. Druhotným cieľom je 

vytvoriť obraz súčasnej bonity pôd v zázemí archeologických lokalít, pre tento účel bol 

vytvorený perimeter 1 km a bonita pôd v tomto zázemí je porovnávaná s bonitou v celom 

katastrálnom území jednotlivých lokalít. Súčasťou prekladanej práce sú aj stručné prístupy 

k poľnohospodárstvu a s ním spojených aktivít v jednotlivých archeologických periódach. 

Popri tom je snaha zhrnúť prístupy k bonitácii pôd v priebehu ostatných storočí.

Vzhľadom k tomu, že som prácu písal vo svojej rodnej reči slovenčine, na niektorých 

miestach môže dôjsť k nesprávnemu gramatickému tvaru českých miestopisných názvov. Za 

prípadné chyby sa vopred ospravedlňujem.

2. REŠERŠE LITERATÚRY

2.1.   Vymedzenie praveku a prehistórie

Periodizácia znamená rozdelenie dejinného procesu na menšie obdobie podľa určitých 

znakov vo vývoji obsiahnutých a z neho vyberaných (Böhm 1953). Pravek ako najstaršie 

obdobie dejín  začína vznikom ľudskej spoločnosti vyrábajúcej nástroje (Bouzek  1976). Jeho 

koniec, resp. predel medzi pravekom a mladšími dejinami je problematickejší. Neustupný 

(1961) tento predel spája so začiatkami používania písma, ktoré si českí Slovania osvojili až 

pri vzniku Veľkomoravskej ríše. Slovania v týchto úvahach vystupujú ako nová zložka, 

miesto toho, aby boli chápaní ako neodlúčiteľná časť európskeho spoločenstva (Böhm 1953). 

Podobne koniec praveku spája s príchodom Slovanov aj Sklenář (2002). Písmo však nie je 

dôsledok veľkých zmien, ale len jeden z podnetov pre tieto zmeny.  Podobnými podnetmi 

možno charakterizovať aj právo spojené so vznikom štátov, či vedecké prvky. Preto nie je 

možné považovať len jeden izolovaný a sprievodný zjav spoločenského života za rozhodujúci 

predel v dejinách, teda ako predel medzi pravekom a mladšou dobu dejinnou. Preto na území 

dnešného Česka sa ako takýto predel javí vznik Veľkomoravskej ríše (vznik feudalnej 

spoločnosti, zvýšená a špecializovaná výroba a zmena, monumentálna architektúra, 

organizovanie cirkvi, rozvoj písma, literatúry). Pojem praveku sa tak obmedzuje len na dejiny 

prvobytne pospolnej spoločnosti a končil by v priebehu formácie Veľkomoravskej ríše v 9. 



8

storočí (Neustupný 1961). Znalosť písma nemôže teda byť predelom vo vývoji spoločnosti, 

môže však byť predelom medzi dvoma vedami, ktoré sa vývojom spoločnosti zaoberajú, t.j. 

medzi prehistóriou a históriou. Preto možno skrátene vyvodiť záver, že prehistória poznáva 

pravek predovšetkým z nepísaných zdrojov, pričom história používa pri sledovaní mladšieho 

dejinného obdobia tie písané. Podobný názor vyjadril aj Pečírka (1979). Pritom však 

prehistória ostáva históriou (Sklenář 2002), lebo skúmajú rovnaký predmet a to vývoj ľudskej 

spoločnosti (Neustupný 1961).

Možno teda na záver tejto časti zhrnúť, že podobne aj prehistória a história majú svoj 

predel vo vzniku Veľkomoravskej ríše.

Zahraničné pramene vyjadrujúce sa k tejto otázke kladú predel už na koniec 

halštatskej doby a následný začiatok laténskej doby spájajú so vznikom včasnej doby dejinnej 

(Niederle 1919). Preto obdobie do halštatu označujú ako prehistóriu a od laténu ako 

protohistóriu, nakoľko hlavným zdrojom sú písomné pramene, ale funkcia hmotných 

prameňov nemizne (Sklenář 2002). Podobne Venclová (2008a) to vysvetľuje tým, že sa 

stredná Európa dostáva do oblasti záujmu antického sveta a je spomínaná v dielach antických 

autorov. Z hľadiska spoločensko-ekonomického vývoja nie je tak veľa rozdielov medzi 

halštatskou a laténskou dobou ako práve z archeologického. V týchto aj v nasledujúcich 

dobách - rímska doba a doba sťahovanie národov, je možné sledovať koncové fázy prvobytnej 

spoločnosti, ktorá tak až v 9. st., v dobe Veľkomoravskej ríše, stojí na prahu feudálnej 

spoločnosti. Preto je oprávnené končiť pravek aj prehistóriu, tam kde začína feudálny štát. 

V práci bude braný ohľad na tieto skutočnosti, aj ked názory na vymedzenie 

jednotlivých období sa rôznia. Líši sa aj časové priradenie jednotlivých periód klimatických či 

vegetačných ku obdobiám príznačným z hľadiska archeológie, ktorá je najdôležitejšou 

dieľčou disciplínou prehistórie (Pečírka 1979). Príloha 1 a príloha 2 slúžia pre stručnú 

orientáciu v texte v jednotlivých časových periodách.
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2.2. Prírodné prostredie pravekého človeka a počiatky osídlenia

Pod pojmom prírodné prostredie pravekého človeka je treba rozumieť sumu všetkých  

prírodných podmienok na určitom území a to pomery krajinné (reliéf, geologické podložie, 

pôda, vegetácia, fauna) a prostredie klimatické. Človek vstupuje do krajiny ako tretia tzv. 

socioekonomická zložka (Ložek 1981). Alebo inak povedané, prírodné prostredie je súhrn 

predmetov a javov prírody, ktoré su jednak na počiatku dejín prirodzenou základňou pre 

vznik a rozvíjanie historickej aktivity človeka, jednak vždy taktiež objektom tohto pretvárania 

a jeho výsledkom (Stručný filozofický slovník 1966).

Každá krajina v každej časti sveta má svoje charakteristiky, ktoré sú výsledkom 

viacerých činiteľov (zemepisná poloha, nadmorská výška, geologické, hydrologické, 

klimatologické či  pedologické pomery). V Európe mierneho pásma je krajina rozdelená na 2 

základné georeliéfne typy: nížiny a vysočiny. Vyhľadávanejším typom bola počas celej 

histórie ľudského osídlenia nížina (Gojda 2000). Vysočiny vďaka menej priaznivým 

podmienkam slúžili v praveku skôr ako miesta, kadiaľ prechádzali diaľkové cesty. 

Významnou prirodzenou zónou, ktorú ľudia oddávna využívali k trvalému osídleniu bolo 

morské pobrežie. More a oceán boli pre pravekého človeka dlho neprekonateľnou bariérou. 

Človek sa počas svojho vývoja prispôsoboval daným podmienkam a hľadal si najvhodnejšie 

miesta k usídleniu sa. Približne pred 12 tisíc rokmi vystriedal pleistocén holocén, dobá 

poľadová. História vzťahu človeka ku krajine má 2 základné etapy. Prvá je v archeologickej 

terminológii označovaná ako paleolit - staršia doba kamenná (od vzniku hominidov a rodu 

homo až po koniec doby ľadovej). Človek využíval prírodné zdroje v pasívnej podobe. K

zmene vo vzťahu človeka a prírody dochádza v relatívne nedávnej dobe (Gojda 2000). Hoci 

tento proces trval mnoho storočí, predsa sa udial relatívne rýchlo. Postupne sa začína obdobie 

neolitu – mladšej doby kamennej. V niektorých oblastiach sa dlhšie udržuje prechodná fáza 

medzi staršou a mladšou dobou kamennou, t.j. mezolit- stredná doba kamenná. Vzťah človeka 

k prírode sa mení na aktívny, aj keď Dreslerová a Pokorný (2004) tvrdia, že v neolite sú 

antropogénne vplyvy ešte relatívne nevýrazné. Podobne aj Lipský (1998) sa prikláňa 

k názoru, že až koncom neskorej doby bronzovej dochádza k značnému rozšíreniu plôch 

obhospodarovanej pôdy. 

Každé spoločenstvo ľudí postupne optimalizovalo vlastnú stratégiu využívania 

dostupných prírodných zdrojov až po maximálnu hodnotu. Súbežne s ľudskými zásahmi však 

neustále prebiehajú aj prirodzené zmeny, ktorým sa praveký ale i dnešný človek musel a musí 

vedieť prispôsobiť, aby sa vyhol katastrofickým následkom niektorých  svojich činností 
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(Ložek 1981). Reakciou na klimatické zmeny, spočívajúce v nutnosti zmeny stratégie 

využívania krajiny, bol niekedy aj zánik jednej archeologickej kultúry (archeologická kultúra 

ako súhrn archeologických typov, vymedzených v priestore a v čase, t.j. súbor dochovaných 

a znovu nájdených pozostatkov existencie a činnosti jednej a tej istej skupiny ľudí (Pečírka  

1979)) a jej nahradenie novou kultúrou (Bouzek 2005). Postupne ako praveké populácie 

zaberali priestor jednotlivých prirodzených krajinných typov, vytvárali sa tzv. sídelné 

historické zóny. J. Beneš (1995) v rámci Čiech rozlíšil 4 tieto zóny, v závislosti na 

nadmorskej výške, klimatických pomeroch či vzdialenosti od vodných zdrojov. 

Sídelné pomery, ktoré sa utvárali v paleolite a v mezolite sa ešte pevnejšie ustálili 

v neolite. Vtedy v poľnohospodárskom prostredí boli vytvorené podmienky pre rýchlejší 

postup civilizácie (Neustupný 1973). Poľnohospodárske osídlenie v ranom neolite prenikalo 

až do podhorských oblastí, pričom k najväčšiemu osídleniu, t.j. s presahom do najvyšších 

nadmorských výšok došlo údajne v menej výraznom klimatickom optime doby halštatskej 

a laténskej (Dreslerová 2005). Všeobecným trendom posledných dvoch desaťročí, nielen 

v ČR, je sústredenie záujmu archeológov na vzťah lokalít a prírodného prostredia (Končelová 

2005). Lokalitou je chápané, rovnako ako u Venclovej (2001), miesto nájdenia artefaktov či 

ich skupiny.

2.2.1. Vzťah pravekého človeka k pôde

Vzťah pravekého osídlenia k pôdam je považovaný väčšinou autorov za základný. 

Väčšina autorov sa domnieva, že základné typy pôd boli už konštituované pred príchodom 

prvých poľnohospodárov do strednej Európy (Ložek 1973 a 1981). Počas pleistocénu došlo 

dôsledkom pôsobenia periglaciálnych a glaciálnych geomorfologických procesov buď 

k fosilizácii starších pôd, alebo k ich prekrytiu (Němeček 1990). Nová pôda sa začala vyvíjať 

až začiatkom holocénu. Rýchlosť pôdneho procesu ako aj stav pôdneho pokryvu na začiatku 

neolitu nie sú presne objasnené (Kuna 2004). Je ale nutné počítať s rozdielmi súčasného stavu 

pôdneho obrazu od atlantika resp. epiatlantika (Ložek 1973). Ak má pôda vhodné podmienky, 

tak na niektorých substrátoch, hlavne na spraši, sa tvorí veľmi rýchlo. Rýchla tvorba pôdy 

môže byť príčinou transformácie archeologických prameňov. V každom prípade podlieha 

pôdny pokryv zmenám v čase v závislosti na litogénnych, hydrogénnych, klimatických či 

biogénnych činiteľoch. Aj z tohto dôvodu je použiteľnosť máp  pre posudzovanie stavu 

praveku problematická (Rulf 1983). Obraz podložia nepodliehal väčším zmenám v čase. Nedá 

sa však vylúčiť erózia slabších vrstiev spraše (Neustupný 1965). Gradmann (1901) už na 
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počiatku 20. st. tvrdil, že medzi neolitickým osídlením a rozšírením spraše je úzka súvislosť. 

Základné prvky dynamiky vzťahu k prírodnému prostrediu, predovšetkým vo vzťahu k pôdam 

ako aj ku klíme sa zreteľne ukazujú už v oblasti celých Čiech (Rulf 1981a a 1982). 

S postupom času, ako sa človek začína „udomácňovať“ v novom prostredí, stáva sa 

jeho činnosťou zmena pôdneho povrchu viditeľnejšia. Zdá sa, že počas staršej fázy 

poľnohospodárskeho praveku nedochádzalo k podstatnejšej erózii pôdy (Kuna  2007).

Prirodzené príčiny erózie pôdy v období holocénu boli v miernom klimatickom pásme 

pravdepodobne nepatrné, a najvýznamnejším eróznym faktorom sa stavala poľnohospodárska 

činnosť (Kuna 2004). Premena vegetačného krytu ako následok odlesňovania a prechod na 

poľnohospodársku výrobu mali za následok výraznú zmenu hydrologických pomerov. Možné 

typy svahovej či aluviálnej erózie na území Čiech zhrnul Beneš (1995) do 18 prípadov, 

pričom pri svahovej erózii vyčlenil erózne vlny do obdobia neskorého eneolitu, neskorej doby 

bronzovej a konca doby rímskej. V súvislosti s retrográdnym vývojom pôd hodnotí Ložek 

(1973) ako vrcholovú fázu erózie lesných pôd koniec doby bronzovej. Bouzek (2005) navyše 

uvažuje aj o dobách halštatskej a laténskej ako o významných obdobiach erózie. 

Bezprostredne po tomto období sa vytvárajú druhotné černozeme, čo značí, že niektoré miesta 

dočasne pokryli trávne spoločenstvá. Neskôr odnos opäť naberá na intenzite, čo pokračuje do 

súčasnosti (Ložek 1976). V súvislosti s eróziou pôdy Ložek (1981) rozdeľuje etapy 

pretvárania krajiny do 5 období počínajúc neskoro glaciálnou zmenou prevažne otvorenej 

vegetácie na prevažne lesnú formáciu skorého holocénu, ktorá nezaznamenala ešte žiaden 

zvrat vo vzťahu prírody a ľudskej spoločnosti a končiac pôsobením súčasnej prevažne strojnej 

agrotechniky spojenej s poľnohospodárskou výrobou.

Ako účinná protierózna ochrana sa v prehistorickej dobe uplatnila orba krížovým 

spôsobom, vytváranie hraníc medzi poľami, dokonalejšie spracovanie pôdy (napr. železnou 

radlicou) či pestrá skladba pestovaných plodín (Kuna 2004).

S eróziu pôdy sa strácajú aj záznamy o archeologických lokalitách. K druhotnému 

premiestňovaniu artefaktov v pôde však dochádza aj pri procesoch pedoturbácie, pri ktorom 

dochádza k homogenizácii pôdneho profilu. 
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2.3. Podmienky v prehistorických dobách

2.3.1. Neolit

Neolit predstavuje v širšej oblasti strednej Európy obdobie necelých dve tisíc rokov pr. 

Kr. (počiatok 5 300 pr. Kr. spadá do staršieho obdobia stredného holocénu - atlantiku (Ložek 

1981)). V tomto období je ukončený vývoj tzv. prakrajiny a začína sa vďaka 

poľnohospodárstvu jej pretváranie v kultúrnu krajinu (Rulf 1983). Človek si začína 

uvedomovať výhody spôsobu života, kedy zostáva na relatívne stabilnom mieste (Gojda

2000). Ide o výrazný zlom z hľadiska historického i ekologického. (Demek-Quitt-Raušer 

1976). Pri skúmaní hybných síl vývoja spoločnosti nie je možné pritom sledovať izolovane 

jednu či druhú stránku tejto jednoty (Rulf 1983). Právom je neolit vo vzťahu spoločnosť-

príroda prirovnávaný svojím významom ku druhému revolučnému zvratu, ktorým je vedecko-

technická revolúcia (Ložek 1977). Taktiež v ČR, ako jednej z časti tohto územia, sa objavujú 

archeologicky dobre zdokumentované areály. Svedčia o prítomnosti obyvateľov, ktorí sa 

živili chovom dobytka a pestovaním kultúrnych odrôd obilnín a strukovín (Pavlů 2007). Tým 

sa líšia od obyvateľov mezolitu, ktorí sú označovaní ako lovci a zberači (Vencl 1982). Prestali 

putovať za obživou a obklopovali sa ňou v miestach, kde relatívne dlhšie prebývali. Tým sa 

zhruba 10-krát zvýšila úživnosť poľnohospodárstva ne jednotku plochy (Gojda 2000). Dubský 

a Hájek sa prikláňajú k názoru K. Žeberu, ktorý podáva správu o tom ako to prebiehalo na 

rozhraní mezolitu a neolitu, keď hovorí, že človek na počiatku mladšej doby kamennej 

prekrižoval celé územie, ale neskôr sa usadil len na miestach vhodných pre obchod a osídlenie 

(Žebera 1939). 

Domestikácia obilnín, strukovín a bylinožravcov na Prednom východe umožnila 

šírenie tohto druhu obživy aj do iných oblastí sveta. V menej priaznivých podmienkach 

smeroval vývoj skôr k pastevníctvu (Pavlů 2007). Nové druhy artefaktov vznikali tak už pred 

zmenou spôsobu obživy a boli teda skôr ovplyvnené lovecko-zberačským  životom. Vznik 

poľnohospodárstva na Prednom východe je spájaný so zásadnou zmenou ideológie 

dovtedajšej lovecko-zberačskej spoločnosti (Cauvin 1994).

Sídliska tejto doby sú zakladané na okrajoch údolí resp. nízkych terasách, pričom 

sklon svahov nepresahuje 4 °. Orientácia svahov voči svetovým stranám nebola rozhodujúca 

a riadi sa miestnou modeláciou terénu. Vzdialenosť od vodných zdrojov nepresahovala 500 

m, pričom väčšina sídlisk je 300 m od vody. Zväčša sa jedná o potok. Prevýšenie terénu 

sídlisk presahuje len zväčša 20 m. Sídliska sú na územiach s dnešnými priemernými teplotami 

7-9 °C a 40 % územia je v relatívne vlhkom prostredí - nad 550 mm dnešného ročného 
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zrážkového priemeru (Pavlů 2007). Rozsah sídel sa kryje s niekdajšou plochou stepí (Filip 

1930). Často sú osídlené oblasti hnedozemí, kambizemí a ilimerizovaných pôd. V rámci 

celých Čiech je to cca 50 % lokalít. Na černozemiach je pôd menej (necelých 30 %). 

Z nálezov malakofauny je zrejmé, že prvotné roľnícko-pastevnícke osídlenie v neolite zastihlo

v Čechách ešte zvyšky plôch charakteru černozemných stepí (Ložek 1981). Podľa Bouzka 

(2005) sa nachádzali stepi, vychádzajúc len z prírodných podmienok, na území stredného 

Poohří (hlavne Lounsko). V blízkosti sídlisk sú pôdy relatívne úrodné. Nemožno hovoriť 

jednoznačne ani o hornej hranici osídlenia vzhľadom k nadmorskej výške terénu. Aj 

v Čechách niektoré sídliska prevyšujú hranicu 350 m n. m., skôr často uvádzanú ako limitnú

(Zápotocká 1982), oproti tomu na Morave a Slovensku sú známe aj nad 600 m n. m. (Rulf 

1994).

Neolitizácia spoločnosti je spájaná s vznikom domáceho hospodárstva (domus). Pre 

poznávanie pravekého poľnohospodárstva má význam aj experiment ako nástroj 

modelovania. Postupne bolo definovaných niekoľko modelov (Pavlů 2007): žiarové 

sťahovavé poľnohospodárstvo, extenzívne prielohové s využitím pluhu, intenzívne 

kopaničiarske využívajúce nivu a intenzívne záhradnícke, ktoré je dnes dokladané pre 

stredoeurópsku sprašovú oblasť staršieho a stredného neolitu. To spočívalo 

v obhospodarovaní pomerne malých plôch v kombinácii s chovom dobytka pre domácu 

potrebu, pričom predpokladalo sa zvýšenie vynaloženej práce na jednotku obhospodarovanej 

plochy (Pavlů 2007). Doklady neolitického ustajnenia dobytka nie sú na území Čiech 

potvrdené (Dreslerová 2005). Medzi pestovanými odrodami obilnín prevládali oziminy, 

pričom pri predpoklade vysokého výnosu stačila na výživu rodiny plocha približne 1 ha. 

Tento model bol úspešne testovaný a predpokladá aj rýchle prevzatie poľnohospodárskych 

praktík domácimi lovecko-zberačskými obyvateľmi (Pavlů 2007). Pre územie Čiech sa 

neuplatnila kombinácia týchto modelov, ktorá bola bežná vo svete. Predpokladalo sa, že 

žiarenie spojované s úhorom, hlavne za účelom sprístupnenia zapojeného dubového lesa pre 

obhospodarovanie,  bolo v strednej Európe prevádzkované len v obmedzenej miere. A. 

Boogard (2004) na základe archeobotanického materiálu dokonca teóriu o stredoeurópskom 

neolitickom žiarovom poľnohospodárstve odmieta. Takisto nemožno potvrdiť väčší význam 

nivy pre rastlinnú produkciu. Vtedajšie terény v bezprostrednej blízkosti vodných tokov 

neboli pre intenzívne kopaničiarstvo najvhodnejšie (Pavlů 2007). Doležité je na tomto mieste 

upozorniť, že dnešné nivy mali v minulosti iný vzhľad (Opravil 1983). Príčinou prípadných 

posunov areálov hospodárenia nemohla byť ako hlavný dôvod vyčerpanosť pôdy, lebo tá 
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podľa dlhodobých experimentov nedosahovala kritických hodnôt (Peške 1987). Podobne aj 

Kuna (2004) vyvracia tento názor.

2.3.2. Eneolit

Charakter poľnohospodárstva sa v eneolite (približne od roku 4 300 pr. Kr.)  podstatne 

zmenil. Základom sa vtedy stalo pestovanie obilnín s využitím ľahkého oradla s chovom 

domácich zvierat, pričom lov už zohrával len zanedbateľnú úlohu (Neustupný 2008). Takmer 

všeobecne je považovaný za jeden z hlavných znakov neolitu zintenzívnenie a rozšírenie 

chovu dobytka (Neustupný 1968). Prvýkrát vznikajú relatívne stabilné polia s prielohmi, 

ktorých ďalším vývojom sú úhory. Krajina sa delí na areály rezidenčné, areály polí a pastvy, 

areály pohrebné, kultovné atď. Tento typ pokračoval do stredoveku a v novoveku sa rozšíril aj 

do iných kontinentov mimo Európu (Pavlů 2007). Neolitické žiarové poľnohospodárstvo 

viedlo k opakovanému vypaľovaniu častí zmiešaného dubového lesa, čo zhoršovalo jeho 

regeneráciu. Tak sa stalo, že na rovných plochách bol taký les zhruba po tisíc rokoch 

neolitického hospodárenia rozsiahle premenený a v dôsledku toho prestávalo byť žiarové 

poľnohospodárstvo dostatočne výnosné. V tomto okamžiku sa zakladali v okolí osád skutočné 

polia, ktoré sa nenechávali zarastať lesom a krovinami, resp. vytvoriť prielohy. Povrchová 

vrstva sa musela preorať, čím sa odstraňovali prekážky orby, hlavne korene stromov a krovín, 

z ktorých by mohli porasty regenerovať. Tým sa vytvárali skutočné polia v dnešnom zmysle. 

Nepredpokladá sa, že polia mohli byť využívané dlhodobo alebo trvalo (Neustupný 2008). 

Odhaduje sa, že po 6 rokoch boli natoľko zaplevené, že sa orba musela prevádzať na iných 

miestach (Lom 1960). Gojda (2000) uvádza, že už po 2 rokoch sa orba prevádzala na iných 

miestach. Bývalé polia- tzv. (trávnaté) prielohy, tak boli ponechané prírodným regeneračným 

procesom, ktoré viedli k ich postupnému zatrávňovaniu. To bolo uľahčené pastvou, ktorá na 

prielohoch obmedzila prípadnú obnovu krovín a lesov. Les bol vytlačený na okraj sídelných 

areálov, pričom jeho význam ostal hlavne pri zimnom skrmovaní dobytka (ak chcela 

komunita aj po zimnom období prevádzať orné poľnohospodárstvo musela si niekoľko kusov 

dobytka ponechať). Po niekoľkoročných prestávkach v obhospodarovaní polí sa vytvoril 

bylinný pokryv, ktorý bolo možné opäť preorávať. Polia sa tak stávali artefaktom. Boli 

podobne ako v Anglicku, Škótsku, Írsku či Škandinávii oddelené medzami a mali približne 

tvar štvorca s veľkosťou 0,2 - 0,25 ha (Neustupný 1967).

Raný eneolit spadá do obdobia počiatku vegetačných zmien na počiatku subboreálu 

(vrchol a potom úpadok smreku, nástup buku a neskôr jedle,...). Tieto zmeny sú prírodného 



15

charakteru, ale ich korelácia s podstatnými zmenami v ľudskej kultúre je nápadná (Neustupný 

1985). Tak ako v iných obdobiach aj v ranom eneolite sa vyberajú územia v krajine (pozri 

časť 2.3.1.). Väčšinou boli volené oblasti ako v iných obdobiach praveku (Neustupný 2008). 

Eneolitické kultúry však dôslednejšie vyhľadávajú najvýhodnejšie oblasti - teplé a relatívne 

suchšie černozeme, vyhýbajú sa členitejším terénom, čo súvisí aj so zavedením oradla a tým 

aj s potrebou väčšej rozdrobenosti pôd (Rulf 1982). Napriek tomu Kruk (1973) vyjadruje 

názor, že až vďaka hospodárskej činnosti eneolitických kultúr vzniká možnosť tvorenia 

černozemí. V mladšom stupni skorého eneolitu je však špecifikom sídlenie na brehu potokov 

a riek, ktoré boli neskôr pochované buď mocnými sedimentami nivy (Dobeš 2000), alebo 

štrkopieskovými sedimentami s mocnosťou až do 5 m (Dreslerová 1995). Prvýkrát sa 

v krajine objavujú malé osady na vyvýšených polohách, ktoré bývajú ohradené (Gojda 2000). 

Práve do tohto obdobia spadá v kontexte strednej Európy objav ohradení, pričom dôležitú 

úlohu pri získavaní informácií zohráva letecká archeológia (Gojda 2002).  

2.3.3. Doba bronzová

V oblasti strednej Európy sa vymedzuje rokmi 2 200-750 pr. Kr. V dobe bronzovej 

bezpochyby pretrvával tradičný pestovateľsko-chovateľský model (Kuna 2007).  Spôsoby 

obhospodarovania polí boli v podstate rovnaké ako v neolite (Kuna 2007). Do pluhu sa 

postupne dostavajú ako záprah zvieratá. V mladšom období bronzovej doby sa vplyvy 

osídlenia sčítavajú s výrazne suchým podnebným výkyvom. Osídlené boli hlavne 

najúrodnejšie a klimaticky najvýhodnejšie regióny (Jiráň 2008). Počas strednej a neskorej 

doby bronzovej sa značne zväčšuje plocha osídlenia a na sklonku bronzovej doby človek 

preniká aj do vyšších polôh. Súčasne prebiehajú aj významné prírodné deje, ako napr. tvorba 

rendziny (Ložek 1981) či hromadenie svahových materiálov. Toto obdobie rýchlych 

opakovaných zmien uzatvára suchý interval predstavovaný dobre vyvinutou humóznou 

pôdou.

2.3.4. Doba halštatská

Obdobie dynamického spoločenského a ekonomického rozvoja medzi rokmi 750-500 

pr. Kr. Jednou z možností ako získať obraz tejto prehistorickej doby je vypracovaný model 

poľnohospodárstva pre mikroregión Vinořského potoka. Výmera polí a územia ponechaného 

úhoru odpovedala približne štvrtine celého územia. Celkovo by komunity daného územia 

využívali k obžive cca 3/4 územia vrátane lesných porastov (Venclová 2008a). Les bol teda 
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okrem pastvy využívaný aj ako zdroj letniny (Dreslerová a Sádlo 2000), preto bolo dôležité 

zachovať si čo najväčšiu plochu, hlavne teda z ekonomických príčin. Prieloh ležiaci ľadom 

mohol byť  skutočnosti len tretinový oproti zasiatym plochám. 

Významnou zmenou bolo v tomto období používanie železnej radlice, ktorá 

umožňovala i obhospodarovanie menej kvalitných, ťažších pôd (Venclová 2008a, Kuna  

2007). Taktiež sa doložením železnej kosy k sekaniu trávy predpokladá aj zriaďovanie lúk 

(Čtverák a Motyková 2006), hlavne na hlbokých vlhkých pôdach (Kuna  2007). Gojda (2000)

uvádza ich používanie až na konci halštatskej doby.

Výmera lesa a lúk potrebnej k skrmovaniu dobytka jednej rodiny v zimnej polovici 

roka nebola väčšia než rádovo jednotky ha. Pastva si vyžadovala plochy omnoho väčšie 

(Dreslerová 1996). Základné postupy poľnohospodárskej výroby boli však v zásade rovnaké 

ako v dobe bronzovej. Išlo o intenzívne orné hospodárenie spojené s chovateľstvom (Kuna  

2007).

2.3.5. Doba laténska

Obdobie rokov 500 pr. Kr. - 0. Poľnohospodárstvo predstavovalo základ obživy. 

Blízkosť zdroja vody hrala hlavnú úlohu pri výbere miesta (Venclová 2008b). Plochy 

s najúrodnejšími pôdami neboli zastavané, zrejme preto, že boli využívané ako polia 

(Venclová 1999). Dochádza k presvetľovaniu úrodných oblastí (Gojda 2000). Priame doklady 

polí z doby laténskej v Čechách nie sú k dispozícii. Ako poľnohospodárske pôdy boli 

využívané nielen černozeme, hnedozeme či nivné pôdy, ale aj menej kvalitné hnedé pôdy 

(Venclová 2008b). Podobne ako v dobe halštatskej boli obhospodarované aj ťažšie pôdy 

využitím železnej radlice (v tejto dobe dokonalejšia podoba). V dôsledku stále intenzívnejšej 

výroby železa dochádza aj k intenzívnejšiemu odlesňovaniu krajiny (Venclová 2008b). Ak 

boli prielohy využívané k pastve, hnoj dobytka zvyšoval kvalitu pôd. O umelom hnojení sa 

takisto uvažuje v tomto období. Rozloha prielohov päťnásobne prevyšovala rozlohu 

obhospodarovanej pôdy za predpokladu trávopoľnej sústavy, kedy ornú pôdu striedal úhor 

(Dreslerová 1996). Jednej rodine by tak k výžive postačovalo pole s rozlohou 1 ha a prieloh 

s rozlohou 5 ha (celá komunita so 4 rodinami by tak hospodárila na rozlohe 24 ha) v zázemí 

sídliska, čo v skúmaných regiónoch laténske osady splňujú (Dreslerová 1996). V posledných 

2 storočiach tejto doby sa krajinnou dominantou stávajú oppidá, ktoré sú umiestňované 

väčšinou mimo hlavné osídlené oblasti (Gojda 2000).
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2.3.6. Doba rímska

Obdobie medzi rokmi 0-400 n. l. Poľnohospodárstvo bolo na takej úrovni, že aj 

v menej úrodných oblastiach umožňovalo zaistiť dostatočnú výživu obyvateľov (Salač 2008). 

Dochádzalo k striedaniu obhospodarovaných plôch s pastvinami, takže aj pre túto dobu je 

charakteristické prielohové poľnohospodárstvo. K obhospodarovaniu pôdy sa používalo 

drevené radlo, železná radlica nebola z tejto doby na území Čiech dokázaná. 

Krajina predchádzajúcich období nebola rozdelená na presné diely polí, lúk, pastvín či 

polí. Relatívny dostatok prírodných zdrojov vytváral predpoklad, že pri určitej technologickej 

vyspelosti sa ľudia v danom priestore uživia. Spoločným úsilím obhospodarovali polia 

a prieloh nechali spásať dobytkom. Problém však nastal vyčerpaním prírodných zdrojov, ku 

ktorému z času na čas došlo, a takisto zvyšovaním počtu obyvateľov (Salač 2008). Aj 

v prostredí strednej Európy sa tento proces dal do pohybu približne 15 rokov pred koncom 

starého letopočtu (Gojda 2000). V oblastiach, kde sa Rimania rozhodli natrvalo usadiť pri 

vojenských ťaženiach začali pretvárať krajinu pravekú na krajinu štruktúrovanú. Pôda sa 

rozmeriavala na pravidelné dielce. Tzv. centuriácia bola dôležitá aj z ekonomického hľadiska. 

Charakteristickým rysom poľnohospodárskej krajiny boli rímske vidiecke vily. Boli plne 

sebestačné (s rozlohou okolo 100 ha) a hospodárili v nich väčšinou predstavitelia bohatšej 

skupiny farmárov. Na niektorých miestach toto členenie prežilo a aj súčasné polia 

zachovávajú svoje pôvodné tvary z dôb, kedy na nich hospodárili starí Rimania. Zásahom do 

krajiny v tomto období bolo budovanie základných komunikačných spojov (Salač 2008).

2.3.7. Doba sťahovania národov

Obdobie medzi rokmi 400-600 n. l., kedy v Čechách končí pravek a nastupuje raný 

stredovek (Salač 2008). Začalo sa pohybom väčšiny germánskych kmeňov a skončilo 

sťahovaním Slovanov. Z toho vyplýva invázia lesných spoločenstiev na skôr odlesnené 

a poľnohospodársky využívané oblasti v tomto období, aj keď jednoznačné doklady o tom 

zatiaľ nie sú (Kuna  2007). Je možné uvažovať o prielohovom poľnohospodárstve, kedy 2-

ročný úhor samočinne obnovoval pôdnu štruktúru (Salač 2008).

2.4. Prístupy k hodnoteniu pôdy

Prvé stopy ľudského záujmu o pôdu pochádzajú z dôb pradávnych. V českých 

oblastiach sú stopy až z paleolitu či neolitu (Mašek 1948). Už v neolite vznikala potreba 

ochraňovať pôdu a úrodu. Omnoho viac pamiatok o obhospodarovaní pôdy, súpisoch a držby 
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sú z iných kultúr neskorších dôb (napr. rímsky tzv. Zákon dvanástich dosiek, hieroglyfické 

tabuľky na Níle,...).

Na území Česka je klasifikácia pôd vyjadrovaná skôr mierami, ako lány, hony, 

pražský lakeť, pinta a podobne, než skutočnými vlastníkmi pôdy. Akosť - bonitu pôdy 

rozlišovali podľa množstva výsevu na určitú plochu (Mašek 1948). Záznamy o pôdach boli 

v tejto dobe v urbároch, označované ako súpisy. Prvé historicky doložené informácie 

o predchodcovi neskorších katastrov je z r. 1022 (Bumba 2007).

2.4.1. Katastre do 20. storočia 

Zemské katastre vznikajú v českých krajinách po 30-ročnej vojne a sú úradným 

berným súpisom obhospodarovanej a poľnohospodársky využívanej pôdy (Chalupa 1964 a 

1966). Triedne a sociálno-ekonomické pomery feudalizmu zabraňovali evidencii všetkej ornej 

pôdy v Čechách a tak až do polovice 18 st. sa zahrňuje len tzv. rustikál (pozemky, na ktorých 

priamo hospodárili vykorisťovaní obyvatelia). Katastre sa však neobmedzujú len na uvedenie 

rozlohy orných plôch rustikálnych hospodárstiev, ale snažia sa určiť aj iné charakteristiky ako 

obilné výnosy, vybavenie usadlostí dobytkom, bonitu pôdy. V tomto období bonita mala 3 

triedy - dobrá, stredná a zlá (Bumba 2007). Katastre sa tak stávajú všestranným prameňom 

pre štúdium hospodárskych a sociálnych pomerov na sklonku feudálneho obdobia.

1. pobělohorským katastrom v Čechách je prvá berná rula z roku 1654, vytvorený pre 

fiškálne účely štátu. Podmienky, za akých kataster vznikal, boli jasným signálom 

neobjektívnosti údajov. Navyše krátky čas, a to 2 roky, ktorý stačil 4-členným stavovským 

komisiám k tomu, aby spísali všetky  poddanské hospodárstva, tzv. usadlosti, ktoré boli 

jednotkou pre odhad výnosu (spolu s poľami a dobytkom) je znakom, že neboli dodržané 

všetky požiadavky. Preto sa hneď po zavedení ruly vzniesli voči nej výhrady. Neskôr 

prebehla katastrálna reforma Kinského v rokoch 1682-1683, ktorá dala vznik druhej bernej 

rule v roku 1684. Sťažností voči rule pribúdalo aj na začiatku nového storočia.

Situácia si vynútila rektifikáciu údajov bernej ruly, pričom opravné práce začali 

komisári v roku 1713. Do Prahy, kde sa všetky záznamy zhromažďovali, prichádzali už 

v rokoch 1713-1716 priznania podľa feudálnej stavovskej hierarchie - duchovenské, 

vrchnostenské, mestské a poddanské. Práve tie posledné boli najrozsiahlejšie. Boli to detailné 

záznamy každej usadlosti, pričom každý kus poľa bol zaradený do jednej z 5 kategórií –

dobrá, stredná, zlá, lada a poslednou kategóriou boli pusté a zarastené pozemky. Rozloha polí 

je udávaná vo vysiatych strychoch, ako bolo dovtedy udávané vo všetkých katastrálnych 
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prameňoch, ale aj v skutočnej ploche. V záveroch vizitačných zápisov sa o.i. uvádza aj 

celkový profil pôdy, možnosť obhospodarovania, veľkosť pastvín a lúk, vhodnosť spásania 

ako aj bonita. V roku 1748 vstúpil do platnosti nový kataster nazvaný prvý rustikálny kataster 

tereziánsky (Pekař 1932). Pozemky sa delia na hory a roviny a každá táto kategória na 3 

bonitné triedy. Každej bonitnej triede odpovedal odhad hrubého výnosu z jedného korca polí. 

Rozdelenie do tried zaviselo od ceny žita ako aj od výnosu zŕn (Pekař 1932). Výsledky 

dlhoročnej práce mnohých úradníkov však nemal dlhé trvanie. Námietky sa vzniesli na bernú 

kalkuláciu ako aj určovanie bonity a výnosu polí. Preto už na začiatku 50. rokov 18. st. 

začínajú nové práce na katastri. Vizitačné komisie boli tentoraz povrchnejšie. Obmedzujú sa 

v podstate len na zistenie bonity polí a hrubé zistenie ich rozlohy. Následné práce prebiehali 

veľmi rýchlo a už v roku 1756 bol pripravený čistopis ako pre rustikál, tak aj dominikál 

(vrchnostenská, pánska pôda, dlho bez všetkých daňových povinností) a v roku 1757 vstupuje 

do platnosti druhý rustikálny kataster tereziánsky spolu s katastrom pánskym – exaequatorium 

dominicale.  Revizitácia rustikálu však prebiehala oveľa dôslednejšie ako dominikálu, hlavne 

z obáv vrchnosti (Boguszak a Císař 1961). Nový kataster bol v podstate len prepracovaný 

prvý kataster, pričom spočíval na jeho základoch (Pekař 1932). V tejto podobe bolo upustené 

od delenia na horské a rovinné triedy a jediným meradlom je priemerný dosiahnuteľný 

násobok vysiateho. Podľa toho sa polia rozdeľujú celkom do 8 tried, z ktorých prvá 

a najlepšia dáva 6-násobný výnos, ďalšie triedy postupne klesajú vždy o polovicu zrna a tak 

posledná ôsma trieda dosahuje len 2,5-násobného výnosu. Celý proces schvaľovania 

bonitných tried v tomto období zhrňuje Pekař (1932). Na tento kataster nadväzuje ešte 

niekoľko dodatkových zväzkov, v ktorých sú rovnakým spôsobom zachytené všetky 

podstatné zmeny, ku ktorým došlo v obciach alebo na domíniách v nasledujúcich rokoch. 

Mašek (1948) uvádza, že boli samostatné vedené až do r. 1848, kedy bol zrušený rozdiel 

medzi rustikálom a dominikálom.

Proti plnému využitiu katastrov je výčitka na spoľahlivosť jeho údajov, pretože každý 

priznaný objekt predstavuje trvalé finančné zaťaženie. Takisto ako v predchádzajúcich 

katastroch bol priznávaný len zlomok pôdy. Kuchař (1958) uvádza niektoré príklady ako 

poddaní podvádzali úrady. Podobne Pekař (1932) poukazuje na nespoľahlivosť čísel 

udávaných v Tereziánskom katastri českom. Pripúšťa, že rozdiel môže byť spôsobený 

použitím výsevnej miery miesto plošnej. Tento fakt podporuje aj Klauser, keď tvrdí, že na 

menej kvalitných pôdach sa vysievalo redšie (Pekař 1932).
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Doteraz spomínané katastre boli podrobné, ich budovanie trvali dlhé roky, ale ako 

celok im chýbal základný prvok pre exaktné definovanie obsahu – katastrálna mapa (Bumba 

2007).

Patentom cisára Jozefa II. z roku 1785 bola nahradená usadlosť, ako jednotka výnosu, 

pozemkom. Zavedenie pozemkového katastru jozefského nahradilo obidva katastre z r. 1757, 

poddanský aj panský. Kataster bol založený podľa katastrálnych obcí (v Čechách ich bolo 

v tom čase 6066) a vstúpil v platnosť v r. 1789. Prvé pokusy mapovania zostali len pri 

približnom zistení výmer pozemkov, akýchsi náčrtov - brouillonov (Boguszak a Císař 1961). 

Keďže šľachte nový kataster z viacerých príčin nevyhovoval, bol čiastočne v r. 1792 novým 

cisárom zrušený a pre  vrchnostenskú pôdu bol opäť zavedený systém tereziánskeho katastra. 

Takto upravený elaborát bol pomenovaný ako kataster tereziánsko – jozefský (tereziánske 

oceňovanie, jozefská výmera pôdy). Akcentoval chyby a nevyužil prednosti obidvoch 

predchádzajúcich katastrov. Bol dopĺňaný spismi a elaborátmi až do vyhlásenia platnosti 

stabilného katastru (Bumba 2007). 

Patent k stabilnému katastru vyšiel už v roku 1817 a zahŕňal v sebe skúsenosti 

z predchádzajúcich období. Kataster bol budovaný na vedeckých základoch, dobrej 

organizácii, pripojil sa na riadne vybudovanú trigonometrickú sieť (Boguszak a Císař 1961) 

a jeho súčasťou bolo už aj geometrické zobrazenie pozemkov. Zobrazené pozemky boli 

označené parcelnými číslami, pričom podľa parciel sa určoval čistý výnos (Mašek 1948). 

Výsledkom meračských prác stabilného katastru boli tzv. originálne mapy, ktoré slúžili 

úradom ako katastrálne mapy v mierke 1 : 2880 (sáhová miera). Ďalej to boli odtlačky 

originálnych máp, adjustované a kolorované, ktoré boli zasielané viedenskej dvornej komisii, 

a preto nazývané aj ako cisárske povinné odtlačky. Nakoľko meračské dielo nebolo 

v dostatočnej miere doplnené písomným aparátom a oceňovacími prácami, a navyše 

k zmenám, ktoré sa od zamerania stabilného katastru udiali, bol pre tieto potreby v r. 1869 

kataster reambulovaný. Bonita pôdy bola vyjadrená 6-8 triedami a presný postup zaradenia 

jednotlivých tried popisuje Mašek (1948), pričom boli použité iné metódy ako pri 

tereziánskom a jozefskom katastri. Revízie tohto aparátu boli určené po každých 15 rokoch 

počínajúc rokom 1881 (o.i. bol výsledkom nasledujúcich revízií, doplnení a reambulácií aj 

jednotný kataster československý). 

Ďalším pokračovaním katastrov boli pozemkový kataster, jednotná evidencia pôdy, 

evidencia nehnuteľností a do dnešnej doby používame názov kataster nehnuteľností (Bumba 

2007). Spôsoby a nástroje oceňovania pôdy v 20. st. zhrňuje Novák (2001). 
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2.4.2. Súčasná bonitácia (20. storočie)

Bonitácia a oceňovanie poľnohospodárskych pôd vrátane kategorizácie územia sú 

nepretržitým procesom, ktorý si vyžaduje trvalú aktualizáciu informačného systému (Němec 

2001). 

Bonitácia poľnohospodárskeho pôdneho fondu prebiehala na základe terénneho 

bonitačného prieskumu v rokoch 1974-1982 a nadväzovala na komplexný prieskum pôd, 

ktorý prebiehal v rokoch 1961-1965 (Němeček 1967) a do istej miery možno vidieť počiatky 

už pri rajonizácii poľnohospodárskej výroby z roku 1948. Pôvodne vznikla a vyvíjala sa 

z potreby stanoviť produkčnú schopnosť poľnohospodárskych pozemkov, pre potreby 

štátnych inštitúcií z fiškálnych účelov (Němec 2001). Bonitáciou boli vymedzené bonitované 

pôdno-ekologické jednotky (celkový počet 1818) v mapách s mierkou 1: 5 000, umožňujúce 

kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie pôd (Mašát 2002). BPEJ je špecifický územný celok 

bez ohľadu na vlastnícke hranice, ktorý má v dôsledku interaktívneho pôsobenia zložiek 

prostredia, predovšetkým pôdy, pôdotvorného substrátu, klímy a reliéfu konkrétne 

stanoviskové vlastnosti vyjadrené určitou hodnotou produkčného potenciálu (Němec 2001). 

Mapy boli súčasťou pôdne kartografického informačného systému, ktorý spolu s numerickou 

informačnou databázou dodnes tvoria Bonitný informačný systém. Mapy pokrývajú celé 

územie ČR s výnimkou niektorých častí doposiaľ existujúcich vojenských priestorov. 

Numerická bonitačná databáza obsahuje údaje o plošnom zastúpení BPEJ 

v katastroch. Základný kód BPEJ je 5-miestny. Prvá číslica 5-miestneho kódu vyjadruje 

príslušnosť jednotky ku klimatickému regiónu (rozmedzie hodnôt 0-9), druhá a tretia číslica 

určuje zaradenie do hlavnej pôdnej jednotky (01-78), štvrtá číslica určuje sklonitosť 

a expozíciu k svetovým stranám a ich vzájomné kombinácie (0-9) a posledná číslica vyjadruje 

hĺbku pôdy a skeletovitosť pôdneho profilu (0-9). Pre interné potreby Výzkumného ústavu 

meliorací a ochrany půdy, ktorý je autorom a správcom tohto informačného systému, sa 

používa aj kód 6-miestny, posledná číslica charakterizuje balvanitosť a údaj o tom či je pôda 

antropogénna (Mašát 2002). Detailné charakteristiky, podľa ktorých sa určuje každá číslica 

základného kódu BPEJ ako aj presný postup vymedzenia BPEJ uvádza napr. Němec (2001) 

alebo Mašát (2002).

Pre účely nepoľnohospodárskych alebo nebonitovaných plôch, lesov a ďalších plôch 

zakreslených v mape BPEJ sa používajú dohodnuté 5-miestne kódy ako uvádza tab. 1.
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Tab. 1: Nepoľnohospodárske a nebonitované plochy na mape BPEJ

Druh pozemku Kód úplný Skrátená forma kódu
les 00023 23
haldy, navážky 00026 26
ostatná neplodná pôda 00029 29
intravilán 00030 30
lomy, ťažobné priestory 00034 34
vodné plochy, toky 00035 35
vojenské priestory 00070 70
nebonitovaná poľnohospodárska pôda 00099 99

Zdroj: Mašát (2002)

Ďalšou možnosťou ako hodnotiť pôdno-klimatické vlastnosti pôdy ponúka bodová 

metóda spracovaná vo VÚMOP počiatkom 80. rokov. Vychádza z relatívneho hodnotenia 

hlavných pôdnych jednotiek, sklonitosti a expozície, skeletovitosti a hĺbky pôdy v bodoch. 

Bodovo sú ohodnotené všetky BPEJ. Postup spracovania bodového hodnotenia pôd opisuje 

vo svojej záverečnej správe Novák (1995). Pôvodný plán vypracovať úplne nový systém 

nezávislý na sústave BPEJ nebol uskutočnený. Na výpočet bol použitý vzorec (Mašát 2002):

BHBPEJ = (BHPJ + BZ + BSE + BKH) x KKR ,

kde: BHBPEJ  je celkové bodové hodnotenie danej BPEJ

        BHPJ body za hlavnú pôdnu jednotku v rozsahu 1 - 50 b.

        BZ body za zrnitosť v rozsahu 1 - 25 b.

        BSE body za sklonitosť a expozíciu v rozsahu 0 - 10 b.

        BKH body za skeletovitosť a hĺbku pôdy v rozsahu 0 - 15 b.

        KKR koeficient klimatického regiónu v rozsahu 0,6 – 1,0 b.

                                                              

Najlepšia BPEJ je ohodnotená 100 bodmi (kódy 06000 a 16000), bodové ohodnotenie 

0 b. majú pôdy, ktorých kódy sú v tab. 1. Bodové hodnotenie je korigované klimatickými 

podmienkami, ktoré majú vplyv na celkovú charakteristiku pôd. Presný postup určovania 

bodov uvádza Němec (2001).

Novodobé hodnotenia klasifikácie, bonitácie či oceňovania pôdy završujú dlhoročné 

úsilie mnohých generácií o čo najobjektívnejšie hodnotenie poľnohospodárskeho pôdneho 

fondu, zároveň tvoria bohatý informačný systém a predstavujú nástroj poľnohospodárskej 

politiky či ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu (Němec 2001). Avšak je predpoklad, 

že s vývojom doby nastanú aj zmeny v hodnotiacom prístupe k bonitácii pôd.
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3. METODIKA A MATERIÁLY PRÁCE

3.1. Archeologické lokality

Podkladom pre prácu bol zoznam 80 archeologických lokalít z databázy 

Archeologického ústavu AV ČR, rozdelených podľa prehistorických dôb (Sklenář 2002): 

neolit (12), eneolit (16), doba bronzová (22), doba halštatská (9), doba laténska (10), doba 

rímska (7) a doba sťahovania národov (4). Niektoré lokality (celkom 5) sa vyskytujú v rámci 

2 období. K jednotlivým lokalitám boli podľa Tereziánskeho katastra českého (Chalupa 1964 

a 1966) pridelené hodnoty bonity pôdy v rozsahu hodnôt 1 pre najkvalitnejšiu a 8 pre 

najmenej kvalitnú pôdu (pozri časť 2.4.1.). 

Následne bola všetkým týmto lokalitám vymedzená presná poloha. Údaje boli získané 

z Archeologického ústavu ČR. Pre hodnotu a výsledok celej práce je potrebné, aby údaje boli 

čo najpresnejšie. Rulf (1983) uvádza na stupnici od 1-5 ako je možné túto polohu určiť 

(stupnica je upravená do dnešnej podoby, avšak obsahová podstata je zachovaná):

1 – lokalizácia určená súradnicami na mape mierky (najviac 1:50 000)

2 – lokalizácia zachytená popisným alebo parcelným číslom

3 – lokalizácia určená pomiestnym názvom (trať, tehelňa, pieskovňa, a pod.)

4 – lokalizácia určená len katastrom obce

5 – je známy len región nálezu.

Vybrané lokality, ktoré som následne spracovával boli určené podľa tejto stupnice 

bodmi 1-3 (resp. aj kombináciou), pričom pri pomiestnych názvoch bola doplnená informácia 

o polohe v súradniciach GPS. Mapy boli prevažne základné (ZM) v mierke 1:10 000, ale 

lokalita nebola určená priamo v zemepisných súradniciach, ale v koordinátoch. 

Napr.: 1. stupeň: lokalita Březno (okres Louny) - ZM 12-12-02; koordináty: 188:87, 196:93, 

218: 106, 227:96, 208:80, 203:78; 

kombinácia 2. a 3. stupňa: lokalita Lysolaje (okres Praha 6) - bývalá Hergetova pieskovňa, 

popisné parcelné číslo 237-239; 

súradnice GPS: lokalita Chrášťany (okres Rakovník): 59 ° 9 ' 15,024 '' N; 13 ° 39 ' 58,823 '' E.

1.číslo kordinátu udáva vzdialenosť v mm na klade listu ZM 1:10 000 od ľavého dolného 

okraja smerom vpravo a druhé číslo od ľavého spodného okraja smerom nahor. Tým som

dostal presné vymedzenie archeologickej lokality. 
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3.2. Výber mapových podkladov

Celá analytická  fáza práce však prebiehala v programe ArcGIS 9.3, preto bolo 

potrebné previesť tieto koordináty zadané na ZM 1:10 000 do súradníc v súradnicovom 

systéme S-JTSK (súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej), ktorý bol 

pre nasledujúci priebeh práce zvolený za najvhodnejší. Pre tento účel som použil program 

prof. Bohuslava Veverku s názvom TP82. Podľa osobného vyjadrenia Ing. Tomáša Bayera,

Ph.D. počíta program s odchýlkou súradníc v systéme S-JTSK maximálne 10-20 m. Súradnice 

GPS som prepočítal podľa programu VB105 toho istého autora. Polohu lokalít popísaných 

parcelným číslom bolo možné určiť pomocou aplikácie „Nahlížení do katastru“ na stránkach 

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Tak som mohol následne v prostredí softvéru 

ArcView 9 vytvoriť nové bodové vrstvy všetkých vymedzených lokalít (lokality, ktoré boli 

vymedzené viacerými bodmi som vyznačil ako polygóny, avšak pre jednoduchšiu 

a ucelejenšiu prácu s nimi som ich nahradil centroidom). 

Cieľom bolo vymedziť súčasné územie, kde v období vyhodnocovania bonity podľa 

Tereziánskeho katastra českého (Chalupa 1964 a 1966) boli polia. Preto bolo najvhodnejšie 

zvoliť taký materiál, ktorý by časovo najviac odpovedal polovici 18. st. Nakoľko Tereziánsky 

kataster český neobsahuje žiadnu mapovú prílohu, prvou možnosťou bolo I. vojenské 

mapovanie prebiehajúce na území Čiech  rokoch 1764-1767. Jeho polohopisná zložka však 

nie je úplne presná z dôvodu časovej aj finančnej tiesne pri zostavovaní diela (Boguszak 

a Císař 1961). Vzdialenosti sa odmeriavali krokom alebo odhadovali (Brůna 2002). Ďalším 

dôvodom, ktorý rozhodol o jeho nevybraní bol spôsob, akým dôstojníci zakresľovali doň 

údaje, nakoľko to bolo len podľa pozorovania v teréne „od oka“. Preto by len samotným 

georeferencovaním vznikla maximálna odchýlka 700 m (Brůna 2002). Ďalšou možnosťou 

výberu bolo II. vojenské mapovanie. To prebiehalo v Čechách v rokoch 1842-1852 

(Boguszak a Císař 1961). Obsah bol zhodný s I. vojenským mapovaním, avšak boli pridané 

výšky trigonometrických bodov. Grafickým polohopisným podkladom boli zjednodušené 

katastrálne mapy stabilného katastru v mierke 1:2880 a číselným polohopisným podkladom 

teda trigonometrické body. Oproti I. vojenskému mapovaniu sú určite presnejšie, avšak 

v porovnaní s ďalším materiálom, ktorým sú cisárske odtlačky máp stabilného katastru, 

vznikajúce približne v tom istom období, sú menej výhodné, nakoľko technicky v prostredí 

programu ArcGIS 9.3 umožňujú cisárske odtlačky predsa polohovo presnejšie vymedzenie 

sledovaných území polí. Preto som sa po konzultácií s vedúcim práce rozhodol použiť

cisárske odtlačky máp stabilného katastru dodané z ČÚZK vo formáte JPEG pre všetky 
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vymedzené lokality. Dôležitým predpokladom však bolo, aby počas relatívne dlhého obdobia 

(približne 1 storočie medzi pol. 18. a 19. st.), ktoré oddeľuje vstupné pramene pre moju prácu, 

nenastali výrazné zmeny v krajinnom pokryve.

Podstatné z hľadiska analýzy nebolo to, na území ktorého katastrálneho územia sa 

dnes lokalita nachádza, ale na územie, ktorého katastra by jej súčasná poloha zasahovala 

v období vypracovania odtlačkov (nakoľko nie vždy sa názov spracovanej lokality zhoduje 

s názvom katastrálneho územia, či už súčasného, alebo z obdobia spracovania cisárskych 

odtlačkov, tak pre lepšiu orientáciu v texte a hlavne vo výsledkoch práce (pozri časť 4.) je 

katastrálne územie pomenované zhodne ako lokalita).

3.3. Práca v mapovom prostredí programu ArcGIS 9.3 

Skôr než došlo k vlastnému spracovaniu odtlačkov bola nutná ich úprava v programe 

„Maľovanie“. Došlo k orezaniu obrázkov, pre jednoduchšie spracovanie a priestorovú 

náväznosť v prostredí softvéru ArcView 9, ale tým zároveň aj k zhoršeniu kvality daného 

obrazu a k výraznému zmenšeniu dátovej veľkosti obrázka. Avšak pre potreby ďalšieho 

spracovania bola kvalita obrazu postačujúca (zmenšiť dátovú veľkosť obrázkov bola nutnosť, 

nakoľko vo finálnej podobe by spracovaný georeferencovaný snímok mal veľkosť cca vyše 

100 MB, a keďže všetkých obrázkov k spracovaniu bolo približne 450, nemohol som 

pracovať s originálnou podobou, keďže som považoval za dôležité uchovať si spracované 

georeferencované snímky).

Georeferencovanie ako uvádza Brůna (2002) je transformácia rastrovej podoby starej 

mapy do zemepisného súradnicového systému v prostredí GIS. Keďže obrázky cisárskych 

odtlačkov nemali polohovú informáciu, bolo ho nutné zrealizovať. Samotné

georeferencovanie som sa snažil previesť v maximálnej presnosti. K tomu som použil ako 

podklad mapy BPEJ, ktoré v dostatočnej miere postačovali, nakoľko tvary plôch 

korešpondovali aj dnes s plochami v minulosti. Využil som aj vlícovacie body (pozri Brůna  

2002) a vhodným podkladom bol aj mapový portál na stránkach Ústředního archivu 

zeměměřictví a katastru, ktorý umožňoval porovnanie hraníc katastrálnych obcí v dobe 

cisárskych odtlačkov a súčasných katastrálnych hraníc. Pri rektifikácii som použil na 

prevzorkovanie model „najbližšieho suseda“. Následne som mohol pre každé 

georeferencované územie vytvoriť nový polygón polí. Polia boli určené podľa legendy 

k odtlačkom na stránkach Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Najmenšiu mapovanú 

jednotku pre polia som si nezvolil, vyznačoval som teda všetky plochy, ktoré boli poľami. 
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Previedol som však grafickú generalizáciu (Voženílek 1999), ktorá bola v tomto prípade 

nutná. Tým som získal územie, ktorému bola podľa Tereziánskeho katastra českého priradená 

bonita (v práci sa často spomína spojenie celé katastrálne územie, v skutočnosti ide o plochy 

v katastrálnom území, na ktorých boli v čase mapovania stabilného katastra polia). Ako vzor 

spracovania slúži obr. 1.
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Obr. 1: Archeologická lokalita v Locheniciach s georeferencovaným podkladom 

cisárskych odtlačkov

Zdroje: ArcGIS, Český úřad zeměměřický a katastrální, autor

Pre porovnanie so súčasným stavom som použil mapy BPEJ, podľa jednotlivých 

sekcií spracované vo VÚMOP. Aby som mohol teda získať údaj o bonite polí dnes, využil 

som možnosť prekrytia viacerých vrstiev v programe ArcView 9 a tým som dostal súčasné 

vlastnosti vymedzeného polygónu (obr. 2).
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Obr. 2: Archeologická lokalita v Locheniciach s BPEJ

Zdroje: ArcGIS, Český úřad zeměměřický a katastrální, autor
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3.4. Vlastné analýzy

Ku každej hodnote BPEJ boli priradené body podľa bodového hodnotenia pôdy 

vypracovaného VÚMOP (pozri časť 2.4.2.). Základnou veličinou pre porovnanie súčasnej 

bonity s minulosťou (podľa Tereziánskeho katastra českého) sa stal vážený priemer bodov 

tohto územia vypočítaný podľa vzorca: 

BHp = (BH1xA1 + BH2xA2 + ...+ BHnxAn) /  Ac

kde: BHp je vážený priemer bodového hodnotenia polí pre celé katastrálne územie  

                     BH1 je celkové bodové hodnotenie danej BPEJ       

                     A1 až An sú podiely plôch jednotlivých BPEJ pre územie s poľami

                     Ac je plocha pre celé územie polí v jednotlivých katastroch

Ďalšie štatistické údaje – rozsah hodnôt počítaný ako rozdiel maximálnej a minimálnej 

bodovej hodnoty na sledovanom území a medián hodnôt sú súčasťou hodnotenia pri každej 

lokalite a výsledky analýz sú spracované v tabuľkách a v grafoch v časti 4. Takisto možno 

orientačne určiť zmenu využitia pôdy medzi obdobiami hodnotenia na základe Tereziánskeho 

katastra českého a súčasného bodového hodnotenia a to podielom plôch s bodovým 

hodnotením 0 b., ktoré v súčasnosti indikujú nepoľnohospodárske a nebonitované plochy 

a lesy (pozri tab. 1), pričom v minulosti to boli polia určené k poľnohospodárstvu.

Z geografického hľadiska je podľa môjho názoru dôležité takisto vedieť, aká je bonita 

pôd práve v najbližšom okolí danej lokality, pretože celé katastrálne územie je z hľadiska 

prírodných, teda aj pedologických, podmienok veľmi rôznorodé a preto dôležitú úlohu 

zohráva konkrétna poloha lokalít. Preto som okrem charakteristiky bonity pôd celého katastra 

ku každej lokalite pridal podľa vzoru Marshalla (1978) aj charakteristiku v území 

vymedzenom rádiom 1 km. Diskusia o tom, aká vzdialenosť je tá najsprávnejšia sa rôznia 

(Rulf 1982). Tú istú vzdialenosť pri analýze mikroštruktúry vymedzuje aj Rulf (1983), 

o ktorej sa domnieva, že je to maximálna oblasť, ktorú prešiel chôdzou praveký človek 

s dobytkom za pol hodiny, teda oblasť, s ktorou je človek v najužšom spojení a je teda 

predpoklad, že práve v tejto oblasti svojou činnosťou pozmení vlastnosti krajiny. Pre vyššiu 

hodnovernosť výsledkov som použil vzdialenosť v reálnom povrchu. Závery sú podobne ako 

pri celom území spracované v časti 4.

Takisto som sledoval nadmorskú výšku určenej podľa databázy ZABAGED v celom 

katastrálnom území lokality a podľa digitálneho modelu terénu som sledoval sklonitosť terénu 



30

v zázemí 1 km každej archeologickej lokality. Veľkosť pixlu (priestorová rozlišovacia 

schopnosť) bola pri analýze 10 m. Podľa Rulfa (1983) nebol terén so sklonitosťou svahov nad 

4 ° osídľovaný a za rovinu boli brané všetky lokality do 20 ' t.j. 0,33 °. Preto boli vymedzené  

práve 3 sklonitostné oblasti (pozri obr. 3).

Obr. 3: Digitálny model terénu a sklonitosť svahov v okolí archeologickej lokality 

v Locheniciach

Zdroje: ArcČR 500 (2003), autor
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4. VÝSLEDKY PRÁCE

Výsledkom mojej práce je stručný popis každej sledovanej lokality podľa jednotlivých 

prehistorických období.  V rámci obdobia sú lokality usporiadané podľa bonity uvedenej 

v Tereziánskom katastri českom vzostupne od najkvalitnejšej (hodnota 1) po najmenej 

kvalitnú (hodnota 8). Bonitu pôdy (polí) som popisoval jednak v rámci celého katastrálneho 

územia, v ktorom sa lokalita nachádzala v čase spracovania cisárskych odtlačkov máp 

stabilného katastra, ako aj v rámci perimetra s veľkosťou 1 km okolo každej archeologickej 

lokality (bonity všetkých druhov pôdy nielen polí). Väčšina nasledujúcich hodnotení je 

výsledkom vlastnej práce z prostredia softvéru ArcGIS 9.3 doplnenej o niektoré informácie 

z dostupných zdrojov.

4.1. Neolit

Obr. 4: Spracované archeologické lokality z neolitu

     Zdroje: ArcČR 500 (2003), autor
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Plotiště nad Labem (okres Hradec Králové):

           Tab. 2: Bonita pôdy v Plotišti nad Labem

Bonita podľa Ter. katastra českého 1

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 80,48

                                                                                              - rozsah 94,08

                                                                                              - medián 76,80

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  83,12

                                                                                                 - rozsah 90,24

                                                                                                 - medián 76,80

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor

Obr. 5: Bonita pôdy v Plotišti nad Labem*

Zdroj: autor

*modrá šípka označuje kategóriu do ktorej spadá archeologická lokalita (niekedy centroid)

Lokalita sa nachádza na pravobrežnej terase rieky Labe (Sklenář 2002) v teplom, 

mierne vlhkom klimatickom regióne, v nadm. výške 252 m n. m., so sklonitosťou svahov 

približne 0,6 °, čo naznačuje priaznivé podmienky pre osídlenie. Substrátom je sprašový 

návej. 

Prevažná väčšina celého katastrálneho územia ako aj najbližšieho okolia lokality je na 

kvalitných stredne ťažkých šedozemiach. Takisto ako v minulosti je pôda aj v súčasnosti 

veľmi kvalitná, napriek tomu je v súčasnosti hodnotená možno menej kvalitná. V perimetri 1 

km je pôda o niečo kvalitnejšia ako v celom katastrálnom území. K výraznej zmene využitia 

pôdy sledovanej na základe podielu plôch s hodnotením 0 b. nedošlo (obr. 5).
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Úhřetice (okres Chrudim):

Tab. 3: Bonita pôdy v Úhřeticiach

Bonita podľa Ter. katastra českého 1

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 89,77

                                                                                              - rozsah 92,16

                                                                                              - medián 77,28

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer 85,68

                                                                                                 - rozsah 92,16

                                                                                                 - medián 76,80

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 6: Bonita pôdy v Úhřeticiach

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v teplom, mierne vlhkom klimatickom regióne, v nadmorskej 

výške 248 m n. m., so sklonitosťou svahov 1,56 ° na plochom sprašovom chrbte medzi 

Chrudimkou a Olšinkou.

V celom katastrálnom území prevládajú stredne ťažké černozeme (73 %) s priaznivým 

vodným režimom. V kilometrovom okruhu lokality však prevládajú fluvizeme na nivných 

uloženinách, preto je pôda v najbližšom okolí hodnotená menej kvalitne ako v rámci celého 

katastrálneho územia. Napriek tomu je pôda veľmi kvalitná, podobne ako bola hodnotená aj 

v minulosti. K výrazným zmenám využitia pôdy nedošlo (obr. 6).
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Lochenice (okres Hradec Králové):

Tab. 4: Bonita pôdy v Locheniciach

Bonita podľa Ter. katastra českého 2

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 87,40

                                                                                              - rozsah 94,08

                                                                                              - medián 79,05

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer 86,04

                                                                                                 - rozsah 92,16

                                                                                                 - medián 79,05

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 7: Bonita pôdy v Locheniciach

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v teplom, mierne vlhkom klimatickom regióne na sprašovom 

návrší sklonenom pod uhlom 1,22 ° k nive Labe, obtekanom riečkou Trotinou (Sklenář 2002) 

v nadmorskej výške 260 m n. m. 

V katastrálnom území sú približne rovnako zastúpené černozeme a hnedozeme, 

v bezprostrednom okolí lokality sa vyskytujú aj fluvizeme na nivných uloženinách. Bonita 

pôdy v súčasnosti je porovnateľná s minulosťou, pôdy sú  približne rovnako kvalitné v celom 

katastrálnom území ako aj v kilometrovom zázemí archeologickej lokality. K výrazným 

zmenám využitia pôdy nedošlo (obr. 7).
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Chrášťany (okres Rakovník): 

Tab. 5: Bonita pôdy v Chrášťanoch

Bonita podľa Ter. katastra českého 3

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 58,52

                                                                                              - rozsah 88,00

                                                                                              - medián 60,92

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  65,44

                                                                                                 - rozsah 88,00

                                                                                                 - medián 58,48

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 8: Bonita pôdy v Chrášťanoch

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v teplom, suchom klimatickom regióne v nadmorskej výške 388 

m n. m. na svahoch so sklonom 2,39 ° na stredne ťažkých až ťažkých permokarbónskych 

horninách.  

V katastrálnom území prevažujú kambizeme, dostatočne zastúpené sú aj hnedozeme. 

Bonita pôdy v súčasnosti je nižšia ako v minulosti. Pôdy v kilometrovom zázemí 

archeologickej lokality sú kvalitnejšie, prevažne hnedozeme. Za ostatné obdobie došlo na 

12,5 % celého  katastrálneho územia  k premene poľnohospodárskej pôdy na les (obr. 8).
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Bylany (okres Kutná Hora):

Tab. 6: Bonita pôdy v Bylanoch

Bonita podľa Ter. katastra českého 4

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 65,39

                                                                                              - rozsah 89,28

                                                                                              - medián 55,44

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer 68,45

                                                                                                 - rozsah 89,28

                                                                                                 - medián 59,40

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 9: Bonita pôdy v Bylanoch 

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v mierne teplom a mierne vlhkom klimatickom regióne 

v nadmorskej výške 297 m n. m. na sprašovom návrší so sklonom 1,89 ° nad riekou Bylankou 

(Sklenář 2002). 

V katastrálnom území prevažujú hnedozeme, dostatočne zastúpené sú aj kambizeme 

a fluvizeme na nivných uloženinách. Bonita pôdy v súčasnosti prevyšuje bonitu v minulosti. 

Pôdy v kilometrovom zázemí archeologickej lokality sú kvalitnejšie, z veľkej časti 

hnedozeme. Za ostatné obdobie došlo na 13 % celého  katastrálneho územia  k premene 

poľnohospodárskej pôdy na les a ostatnú neplodnú pôdu (obr. 9).
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Hrdlovka (okres Teplice):

Tab. 7: Bonita pôdy v Hrdlovke

Bonita podľa Ter. katastra českého 4

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 55,25

                                                                                              - rozsah 100,00

                                                                                              - medián 45,00

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  46,38

                                                                                                 - rozsah 100,00

                                                                                                 - medián 45,00

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 10: Bonita pôdy v Hrdlovke 

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v mierne teplom a mierne vlhkom klimatickom regióne 

v nadmorskej výške 197 m n. m. na svahu so sklonitosťou 2,44 ° nad Loučenským potokom. 

Pôdotvorným substrátom je spraš. 

V katastrálnom území sú približne rovnako zastúpené černozeme a kambizeme, 

rozsiahle sú aj a fluvizeme a hnedozeme. Spraš je doplnená ílovitým substrátom. Bonita pôdy 

v súčasnosti odpovedá bonite v minulosti. Pôdy v kilometrovom zázemí archeologickej 

lokality sú menej kvalitné, aj keď najkvalitnejšia pôda je plošne viac zastúpená. Z veľkej časti 

je nižšia kvalita pôdy spôsobená pôdou pod lesom a ostatnou neplodnou pôdou. Na týchto 

miestach došlo k zmene využívania pôdy, pričom v perimetri 1 km od lokality tvorí tento 

podiel až 42 % súčasnej rozlohy (obr. 10).



38

Malesice (okres Plzeň – sever):

Tab. 8: Bonita pôdy v Malesiciach

Bonita podľa Ter. katastra českého 4

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 53,98

                                                                                              - rozsah 77,40

                                                                                              - medián 39,56

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  46,55

                                                                                                 - rozsah 77,40

                                                                                                 - medián 45,58

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 11: Bonita pôdy v Malesiciach

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v mierne teplom a suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 356 m n. m. na svahu so sklonitosťou 1,4 °. Pôdotvorným substrátom sú eolické hliny 

s prevahou sprašového materiálu.

V katastrálnom území prevažujú kambizeme na ľahkých až stredne ťažkých 

permokarbónskych pôdach. Bonita pôdy v súčasnosti odpovedá bonite v minulosti. Pôdy 

v kilometrovom zázemí archeologickej lokality sú menej kvalitné, s 22% podielom pôdy pod 

lesom a ostatnej neplodnej pôdy (obr. 11).
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Radčice (okres Strakonice):

Tab. 9: Bonita pôdy v Radčiciach

Bonita podľa Ter. katastra českého 4

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 59,60

                                                                                              - rozsah 75,60

                                                                                              - medián 57,12

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  55,33

                                                                                                 - rozsah 75,60

                                                                                                 - medián 56,19

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 12: Bonita pôdy v Radčiciach

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v mierne teplom a mierne vlhkom regióne na miernom návrší 

(Pavlů 2007) v nadmorskej výške 403 m n. m. na svahu so sklonitosťou 4,63 °. Pedologické 

pomery sú ovplyvnené riekou Blanicou. Pôdotvorným substrátom sú svahové hliny s eolickou 

prímesou.

V celom katastrálnom území ako aj v najbližšom okolí lokality v Radčiciach prevažujú 

kambizeme a hnedozeme, zastúpené sú aj pseudogleje a to všetko na svahovinách. Bonita 

pôdy v súčasnosti odpovedá bonite v minulosti. Pôdy v kilometrovom zázemí archeologickej 

lokality sú menej kvalitné, s vyšším podielom pôdy pod lesom a ostatnej neplodnej pôdy 

v porovnaní s celým územím katastru (obr. 12).
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Turnov (okres Semily):

Tab. 10: Bonita pôdy v Turnove

Bonita podľa Ter. katastra českého 4

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 62,86

                                                                                              - rozsah 75,60

                                                                                              - medián 59,22

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  60,33

                                                                                                 - rozsah 75,60

                                                                                                 - medián 52,92

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 13: Bonita pôdy v Turnove

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza na ľavom brehu Jizery v mierne teplom a mierne vlhkom regióne 

v nadmorskej výške 253 m n. m. na svahu so sklonitosťou 1,5 °. Pôdotvorným substrátom je 

spraš premiešaná pieskom a náplavovými sedimentami (Droberjar 2004).

V celom katastrálnom území sú najviac zastúpené černozeme (33 %) aj na sprašiach, 

následne kambizeme a hnedozeme s eolickou prímesou. Bonita pôdy v súčasnosti odpovedá 

približne bonite v minulosti, možno ju hodnotiť ako nevýrazne kvalitnejšiu. Pôdy 

v kilometrovom zázemí archeologickej lokality sú menej kvalitné, okrem už spomínaných aj 

fluvizeme. Zmeny vo využití plôch nie sú podstatné (obr. 13)
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Žimutice (okres České Budějovice):

Tab. 11: Bonita pôdy v Žimuticiach

Bonita podľa Ter. katastra českého 4

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 58,85

                                                                                              - rozsah 71,40

                                                                                              - medián 58,50

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  50,25

                                                                                                 - rozsah 67,15

                                                                                                 - medián 58,50

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 14: Bonita pôdy v Žimuticiach

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v mierne teplom, vlhkom regióne v nadmorskej výške 445 m n. 

m. na svahu so sklonitosťou 1,48 °. Pôdotvorným substrátom sú ľahké piesčité nivné 

uloženiny.

V celom katastrálnom území ako aj v najbližšom zázemí lokality sú najviac zastúpené 

kambizeme na kyslých horninách. Zastúpené sú aj hnedozeme a pseudogleje na stredne 

ťažkých substrátoch. Bonita pôdy v súčasnosti odpovedá bonite v minulosti. Pôdy 

v kilometrovom zázemí archeologickej lokality sú menej kvalitné s 13% zastúpením 

nebonitovaných plôch (obr. 14).
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Krpy (okres Mladá Boleslav):

Tab. 12: Bonita pôdy v Krpoch

Bonita podľa Ter. katastra českého 5

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 62,70

                                                                                              - rozsah 89,28

                                                                                              - medián 46,75

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  67,58

                                                                                                 - rozsah 89,28

                                                                                                 - medián 46,75

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 15: Bonita pôdy v Krpoch

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v teplom, mierne vlhkom regióne v nadmorskej výške 230 m n. 

m. na svahu so sklonitosťou 1,95 °. Pôdotvorným substrátom sú spraše a sprašové hliny.

V celom katastrálnom území sú najviac zastúpené luvizeme na ľahkých, prevažne 

piesčitých horninách. Významnejšie zastúpené sú aj hnedozeme na stredne ťažkých 

substrátoch. V blízkosti lokality dominujú hnedozeme a luvizeme na sprašovom podklade. 

Bonita pôdy v súčasnosti prevyšuje bonitu v minulosti. Pôdy v kilometrovom zázemí 

archeologickej lokality sú kvalitnejšie s nevýrazným zastúpením nebonitovaných plôch (obr. 

15).
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Stvolínky (okres Česká Lípa):

Tab. 13: Bonita pôdy v Stvolínkach

Bonita podľa Ter. katastra českého 6

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 49,24

                                                                                              - rozsah 73,92

                                                                                              - medián 44,10

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  43,27

                                                                                                 - rozsah 73,92

                                                                                                 - medián 42,84

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 16: Bonita pôdy v Stvolínkach

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v mierne teplom, mierne vlhkom regióne v nadmorskej výške 

330 m n. m. na svahu so sklonitosťou 2,54 ° na sprašovom chrbte orientovanom k JV, južne 

od Bobřího potoka (Pavlů 2007).

Takmer polovicu katastrálneho územia zaberajú pseudogleje a kambizeme na íloch 

vrátane slienitých. Významné sú aj piesčité permokarbónske substráty. V blízkosti lokality 

dominujú takisto pseudogleje a kambizeme ílových hornín avšak s významnejším 19% 

zastúpením lesnej pôdy. Preto v kilometrovom zázemí archeologickej lokality sú menej 

kvalitné. Bonita pôdy v súčasnosti je vyššia ako bola hodnotená v minulosti (obr. 16). 
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Z obdobia neolitu možno na základe porovnania bonity pôdy v minulosti 

a v súčasnosti vyvodiť záver, že pôda má prevažne prinajmenšom rovnakú a vyššiu bonitu 

ako tomu bolo v minulosti. Len pri 2 lokalitách možno povedať, že bonita bola na základe 

zvolenej metódy vyššia v minulosti. 8 z 12 sledovaných lokalít majú nižšiu bonitu v zázemí 

v porovnaní s celým katastrálnym územím. Rozsah hodnôt je pri všetkých lokalitách veľký. 

Hodnota mediánu prevažne odpovedá hodnote váženého priemeru.

4.2. Eneolit

Obr. 17: Spracované archeologické lokality z eneolitu

Zdroje: ArcČR 500 (2003), autor



45

Dolní Běrkovice (okres Mělník):

Tab. 14: Bonita pôdy v Dolních Běrkoviciach

Bonita podľa Ter. katastra českého 2

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 70,86

                                                                                              - rozsah 83,60

                                                                                              - medián 73,92

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  63,12

                                                                                                 - rozsah 83,60

                                                                                                 - medián 54,50

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 18: Bonita pôdy v Dolních Běrkoviciach

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza vo veľmi teplom, suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 160 m n. m. na svahu so sklonitosťou 1,95 ° na sprašovom substráte. 

Na polovici katastrálneho územia sa vyskytujú černozeme, významné sú aj hnedozeme 

na ťažkých substrátoch a fluvizeme na nivných uloženinách. V blízkosti lokality dominujú 

hnedozeme spolu s fluvizemami na stredne ťažkých uloženinách. Významné sú aj černozeme. 

Takisto významný je aj podiel nebonitovanej pôdy. Bonita pôdy je v súčasnosti nižšia ako 

v minulosti a v perimetri 1 km od lokality je v porovnaní s celou lokalitou pôda menej 

kvalitná (obr. 18).
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Makotřasy (okres Kladno):

Tab. 15: Bonita pôdy v Makotřasoch

Bonita podľa Ter. katastra českého 3

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 79,75

                                                                                              - rozsah 100,00

                                                                                              - medián 73,04

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  76,59

                                                                                                 - rozsah 100,00

                                                                                                 - medián 71,28

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 19: Bonita pôdy v Makotřasoch

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza vo veľmi teplom, suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 308 m n. m. na svahu so sklonitosťou 1,70 ° na sprašovom náveji medzi potokmi

Dolanským a Lidickým (Sklenář 2002).

Takmer na celom katastrálnom území sa vyskytujú černozeme a hnedozeme na spraši. 

Takisto dominujú aj v najbližšom okolí lokality, tu sa však vyskytujú aj fluvizeme na stredne 

ťažkých nivných uloženinách. Podiel nebonitovaných plôch je nevýrazný. Bonita pôdy je 

porovnateľná s minulosťou. V blízkosti lokality je pôda menej kvalitná (obr. 19).
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Vikletice (okres Chomutov):

Tab. 16: Bonita pôdy vo Vikleticiach

Bonita podľa Ter. katastra českého 3

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 25,20

                                                                                              - rozsah 80,08

                                                                                              - medián 44,00

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  19,32

                                                                                                 - rozsah 80,08

                                                                                                 - medián 46,64

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 20: Bonita pôdy vo Vikleticiach

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza vo veľmi teplom, suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 270 m n. m. na rovine (sklon svahov 0 °) pri okraji vysokej, sprašou pokrytej, terasy 

rieky Ohře (Sklenář 2002).

63 % katastrálneho územia je na neplodnej pôde. Zvyšok dopĺňajú fluvizeme 

a kambizeme na piesčitých sedimentoch. Takisto dominujú aj v najbližšom okolí lokality, tu 

však ešte výraznejšie dominuje neplodná pôda, preto je pôda v perimetri 1 km od lokality ešte 

menej kvalitná. Bonita pôdy celého katastrálneho územia je výrazne nižšia ako v minulosti, čo 

indikuje práve zmena vo využívaní plôch (obr. 20). 
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Lysolaje (okres Praha 6):

Tab. 17: Bonita pôdy v Lysolajoch

Bonita podľa Ter. katastra českého 3

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 70,96

                                                                                              - rozsah 86,49

                                                                                              - medián 66,03

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  57,65

                                                                                                 - rozsah 86,49

                                                                                                 - medián 52,08

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 21: Bonita pôdy v Lysolajoch

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v teplom, suchom klimatickom regióne v nadmorskej výške 217 

m n. m. na okraji rozsiahlej roviny, v ktorej blízkosti sú svahy s vysokou až 20° sklonitosťou 

na sprašovom podklade, ktorý je prekrytý piesčitou a čiernou kultúrnou vrstvou půdy 

(Pleslová-Štiková 1972). 

Polovicu katastrálneho územia tvoria hnedozeme na stredne ťažkom podklade. 

Významné sú aj černozeme a kambizeme vo svažitom prostredí. Tieto pôdne typy sa 

vyskytujú aj v zázemí lokality. Bonita týchto pôd je podobná ako v minulosti. V perimetri 

lokality je značne nižšia, čo spôsobuje vyšší podiel lesnej a neplodnej pôdy (obr. 21).
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Kopisty (okres Most): 

Tab. 18: Bonita pôdy v Kopistoch

Bonita podľa Ter. katastra českého 3

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 15,59

                                                                                              - rozsah 73,04

                                                                                              - medián 57,20

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  9,89

                                                                                                 - rozsah 57,20

                                                                                                 - medián 26,40

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 22: Bonita pôdy v Kopistoch

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza vo veľmi teplom, suchom klimatickom regióne na miernej 

vyvýšenine rovinatého charakteru na sútoku Bíliny a Bílého potoka v nadmorskej výške 240 

m n. m. (Neustupný 2008). 

75 % katastrálneho územia je na neplodnej pôde. Zvyšok dopĺňajú pararendziny na 

usadeninách karpatského flyšu a kambizeme na stredne ťažkom podklade. Neplodná pôda 

výrazne prevláda aj v okolí lokality. Zvyšok areálu tvoria pararendzina a kambizem na 

piesčitých substrátoch. Bonita týchto pôd je výrazne nižšia ako v minulosti. V perimetri 

lokality je v porovnaní s celým katastrom ešte nižšia. Svedčí to o výrazných zmenách 

využívania pôdy v tejto oblasti (obr. 22).
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Klučov (okres Kolín):

Tab. 19: Bonita pôdy v Klučove

Bonita podľa Ter. katastra českého 4

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 80,03

                                                                                              - rozsah 89,28

                                                                                              - medián 58,13

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  76,06

                                                                                                 - rozsah 89,28

                                                                                                 - medián 49,29

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 23: Bonita pôdy v Klučove

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v teplom, suchom klimatickom regióne v nadmorskej výške 248 

m n. m., na návrší 45 nad riekou Šemberou (Sklenář 2002) na svahoch so sklonitosťou 0,59 °  

na  zahlinených piesčitých substrátoch.

Polovicu územia zaberajú černozeme na sprašiach, takisto sa vyskytujú hnedozeme 

a kambizeme. Rovnakým podielom sú pôdy zastúpené aj v najbližšom okolí lokality. 

Nebonitovaná pôda je zastúpená v nepodstatnom množstve. Bonita pôdy je dnes výrazne 

vyššia ako v minulosti, pričom v perimetri lokality je menej kvalitná v porovnaní s celým 

katastrom (obr. 23).
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Čachovice (okres Chomutov):

Tab. 20: Bonita pôdy v Čachoviciach 

Bonita podľa Ter. katastra českého 5

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 23,15

                                                                                              - rozsah 74,80

                                                                                              - medián 55,44

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  21,23

                                                                                                 - rozsah 73,04

                                                                                                 - medián 42,00

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 24: Bonita pôdy v Čachoviciach

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza vo veľmi teplom, suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 285 m n. m. na ľavom brehu Lužického potoka. Podložím bol jemný žltošedý piesok 

miestami stvrdnutý v pieskovec, neskôr prekrytý vrstvou spraše s mocnosťou 10-20 cm, nad 

ktorou je vrstva riečnych sedimentov (Sklenář 2002). 

Polovicu katastrálneho územia zaberajú lomy a ťažobné priestory, významné sú 

taktiež pararendziny a kambizeme na ťažkých substrátoch. Takisto aj v okolí lokality je 

neúrodná pôda. Bonita pôdy je dnes nižšia ako v minulosti, pričom v perimetri lokality je ešte 

menej kvalitná v porovnaní s celým katastrom (obr. 24).
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Toušeň (okres Praha-východ):

Tab. 21: Bonita pôdy v Toušeni

Bonita podľa Ter. katastra českého 5

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 76,64

                                                                                              - rozsah 88,35

                                                                                              - medián 57,20

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  60,16

                                                                                                 - rozsah 88,35

                                                                                                 - medián 42,40

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 25: Bonita pôdy v Toušeni

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v teplom, suchom klimatickom regióne v nadmorskej výške 188 

m n. m. na rovinatom území. Substrátom je ťažký íl. 

61 % územia tvoria černozeme na spraši. Zastúpené sú aj pararendziny a kambizeme 

na rôznych substrátoch. V okolí lokality sú pôdy rovnomernejšie zastúpené. Navyše sa 

vyskytujú fluvizeme a výraznejší je aj podiel lesnej a ostatnej nebonitovanej pôdy. Bonita 

pôdy je dnes vyššia ako v minulosti, pričom v perimetri 1 km od lokality je výrazne 

nekvalitnejšia v porovnaní s celým katastrom (obr. 25).
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Brdo/Manětín (okres Plzeň-sever):

Tab. 22: Bonita pôdy v Brde

Bonita podľa Ter. katastra českého 6

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 38,25

                                                                                              - rozsah 72,24

                                                                                              - medián 38,64

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  38,57

                                                                                                 - rozsah 72,24

                                                                                                 - medián 38,64

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 26: Bonita pôdy v Brde

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v mierne teplom, mierne vlhkom klimatickom regióne 

v nadmorskej výške 452 m n. m. na svahoch so sklonitosťou 2,43 na svahovinách 

sedimentárnych hornín. 

Väčšiny rozlohy katastrálneho územia zaberajú kambizeme na rôznych substrátoch.  

Významne zastúpené sú aj lesné pôdy. Tie spolu s ostatnou neplodnou pôdu zaberajú až 

takmer 30 % rozlohy v okolí lokality. V jej blízkosti sa vyskytujú aj fluvizeme a hnedozeme. 

Bonita pôdy je dnes porovnateľná s hodnotením v minulosti, pričom v perimetri lokality je 

nevýrazne kvalitnejšia v porovnaní s celým katastrom (obr. 26).
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Kozly (okres Mělník):

Tab. 23: Bonita pôdy v Kozloch

Bonita podľa Ter. katastra českého 6

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 48,05

                                                                                              - rozsah 100,00

                                                                                              - medián 39,75

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  39,87

                                                                                                 - rozsah 100,00

                                                                                                 - medián 39,75

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 27: Bonita pôdy v Kozloch

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza na rovinatom návrší s naviatym pieskom na terase nad bývalým 

ramenom Labe (Sklenář 2002) vo veľmi teplom, suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 165 m n. m.  

68 % katastrálneho územia zaberajú kambizeme, regozeme a pararendziny na ľahkom 

piesčitom substráte. Z ďalších pôdnych typov sú významné už len černice s 12% podielom.

V blízkosti lokality sú zastúpené okrem pôd charakteristických pre celý kataster aj lesné pôdy 

a gleje, preto je bonita v porovnaní s celým katastrom nižšia. Všeobecne je dnes bonita pôd 

v tomto areáli hodnotená lepšie ako v minulosti (obr. 27).
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Tišice (okres Mělník):

Tab. 24: Bonita pôdy v Tišicoch

Bonita podľa Ter. katastra českého 6

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 68,95

                                                                                              - rozsah 100,00

                                                                                              - medián 54,75

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  55,68

                                                                                                 - rozsah 100,00

                                                                                                 - medián 54,75

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 28: Bonita pôdy v Tišicoch

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza vo veľmi teplom, suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 164 m n. m.  na svahoch so sklonitosťou 0,49 °. Substrátom sú fluviálne štrky a piesky.

Takmer 2/3 katastrálneho územia zaberajú černice na nivných uloženinách. Zvyšok 

rozlohy zaberajú fluvizeme a kambizeme. V zázemí lokality sú pôdne typy rovnaké. 

Dominujú černice, avšak je už výraznejšie zastúpenie kambizeme a lesných pôd. Bonita pôdy 

je vyššia ako v minulosti s vyššou hodnotou v celom katastri v porovnaní s perimetrom 1 km 

okolo archeologickej lokality (obr. 28).
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Město Touškov (okres Plzeň-sever):

Tab. 25: Bonita pôdy v Měste Touškov

Bonita podľa Ter. katastra českého 6

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 51,89

                                                                                              - rozsah 77,40

                                                                                              - medián 50,74

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  49,45

                                                                                                 - rozsah 77,40

                                                                                                 - medián 56,76

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 29: Bonita pôdy v Měste Touškov

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v mierne teplom, suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 337 m n. m.  na torze vysokej terasy nad nivou Mže (Sklenář 2002) na svahoch so 

sklonitosťou 3,17 °. Substrátom je piesčitý materiál (bývalá pieskovňa). 

Na území sú približne rovnomerne zastúpené kambizeme a hnedozeme. Vyskytujú sa 

aj luvizeme a fluvizeme. 10 % zaberá lesná a ostatná neplodná pôda. Podiel nebonitovanej 

pôdy je v okolí lokality ešte vyšší. V tejto oblasti sa vyskytujú navyše okrem spomínaných 

pôd aj pseudogleje. Bonita pôdy je vyššia ako v minulosti s vyššou hodnotou v celom katastri 

v porovnaní s perimetrom 1 km okolo archeologickej lokality (obr. 29).
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Jenštejn (okres Praha-východ):

Tab. 26: Bonita pôdy v Jenštejne

Bonita podľa Ter. katastra českého 7

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 73,87

                                                                                              - rozsah 88,35

                                                                                              - medián 73,15

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  73,21

                                                                                                 - rozsah 95,00

                                                                                                 - medián 63,24

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 30: Bonita pôdy v Jenštejne

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v teplom, mierne suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 235 m n. m. na okraji geomorfologicky vyvýšenej terasy nad Vinořským a Radonickým 

potokom a potokom prichádzajúcim od Jenštejna. Plocha výskumu je na spraši pri fluviálnych 

ílovito-piesčitých sedimentoch spomínaných vodných tokov (Dreslerová a Zápotocký 1996) 

na svahoch so sklonitosťou 1,9 °.

50 % územia tvorí černozem. Významnú časť katastra zaberajú kambizeme na 

pieskovcoch. V okolí lokality sú pôdne typy zastúpené rovnako, navyše sa vyskytujú aj 

úrodné černice. Bonita pôdy je výrazne vyššia ako v minulosti, s nepatrne vyššou hodnotou 

v celom katastri v porovnaní s perimetrom 1 km okolo archeologickej lokality (obr. 30).
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Bohnice (okres Praha 8):

Tab. 27: Bonita pôdy v Bohniciach

Bonita podľa Ter. katastra českého 7

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 61,77

                                                                                              - rozsah 88,35

                                                                                              - medián 55,80

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  46,13

                                                                                                 - rozsah 86,49

                                                                                                 - medián 52,08

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 31: Bonita pôdy v Bohniciach

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v teplom, mierne suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 274 m n. m., 60 m nad Vltavou na svahoch so sklonitosťou 1,9 °.

1/3 katastrálneho územia tvorí černozem na spraši. Významnú časť katastra zaberá 

kambizem na zahlinených pieskovcoch. Výrazný je aj podiel lesnej pôdy. V okolí lokality sú 

pôdne typy rovnaké, avšak najrozsiahlejšie sú kambizeme, následne lesné pôdy a černozeme. 

Bonita pôdy je výrazne vyššia ako v minulosti, s vyššou hodnotou v celom katastri 

v porovnaní s perimetrom 1 km v okolí archeologickej lokality (obr. 31).
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Bubeneč (okres Praha 6):

Tab. 28: Bonita pôdy v Bubenči

Bonita podľa Ter. katastra českého 7

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 71,21

                                                                                              - rozsah 95,00

                                                                                              - medián 70,68

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  68,88

                                                                                                 - rozsah 86,49

                                                                                                 - medián 70,68

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 32: Bonita pôdy v Bubenči

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v teplom, mierne suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 194 m n. m. na rovine v miestach kedysi nízkeho sprašového chrbta medzi dvoma 

potokmi (Sklenář 2002)

Prevažnú časť územia tvoria kambizeme spolu s fluvizemami na nivných uloženinách. 

Takisto sa na území vyskytujú černozeme a černice. V okolí lokality je zastúpenie pôd 

rovnaké, ale s vyšším podielom nebonitovanej pôdy. Bonita pôdy je dnes výrazne vyššia ako 

v minulosti, s vyššou hodnotou v celom katastri v porovnaní s perimetrom 1 km v okolí 

archeologickej lokality (obr. 32).
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Stehelčeves (okres Kladno):

Tab. 29: Bonita pôdy v Stehelčevsi

Bonita podľa Ter. katastra českého 7

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 73,40

                                                                                              - rozsah 100,00

                                                                                              - medián 68,64

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  75,20

                                                                                                 - rozsah 100,00

                                                                                                 - medián 68,64

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 33: Bonita pôdy v Stehelčevsi

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza vo veľmi teplom, suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 284 m n. m. na rovine na bridlicovej kope nad údolím Dřetovického potoka (Sklenář  

2002).

Prevažnú časť územia tvoria černozeme. Významnejšie zastúpené sú aj hnedozeme a 

pararendziny. Podobne sú zastúpené pôdy aj v okolí lokality, avšak s vyšším podielom černíc 

a nižším podielom lesných a iných nebonitovaných pôd. Bonita pôdy je dnes výrazne vyššia 

ako v minulosti, s nižšou hodnotou v celom katastri v porovnaní s perimetrom 1 km v okolí 

archeologickej lokality (obr. 33).



61

V eneolite možno na základe porovnania bonity pôdy v minulosti a v súčasnosti 

vyvodiť záver, že pôda je kvalitnejšia v súčasnosti. Len pri 4  zo 16 lokalít možno povedať, že 

bonita bola na základe zvolenej metódy vyššia v minulosti. Jasný záver možno sledovať 

v súčasnosti v porovnaní bonity pôdy v perimetri 1 km a v celom katastrálnom území, kde až 

14 archeologických lokalít má nižšiu bonitu v zázemí, pričom v Brde a v Stehelčevsi, ktoré 

jediné 2 majú bonitu v zázemí lokality vyššiu ako v celom katastri, je rozdiel veľmi malý. 

Rozsah hodnôt ako aj medián majú hodnoty porovnateľné s neolitom (rozsah hodnôt veľký a 

hodnota mediánu podobná váženému priemeru).

4.3. Doba bronzová

Obr. 34: Spracované archeologické lokality z doby bronzovej

Zdroje: ArcČR 500 (2003), autor
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Velim (okres Kolín):

Tab. 35: Bonita pôdy vo Velimi

Bonita podľa Ter. katastra českého 1

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 77,77

                                                                                              - rozsah 95,00

                                                                                              - medián 79,98

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  75,26

                                                                                                 - rozsah 83,60

                                                                                                 - medián 66,03

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 37: Bonita pôdy vo Velimi

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v teplom, mierne suchom klimatickom regióne na návrší 

v nadmorskej výške 206 m n. m. nad Nouzovským potokom (Sklenář 2002) na svahoch so 

sklonom 2,42 ° na ílovitom substráte

Vyše 60 % územia pokrývajú černozeme na sprašiach. Rozsiahlu plochu zaberajú aj 

kambizeme na piesčitých substrátoch a černice. V blízkosti archeologickej lokality sú černice 

rozšírenejšie. Podiel nebonitovanej pôdy je nevýznamný. Bonita pôdy bola hodnotená lepšie 

v minulosti. Súčasná bonita pôdy je nepatrne vyššia na celom území katastra v porovnaní 

s kilometrovým perimetrom (obr. 35).
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Vliněves (okres Mělník):

Tab. 31: Bonita pôdy vo Vliněvsi

Bonita podľa Ter. katastra českého 1

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 79,58

                                                                                              - rozsah 83,60

                                                                                              - medián 71,28

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  80,66

                                                                                                 - rozsah 83,60

                                                                                                 - medián 80,08

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 36: Bonita pôdy vo Vliněvsi

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza vo veľmi teplom, suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 161 m n. m. na ľavej labskej terase (Jiráň 2008) na svahoch so sklonom 0,5 °.

Takmer celé územie pokrývajú černozeme uložené na stredne mocnej vrstve spraši. 

Málo zastúpené sú hnedozeme a fluvizeme. V okolí lokality sú černozeme na spraši 

jednoznačne najrozšírenejšie. Bonita pôdy bola hodnotená lepšie v minulosti. Súčasná bonita 

pôdy je nepatrne vyššia v kilometrovom okruhu lokality v porovnaní s celým katastrom (obr. 

36).
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Čáslav (okres Kutná Hora):

Tab. 32: Bonita pôdy v Čáslavi

Bonita podľa Ter. katastra českého 2

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 88,18

                                                                                              - rozsah 94,08

                                                                                              - medián 86,40

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  85,46

                                                                                                 - rozsah 94,08

                                                                                                 - medián 79,68

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 37: Bonita pôdy vo Čáslavi

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v teplom, mierne vlhkom klimatickom regióne na vyvýšenine 10 

m nad sútokom Brslenky a Žákovského potoka (Sklenář 2002) v nadmorskej výške 264 m n. 

m. v rovinatom teréne.

Približne 60 % územia pokrývajú černozeme. Bonitu v tejto oblasti zvyšujú aj černice 

a šedozeme. Okrem nich sa v katastrálnom území nachádzajú hnedozeme a fluvizeme.

Kvalitné pôdy sa vyskytujú aj v najbližšom zázemí lokality avšak bodovo najkvalitnejších 

pôd je plošne zastúpených menej. Napriek tomu je bonita v perimetri 1 km od lokality vysoká. 

Všeobecne je dnes bonita pôdy v okolí Čáslavi porovnateľná s hodnotením z minulosti (obr. 

37). 
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Konobrže (okres Most):

Tab. 33: Bonita pôdy v Konobržiach

Bonita podľa Ter. katastra českého 2

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 55,16

                                                                                              - rozsah 79,20

                                                                                              - medián 57,20

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  32,08

                                                                                                 - rozsah 79,20

                                                                                                 - medián 57,20

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 38: Bonita pôdy vo Konobržiach

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza vo veľmi teplom, suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 247 m n. m. na svahoch so sklonom 1 °.

Približne 75 % územia pokrývajú kambizeme s pararendzinami na slienovcoch. 1/5 

územia zaberá neplodná pôda a v katastri sa vyskytujú ešte černozeme. Ich podiel je však 

nepatrný. V okolí archeologickej lokality prevažuje neplodná pôda, doplnená kambizemami a 

pararendzinami. Preto je bonita v celom katastri vyššia oproti bezprostrednému okoliu 

lokality. Všeobecne je dnes bonita pôdy v tomto areáli nižšia v porovnaní s hodnotením 

z minulosti (obr. 38). 
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Březno (okres Louny):

Tab. 34: Bonita pôdy v Březne

Bonita podľa Ter. katastra českého 3

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 69,45

                                                                                              - rozsah 83,60

                                                                                              - medián 66,88

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  66,18

                                                                                                 - rozsah 80,75

                                                                                                 - medián 66,88

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 39: Bonita pôdy v Březne

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza vo veľmi teplom, suchom klimatickom regióne v polohe 

najnižšej pleistocénnej pravobrežnej terasy rieky Ohře na úrodnej spraši (Sklenář 2002) 

v nadmorskej výške 189 m n. m. na svahoch so sklonom 1,04 °.

Väčšinu katastrálneho územia pokrývajú černozeme uložené na spraši. Z ďalších 

pôdnych typov sa vyskytujú hnedozeme a fluvizeme na nivných uloženinách. V okolí lokality 

sú černozeme na spraši takisto najrozšírenejšie, avšak vyšší podiel zaberajú aj nebonitované 

pôdy. Bonita pôdy je porovnateľná s hodnotením v minulosti. Súčasná bonita pôdy je nižšia 

v kilometrovom okruhu lokality v porovnaní s celým katastrom (obr. 39).
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Vodňany (okres Strakonice):

Tab. 35: Bonita pôdy vo Vodňanoch

Bonita podľa Ter. katastra českého 3

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 56,19

                                                                                              - rozsah 71,40

                                                                                              - medián 53,76

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  57,34

                                                                                                 - rozsah 71,40

                                                                                                 - medián 61,32

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 40: Bonita pôdy vo Vodňanoch

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v mierne teplom a v mierne suchom klimatickom regióne na 

svahových hlinách so sprašovou prímesou v nadmorskej výške 402 m n. m. na svahoch so 

sklonom 0,67 °.

Polovicu katastrálneho územia pokrývajú pseudogleje na stredne ťažkých substrátoch. 

Z ďalších pôdnych typov sa vyskytujú hnedozeme a kambizeme. V okolí lokality je 

rozloženie pôd obdobné. V celom katastri ako aj v okolí lokality je malý podiel 

nebonitovaných pôd. Bonita pôdy je nižšia ako v minulosti. Súčasná bonita pôdy je nepatrne 

vyššia v kilometrovom okruhu lokality v porovnaní s celým katastrom (obr. 40).
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Čakovice (okres Praha 9):

Tab. 36: Bonita pôdy v Čakoviciach

Bonita podľa Ter. katastra českého 4

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 88,25

                                                                                              - rozsah 91,14

                                                                                              - medián 88,35

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  88,42

                                                                                                 - rozsah 5,64

                                                                                                 - medián 89,28

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 41: Bonita pôdy v Čakoviciach

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v teplom, mierne suchom klimatickom regióne na vyvýšenom 

mieste v záplavovom území na rozvodí riek, kedysi Vltavy a Labe (Sklenář 2002) 

v nadmorskej výške 255 m n. m. na svahoch so sklonom 2,21 °.

Bonita pôdy v celom katastrálnom území ako aj v najbližšom zázemí lokality je 

vysoká vďaka černozemiam na spraši. Okrem nich sa vyskytujú v menšej miere aj černice. 

Bonita je v súčasnosti vyššia ako v minulosti (obr. 41).
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Radčice (okres Strakonice):

Lokalita z doby bronzovej sa nachádza presne na mieste už spracovanej lokality 

z neolitu (pozri str. 39)

Bonita pôdy v súčasnosti odpovedá bonite v minulosti. Pôdy v kilometrovom zázemí 

archeologickej lokality sú menej kvalitné, s vyšším podielom pôdy pod lesom a ostatnej 

neplodnej pôdy v porovnaní s celým územím katastru (obr. 12).

Lišany (okres Louny):

Tab. 37: Bonita pôdy v Lišanoch

Bonita podľa Ter. katastra českého 5

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 52,60

                                                                                              - rozsah 83,60

                                                                                              - medián 49,28

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  49,92

                                                                                                 - rozsah 80,75

                                                                                                 - medián 49,28

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 42: Bonita pôdy v Lišanoch

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v teplom, suchom klimatickom regióne na okraji ľavobrežnej 

terasy Ohře (Jiráň 2008) v nadmorskej výške 200 m n. m. v rovinatom teréne na piesčitom 

ľahkom substráte.
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V katastrálnom území sú približne rovnako zastúpené černozeme uložené na pieskoch 

a kambizeme takisto na ľahkom substráte. Podiel nebonitovanej pôdy je 11%. V najbližšom 

okolí lokality sa okrem spomínaných pôd vyskytujú na väčšej rozlohe fluvizeme, rozloha 

černozemí je menšia, preto je zázemie lokality v porovnaní s celým katastrom menej úrodné. 

Bonita pôdy je porovnateľná s minulosťou (obr. 42).

Přemýšlení (okres Praha-východ):

Tab. 38: Bonita pôdy v Přemýšlení

Bonita podľa Ter. katastra českého 5

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 74,67

                                                                                              - rozsah 88,35

                                                                                              - medián 61,38

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  66,91

                                                                                                 - rozsah 89,28

                                                                                                 - medián 58,40

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 43: Bonita pôdy v Přemýšlení

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v teplom, mierne suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 264 m n. m. v rovinatom teréne na sprašovom podklade.

Najrozšírenejším pôdnym druhom v katastri sú černozeme na sprašiach. Z ostatných 

pôdnych druhov zaberajú najväčšiu rozlohu kambizem a pararendzina na piesčitých 
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substrátoch. Podiel nebonitovanej pôdy je nízky. Vyšší je v perimetri 1 km od archeologickej 

lokality, avšak aj v tomto priestore prevládajú černozeme. Bonita v zázemí lokality je nižšia 

v porovnaní s celým katastrom. V porovnaní s minulosťou má súčasná bonita vyššiu hodnotu 

(obr. 43).

Skalice (okres Hradec Králové):

Tab. 39: Bonita pôdy v Skalici

Bonita podľa Ter. katastra českého 5

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 57,42

                                                                                              - rozsah 86,40

                                                                                              - medián 63,24

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  67,22

                                                                                                 - rozsah 86,40

                                                                                                 - medián 63,24

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 44: Bonita pôdy v Skalici

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v teplom, mierne vlhkom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 256 m n. m. na svahoch so sklonom 1,18 °. V minulosti to bolo na pieskovej dune na 

ľavom brehu Labe (Jiráň 2008).

Najrozšírenejším pôdnym typom v celom katastri sú kambizeme a regozeme na 

pieskoch. 30 % územia pokrývajú hnedozeme na sprašových a svahových hlinách. Podiel 
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fluvizemí ako aj lesných pôd je nízky. V perimetri 1 km sú fluvizeme na nivných uloženinách 

najrozšírenejším pôdnym typom, preto je aj bonita v tomto bezprostrednom území lokality 

vyššia. V porovnaní súčasnej bonity s minulosťou vyznieva lepšie súčasná hodnota (obr. 44).

Slaný (okres Kladno):

Tab. 40: Bonita pôdy v Slanom

Bonita podľa Ter. katastra českého 5

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 66,45

                                                                                              - rozsah 83,60

                                                                                              - medián 70,40

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  67,11

                                                                                                 - rozsah 83,60

                                                                                                 - medián 68,64

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 45: Bonita pôdy v Slanom

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza vo veľmi teplom, suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 300 m n. m. na svahoch čadičovej hory so sklonom 2,92 °.

Najrozšírenejším pôdnym typom v celom katastri sú černozeme na sprašovom 

substráte, doplnené kambizemami, hnedozemami, pseudoglejmi a nízkym podielom lesnej 

pôdy. Podobne sú pôdne typy zastúpené aj v blízkom okolí lokality. Bonita pôdy je vyššia ako 
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v minulosti a súčasná bonita pôdy v kilometrovom okruhu lokality je nepatrne vyššia 

v porovnaní s celým katastrom (obr. 45).

Svržno (okres Domažlice):

Tab. 41: Bonita pôdy vo Svržne

Bonita podľa Ter. katastra českého 5

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 49,88

                                                                                              - rozsah 67,15

                                                                                              - medián 50,56

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  29,86

                                                                                                 - rozsah 67,15

                                                                                                 - medián 45,03

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 46: Bonita pôdy vo Svržne

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v mierne teplom, vlhkom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 568 m n. m. na svahoch so sklonom 6,59 °. 

Kambizeme sú približne rovnako zastúpené ako hnedozeme na stredne ťažkých 

substrátoch, spolu zaberajú viac ako 2/3 katastra. Plošne rozsiahle sú takisto pseudogleje a 

lesné pôdy. Práve lesné pôdy sú najrozšírenejšie pôdnym typom v okolí lokality. 

Najkvalitnejšie pôdy chýbajú, preto je bonita v perimetri 1 km od lokality nízka a výrazne 
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nižšia v porovnaní s celým katastrom. Všeobecne je súčasná bonita pôdy porovnateľná 

s hodnotou z minulosti (obr. 46).

Vinoř (okres Praha 9):

Tab. 42: Bonita pôdy vo Vinoři

Bonita podľa Ter. katastra českého 5

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 82,85

                                                                                              - rozsah 95,00

                                                                                              - medián 77,19

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  75,75

                                                                                                 - rozsah 91,14

                                                                                                 - medián 77,19

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 47: Bonita pôdy vo Vinoři

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v teplom, mierne suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 254 m n. m. na ostrožne obtekanej Vinořským potokom (Jiráň 2008) so sklonom 0,76 ° 

na piesčitom podklade.

Najrozšírenejším pôdnym typom v celom katastri sú černozeme na sprašovom 

substráte, doplnené hnedozemami, černicami a nízkym podielom lesnej pôdy. Podobne sú 

pôdne typy zastúpené aj v blízkom okolí lokality, ale s vyšším podielom lesnej pôdy a aj 
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s kambizemami. Bonita pôdy je vyššia ako v minulosti a súčasná bonita pôdy v kilometrovom 

okruhu lokality je nižšia v porovnaní s celým katastrom (obr. 47).

Velemyšleves (okres Louny):

Tab. 43: Bonita pôdy vo Velemyšlevsi

Bonita podľa Ter. katastra českého 5

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 71,21

                                                                                              - rozsah 86,24

                                                                                              - medián 66,88

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  51,40

                                                                                                 - rozsah 83,60

                                                                                                 - medián 49,28

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 48: Bonita pôdy vo Velemyšlevsi

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza vo veľmi teplom, suchom klimatickom regióne na okraji vysokej 

ľavobrežnej terasy riečky Chomutovky (Jiráň 2008) v nadmorskej výške 296 m n. m. na 

rovinatom podklade. 

Najrozšírenejším pôdnym typom v celom katastri (65 % rozlohy) sú černozeme na 

sprašovom substráte, doplnené kambizemami a svažitými pôdami pri nízkom podiele 

nebonitovanej pôdy. Práve do tejto kategórie spadá aj archeologická lokalita, v zázemí ktorej 

sú neúrodné pôdy značne rozšírené. Preto je aj bonita v okolí lokality nižšia v porovnaní 
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s celým katastrom. Pri porovnaní súčasnej a minulej bonity pôdy má vyššiu hodnotu tá 

súčasná (obr. 48).

Běchovice (okres Praha 9):

Tab. 44: Bonita pôdy v Běchoviciach

Bonita podľa Ter. katastra českého 6

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 66,20

                                                                                              - rozsah 95,00

                                                                                              - medián 64,17

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  64,31

                                                                                                 - rozsah 95,00

                                                                                                 - medián 66,03

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 49: Bonita pôdy v Běchoviciach

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v mierne teplom, suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 236 m n. m. na nevysokom plochom ostrohu tvorenom terasou nad sútokom Rokytky 

a Říčanského potoka na bridličnatom podklade (Vencl 1973).

Najrozšírenejším pôdnym typom v celom katastri ako aj v blízkosti archeologickej 

lokality sú kambizeme na rôznych bridliciach. Bonita pôdy je vyššia ako v minulosti a 

súčasná bonita pôdy v kilometrovom okruhu lokality je nižšia v porovnaní s celým katastrom 

(obr. 49).
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Hostivice (okres Praha-západ):

Tab. 45: Bonita pôdy v Hostiviciach

Bonita podľa Ter. katastra českého 6

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 79,47

                                                                                              - rozsah 95,00

                                                                                              - medián 70,68

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  76,73

                                                                                                 - rozsah 91,14

                                                                                                 - medián 70,68

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 50: Bonita pôdy v Hostiviciach

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v teplom, mierne suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 340 m n. m. na svahoch so sklonom 2,59 ° na piesčitom podklade.

Najrozšírenejším pôdnym typom v celom katastri sú hnedozeme na sprašiach, 

doplnené černozemami, černicami a kambizemami. Podobne sú pôdne typy zastúpené aj 

v blízkom okolí lokality, ale tu už dominuje černozem. Bonita pôdy je vyššia ako v minulosti 

a súčasná bonita pôdy v kilometrovom okruhu lokality je nižšia v porovnaní s celým 

katastrom (obr. 50).
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Hosty (okres České Budějovice):

Tab. 46: Bonita pôdy v Hostoch

Bonita podľa Ter. katastra českého 6

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 52,34

                                                                                              - rozsah 71,40

                                                                                              - medián 57,96

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  24,65

                                                                                                 - rozsah 67,20

                                                                                                 - medián 47,88

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 51: Bonita pôdy v Hostoch

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v mierne teplom, mierne vlhkom klimatickom regióne 

v nadmorskej výške 352 m n. m. na sútoku Lužnice a Vltavy v záplavovom území (Sklenář  

2002).

Najrozšírenejším pôdnym typom v celom katastri sú hnedozeme, kambizeme 

a pseudogleje na stredne ťažkých pôdach. Významný podiel zaberajú aj nebonitované pôdy. 

Práve tie dominujú v blízkom okolí lokality. Zvyšok tvoria pôdy typické pre celý kataster. 

Bonita pôdy je vyššia ako v minulosti a súčasná bonita pôdy v kilometrovom okruhu lokality 

je výrazne nižšia v porovnaní s celým katastrom (obr. 51).
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Křemýž (okres Teplice):

Tab. 47: Bonita pôdy v Křemýži

Bonita podľa Ter. katastra českého 7

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 65,83

                                                                                              - rozsah 100,00

                                                                                              - medián 70,40

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  68,16

                                                                                                 - rozsah 100,00

                                                                                                 - medián 71,28

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 52: Bonita pôdy v Křemýži

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza vo veľmi teplom, suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 257 m n. m. na svahoch so sklonom 2,14 ° na pieskovom podklade.

Najrozšírenejším pôdnym typom v celom katastri ako aj v blízkosti archeologickej 

lokality sú kambizeme na stredne ťažkom substráte. Významné z hľadiska rozlohy v celom 

katastri sú aj černice a černozeme. Bonita pôdy je vyššia ako v minulosti a súčasná bonita 

pôdy v kilometrovom okruhu lokality je vyššia v porovnaní s celým katastrom (obr. 52).
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Nelahozeves (okres Mělník):

Tab. 48: Bonita pôdy v Nelahozevsi

Bonita podľa Ter. katastra českého 7

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 56,83

                                                                                              - rozsah 83,60

                                                                                              - medián 52,80

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  47,30

                                                                                                 - rozsah 83,60

                                                                                                 - medián 49,28

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 53: Bonita pôdy v Nelahozevsi

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza vo veľmi teplom, suchom klimatickom regióne na pravom brehu 

Labe (Jiráň 2008) v nadmorskej výške 172 m n. m. na rovinatom teréne.

Najrozšírenejším pôdnym typom v celom katastri sú kambizeme na piesčitom 

substráte. Rozsiahle sú aj černozeme na sprašovom podklade a fluvizeme v údolí rieky Labe. 

V okolí lokality, keďže sa nachádza v blízkosti vodného toku, dominujú fluvizeme 

a nebonitovaná pôda. Podiel černozemí je na úrovni 13 %. Pôda v zázemí lokality je menej 

kvalitná. Bonita pôdy je dnes vyššia ako v minulosti (obr. 53).
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Vrcovice (okres Písek):

Tab. 49: Bonita pôdy vo Vrcoviciach

Bonita podľa Ter. katastra českého 7

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 44,57

                                                                                              - rozsah 69,72

                                                                                              - medián 47,88

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  15,98

                                                                                                 - rozsah 69,72

                                                                                                 - medián 47,88

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 54: Bonita pôdy v Vrcoviciach

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza vo veľmi teplom, suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 400 m n. m. na svahoch so sklonom 16 °.

Najrozšírenejším pôdnym typom v celom katastri ako aj v blízkosti archeologickej 

lokality sú kambizeme na kyslom substráte. Menej zastúpené sú hnedozeme. Zastúpené sú aj 

svažité pôdy na rôznych substrátoch. Podiel nebonitovanej pôdy sa blíži k 15 %. V zázemí 

lokality prevláda na úkor ostatných pôd pôda lesná s výrazným 66% podielom, preto je 

súčasná bonita pôdy v kilometrovom okruhu lokality nižšia v porovnaní s celým katastrom. 

Všeobecne je bonita pôdy v celom katastri vyššia ako v minulosti (obr. 54).
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Z doby bronzovej možno na základe porovnania bonity pôdy v minulosti 

a v súčasnosti vyvodiť záver, že pôda má vyššiu bonitu v súčasnosti. Len v 4 prípadoch zo 

všetkých sledovaných lokalít  možno jasne povedať, že bonita bola vyššia v minulosti.  

Lokality z doby bronzovej majú prevažne vyššiu bonitu v celom katastrálnom území 

v porovnaní s perimetrom 1 km v okolí lokality. Z 22 lokalít tvorí výnimku len 6, pričom aj 

v tomto prípade nie sú rozdiely veľké. Rozsah bodov pri bodovom hodnotení, či už v celom 

katastri, alebo len v zázemí lokality je aj v dobe bronzovej veľký, výnimkou sú len kvalitné 

pôdy v perimetri 1 km od archeologickej lokality v Čakoviciach, kde je rozsah veľmi malý. 

Medián približne odpovedá hodnote váženého priemeru.

4.4. Doba halštatská

Obr. 55: Spracované archeologické lokality z doby halštatskej

Zdroje: ArcČR 500 (2003), autor
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Čakovice (okres Praha 9):

Tab. 50: Bonita pôdy v Čakoviciach

Bonita podľa Ter. katastra českého 4

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 88,25

                                                                                              - rozsah 91,14

                                                                                              - medián 88,35

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  87,97

                                                                                                 - rozsah 91,14

                                                                                                 - medián 88,35

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 56: Bonita pôdy v Čakoviciach

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v teplom, mierne suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 253 m n. m. na svahoch so sklonom 1,58 °.

Bonita pôdy v celom katastrálnom území ako aj v najbližšom zázemí lokality je 

vysoká vďaka černozemiam na spraši. Okrem nich sa vyskytujú v menšej miere aj černice. 

Bonita je v súčasnosti vyššia ako v minulosti. V perimetri 1 km je bonita nepatrne nižšia 

v porovnaní s celým katastrom. Bonita pôdy v okolí lokality z doby halštatskej je nižšia ako 

v okolí lokality z doby bronzovej (obr. 56).
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Hostomice (okres Teplice):

Tab. 51: Bonita pôdy v Hostomiciach

Bonita podľa Ter. katastra českého 4

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 55,59

                                                                                              - rozsah 100,00

                                                                                              - medián 55,44

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  57,81

                                                                                                 - rozsah 100,00

                                                                                                 - medián 55,44

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 57: Bonita pôdy v Hostomiciach

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza vo veľmi teplom, suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 235 m n. m. na južnom svahu sprašovej náveje v rovinatom teréne v blízkosti rieky 

Bíliny (Sklenář 2002).

V celom katastrálnom území sú plošne najrozsiahlejšie hnedozeme a černozeme. 24 % 

územia tvorí nebonitovaná pôda. Práve na nebonitovanú pôdu spadá aj archeologická lokalita 

v Hostomiciach. V jej bezprostrednom okolí sú pôdy približne rovnako zastúpené ako 

v celom katastri, pričom celková hodnota bonity je v perimetri 1 km málo vyššia. Súčasná 

bonita pôdy v celom katastrálnom území je porovnateľná s hodnotou z minulosti (obr. 57).
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Milovice (okres Jičín):

Tab. 52: Bonita pôdy v Miloviciach

Bonita podľa Ter. katastra českého 4

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 81,92

                                                                                              - rozsah 90,24

                                                                                              - medián 79,68

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  81,67

                                                                                                 - rozsah 92,16

                                                                                                 - medián 79,68

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 58: Bonita pôdy v Miloviciach

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v teplom, mierne vlhkom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 271 m n. m. na svahoch so sklonom 1,61 ° na sprašovom substráte (Sklenář 2002).

3/4 územia pokrývajú luvizeme a hnedozeme na sprašových hlinách a svahovinách. 

Zvyšnú rozlohu dopĺňajú hnedozeme a šedozeme na ťažších substrátoch. V bezprostrednom 

zázemí lokality sú pôdy rovnaké, len s vyšším podielom černozemí. Súčasná bonita pôdy 

v celom katastrálnom území je vyššia ako hodnota z minulosti (obr. 58).
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Dolní Břežany (okres Jičín):

Tab. 53: Bonita pôdy v Dolních Břežanoch

Bonita podľa Ter. katastra českého 5

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 70,70

                                                                                              - rozsah 84,00

                                                                                              - medián 65,52

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  72,20

                                                                                                 - rozsah 84,00

                                                                                                 - medián 65,52

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 59: Bonita pôdy v Dolních Břežanoch

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v mierne teplom, mierne vlhkom klimatickom regióne 

v nadmorskej výške 344 m n. m. v rovinatom teréne na bridličnatom substráte.

Takmer celé územie pokrývajú hnedozeme a luvizeme na sprašových hlinách 

a svahovinách a kambizeme na stredne ťažkých substrátoch. V perimetri 1 km od lokality sú 

pôdy nepatrne kvalitnejšie, keďže sa navyše vyskytujú černice. Podiel nebonitovanej pôdy je 

nízky. Súčasná bonita pôdy v celom katastrálnom území je vyššia ako hodnota z minulosti 

(obr. 59).
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Chržín (okres Kladno):

Tab. 54: Bonita pôdy v Chržíne

Bonita podľa Ter. katastra českého 5

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 71,78

                                                                                              - rozsah 83,60

                                                                                              - medián 71,28

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  60,63

                                                                                                 - rozsah 83,60

                                                                                                 - medián 59,84

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 60: Bonita pôdy v Chržíne

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza vo veľmi teplom, suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 193 m n. m. na svahoch so sklonom 2,88 ° na svahových hlinách.

Černozeme na spraši sú najrozšírenejším pôdnym typom v katastri. Na menšej rozlohe 

sa vyskytujú kambizeme. V okolí lokality je vyšší podiel lesných plôch, preto je aj bonita 

v perimetri 1 km nižšia. Súčasná bonita pôdy v celom katastrálnom území je vyššia ako jej 

hodnota z minulosti (obr. 60).



88

Hradiště (okres Písek):

Tab. 55: Bonita pôdy v Hradišti

Bonita podľa Ter. katastra českého 6

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 47,95

                                                                                              - rozsah 68,88

                                                                                              - medián 47,88

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  44,31

                                                                                                 - rozsah 71,40

                                                                                                 - medián 47,88

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 61: Bonita pôdy v Hradišti

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v mierne teplom, mierne vlhkom klimatickom regióne 

v nadmorskej výške 380 m n. m. na svahoch so sklonom 6,84 °.

Kambizeme na rôznych substrátoch sú najrozšírenejším pôdnym typom v katastri. 

Zvyšnú rozlohu dopĺňajú pseudogleje. Podiel najkvalitnejšej ale aj nebonitovanej pôdy je 

bezvýznamný. V perimetri 1 km od lokality je zastúpenie pôd obdobné. Súčasná bonita pôdy 

v celom katastrálnom území je vyššia ako hodnota z minulosti (obr. 61).
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Poříčany (okres Nymburk):

Tab. 56: Bonita pôdy v Poříčanoch

Bonita podľa Ter. katastra českého 6

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 63,64

                                                                                              - rozsah 95,00

                                                                                              - medián 61,38

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  38,56

                                                                                                 - rozsah 95,00

                                                                                                 - medián 55,80

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 62: Bonita pôdy v Poříčanoch

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v teplom, mierne suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 229 m n. m. na svahoch so sklonom 1,91 ° na zahlinenom piesčitom substráte.

Na území katastra sú približne rovnako plošne zastúpené černozeme na sprašiach 

spolu s kambizemami na piesčitých substrátoch. Zvyšnú rozlohu dopĺňajú hnedozeme 

a nebonitované pôdy. Nebonitovaná, hlavne lesná pôda, sa najviac vyskytuje práve 

v perimetri 1 km od archeologickej lokality. Z ostatných typov sú v jej  okolí významné už 

len černice. Súčasná bonita pôdy v celom katastrálnom území je vyššia ako hodnota 

z minulosti (obr. 62).
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Radovesice (okres Teplice):

Tab. 57: Bonita pôdy v Radovesiciach

Bonita podľa Ter. katastra českého 6

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 65,45

                                                                                              - rozsah 80,08

                                                                                              - medián 66,88

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  60,17

                                                                                                 - rozsah 80,08

                                                                                                 - medián 70,52

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 63: Bonita pôdy v Radovesiciach

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza vo veľmi teplom, suchom klimatickom regióne na rozľahlej 

ostrožne vybiehajúcej z čadičového masívu nad údolím Lukovského potoka (Sklenář 2002) 

v nadmorskej výške 366 m n. m.

Černozeme na sprašiach a kambizeme sú najrozšírenejšími typmi v tejto oblasti. 

V kilometrovom okruhu lokality sa navyše vyskytujú vo väčšej miere černice a lesné pôdy. 

Bonita v okolí lokality je v porovnaní s celým katastrom nižšia. Súčasná bonita pôdy v celom 

katastrálnom území je vyššia ako hodnota z minulosti (obr. 63).
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Jenštejn (okres Praha-východ):

Lokalita z doby halštatskej sa nachádza presne na mieste už spracovanej lokality

z eneolitu (pozri str. 57)

Bonita pôdy je výrazne vyššia ako v minulosti, s nepatrne vyššou hodnotou v celom 

katastri v porovnaní s perimetrom 1 km okolo archeologickej lokality (obr. 30).

Na základe výsledkov v sledovaných archeologických lokalitách z doby halštatskej 

možno vyvodiť záver, že bonita pôdy je v súčasnosti vyššia v porovnaní s minulosťou. Jedine 

v prípade Hostomíc by som povedal, že bonita je porovnateľná.  

Lokality z doby halštatskej majú prevažne vyššiu bonitu v celom katastrálnom území 

v porovnaní s perimetrom 1 km okolo sledovanej lokality. Z 9 lokalít tvoria výnimku len 2, 

pričom aj v tomto prípade nie sú rozdiely veľké. Rozsah bodov pri bodovom hodnotení, či už 

v celom katastri, alebo len v zázemí lokality je aj v dobe halštatskej veľký. Medián približne 

odpovedá hodnote váženého priemeru.



92

4.5. Doba laténska

Obr. 64: Spracované archeologické lokality z doby laténskej

Zdroje: ArcČR 500 (2003), autor
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Chudonice (okres Teplice):

Tab. 58: Bonita pôdy v Chudoniciach

Bonita podľa Ter. katastra českého 2

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 81,71

                                                                                              - rozsah 94,08

                                                                                              - medián 79,05

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  78,43

                                                                                                 - rozsah 92,16

                                                                                                 - medián 79,05

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 65: Bonita pôdy v Chudoniciach

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v teplom, mierne vlhkom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 226 m n. m. na rovinatom teréne.

Najrozšírenejšími pôdnymi typmi v tejto oblasti sú černozeme na sprašiach, 

hnedozeme a černice. Nebonitovaná pôda je zastúpená minimálne. Jej podiel v kilometrovom 

okruhu lokality je vyšší takisto ako je vyšší aj podiel pôd s najvyšším bodovým hodnotením. 

Bonita v okolí lokality je však nižšia ako v celom katastri. Súčasná bonita pôdy v celom 

katastrálnom území je porovnateľná s minulosťou (obr. 65).
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Opatovice nad Labem (okres Pardubice):

Tab. 59: Bonita pôdy v Opatoviciach nad Labem

Bonita podľa Ter. katastra českého 3

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 52,06

                                                                                              - rozsah 86,40

                                                                                              - medián 55,80

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  63,18

                                                                                                 - rozsah 86,40

                                                                                                 - medián 57,60

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr.66: Bonita pôdy v Opatoviciach nad Labem

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v teplom, mierne vlhkom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 225 m n. m. na svahoch so sklonom 2,42 ° na piesočných nánosoch a povodňových 

hlinách v záplavovom území Labe (Sklenář 2002).

Najrozšírenejšími pôdnymi typmi v tejto oblasti sú fluvizeme na nivných uloženinách, 

kambizeme na rôznych substrátoch. 22 % katastrálneho územia zaberá nebonitovaná pôda. Jej 

podiel v kilometrovom okruhu lokality je približne rovnaký, avšak podiel fluvizemí je 

v najbližšom okolí lokality výrazne vyšší. Bonita pôdy je preto v perimetri 1 km od  lokality 

vyššia ako v celom katastri. Súčasná bonita pôdy v celom katastrálnom území je nižšia v 

porovnaní s minulosťou (obr. 66).
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Rakovice (okres Písek):

Tab. 60: Bonita pôdy v Rakoviciach

Bonita podľa Ter. katastra českého 3

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 60,18

                                                                                              - rozsah 75,60

                                                                                              - medián 58,50

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  47,62

                                                                                                 - rozsah 68,88

                                                                                                 - medián 59,64

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 67: Bonita pôdy v Rakoviciach

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v mierne teplom, mierne vlhkom klimatickom regióne 

v nadmorskej výške 455 m n. m. na svahoch so sklonom 1,44 ° na zahlinených štrkopieskoch.

Najrozšírenejšími pôdnymi typmi v tejto oblasti sú kambizeme na rôznych bridliciach 

a hnedozeme na svahových hlinách. Dopĺňajú ich fluvizeme a pseudogleje. V bezprostrednom 

okolí lokality sa vyskytujú vo väčšej miere aj lesné a iné nebonitované pôdy. Bonita pôdy je 

preto v perimetri 1 km od  lokality nižšia ako v celom katastri. Súčasná bonita pôdy v celom 

katastrálnom území je nižšia v porovnaní s minulosťou (obr. 67).
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Tuchlovice (okres Kladno):

Tab. 61: Bonita pôdy v Tuchloviciach

Bonita podľa Ter. katastra českého 3

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 71,94

                                                                                              - rozsah 88,00

                                                                                              - medián 70,52

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  63,99

                                                                                                 - rozsah 84,28

                                                                                                 - medián 58,48

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 68: Bonita pôdy v Tuchloviciach

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v mierne teplom, suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 380 m n. m. na svahoch so sklonom 0,94 ° , kde v bažinných rašelinných lúkach tečie 

potok (Šneidrová 1955).

Najrozšírenejšími pôdnymi typmi v tejto oblasti sú kambizeme a hnedozeme na 

sprašových hlinách. Dopĺňajú ich kambizeme na pieskovcoch a černozeme. 

V bezprostrednom okolí lokality klesá podiel hnedozemí na úkor menej kvalitných pôd. 

Bonita pôdy je preto v perimetri 1 km od  lokality nižšia ako v celom katastri. Súčasná bonita 

pôdy v celom katastrálnom území je porovnateľná s hodnotou z minulosti (obr. 68).
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Soběsuky (okres Chomutov):

Tab. 62: Bonita pôdy v Soběsukách

Bonita podľa Ter. katastra českého 4

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 55,17

                                                                                              - rozsah 100,00

                                                                                              - medián 49,28

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  49,50

                                                                                                 - rozsah 100,00

                                                                                                 - medián 46,64

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 69: Bonita pôdy v Soběsukách

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza vo veľmi teplom, suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 238 m n. m. na svahoch so sklonom 15,35 °. 

Najrozšírenejšími pôdnymi typmi v celom katastrálnom území sú kambizeme 

a pararendziny na zahlinených piesočných substrátoch a černozeme vytvorené na stredne 

mocnej vrstve spraši. Podiel nebonitovanej pôdy je približne 9 %. V bezprostrednom okolí 

lokality je podiel najmenej kvalitnej pôdy vyšší, takisto väčšiu rozlohu zaberajú černice a 

klesá podiel kambizemí. Bonita pôdy je v perimetri 1 km od  lokality nižšia ako v celom 

katastri. Súčasná bonita pôdy v celom katastrálnom území je porovnateľná s hodnotou 

z minulosti (obr. 69).
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Modlešovice (okres Strakonice):

Tab. 63: Bonita pôdy v Modlešoviciach

Bonita podľa Ter. katastra českého 5

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 55,95

                                                                                              - rozsah 75,60

                                                                                              - medián 53,76

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  58,95

                                                                                                 - rozsah 75,60

                                                                                                 - medián 53,76

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 70: Bonita pôdy v Modlešoviciach

Zdroj: autor

Archeologická lokalita sa nachádza v mierne teplom a v mierne vlhkom klimatickom 

regióne v nadmorskej výške 402 m n. m. na terasových náplavoch rieky Otavy (Sklenář  

2002)

Najrozšírenejšími pôdnymi typmi v celom katastrálnom území sú kambizeme na 

kyslých horninách spolu s fluvizemami na riečnych náplavoch. V perimetri 1 km od lokality 

je podiel fluvizemí ešte vyšší, preto je aj bonita pôdy v bezprostrednom okolí lokality vyššia 

ako v celom katastri. Súčasná bonita pôdy v celom katastrálnom území je vyššia ako bola 

hodnotená v minulosti (obr. 70).
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Hostivice (okres Praha-západ):

Tab. 64: Bonita pôdy v Hostiviciach

Bonita podľa Ter. katastra českého 6

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 79,47

                                                                                              - rozsah 95,00

                                                                                              - medián 70,68

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  78,19

                                                                                                 - rozsah 91,14

                                                                                                 - medián 77,19

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 71: Bonita pôdy v Hostiviciach

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v teplom, mierne suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 334 m n. m. na svahoch so sklonitosťou 1,86 ° na sprašovom substráte.

Najrozšírenejším pôdnym typom v celom katastri sú hnedozeme na sprašiach, 

doplnené černozemami, černicami a kambizemami. Podobne sú pôdne typy zastúpené aj 

v blízkom okolí lokality, avšak s výraznejším podielom černozemí na celkovej rozlohe. 

Bonita pôdy je vyššia ako v minulosti a súčasná bonita pôdy v kilometrovom okruhu lokality 

je nižšia v porovnaní s celým katastrom. V zázemí lokality z doby laténskej má pôda vyššiu 

bonitu ako lokalita z doby bronzovej (obr. 71).
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Krašovice (okres Příbram):

Tab. 65: Bonita pôdy v Krašoviciach

Bonita podľa Ter. katastra českého 7

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 48,54

                                                                                              - rozsah 63,84

                                                                                              - medián 55,44

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  34,68

                                                                                                 - rozsah 63,84

                                                                                                 - medián 37,80

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 72: Bonita pôdy v Krašoviciach

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v mierne teplom, mierne vlhkom klimatickom regióne 

v nadmorskej výške 405 m n. m. na svahoch so sklonitosťou 3,48 ° na bridličnatom podloží. 

Najrozšírenejším pôdnym typom v celom katastri sú kambizeme na rôznych 

bridliciach a svažité pôdy. Tieto pôdne typy sa vyskytujú aj v zázemí archeologickej lokality. 

Tu práve prevládajú nebonitované, málo kvalitné pôdy. Bonita pôdy je vyššia ako v minulosti 

a súčasná bonita pôdy v kilometrovom okruhu lokality je výrazne nižšia v porovnaní s celým 

katastrom (obr. 72).
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Hrazany (okres Příbram):

Tab. 66: Bonita pôdy v Hrazanoch

Bonita podľa Ter. katastra českého 8

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 42,06

                                                                                              - rozsah 75,60

                                                                                              - medián 49,56

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  9,71

                                                                                                 - rozsah 63,84

                                                                                                 - medián 37,80

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 73: Bonita pôdy v Hrazanoch

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v mierne teplom, mierne vlhkom klimatickom regióne 

v nadmorskej výške 355 m n. m. na skalnatej rovine s bridličnatým substrátom.

Najrozšírenejším pôdnym typom v celom katastri sú dočasne zamokrené plytké 

kambizeme na rôznych bridliciach. 15 % katastra tvorí nebonitovaná pôda, hlavne lesná spolu 

s vodnými plochami. V perimetri 1 km od lokality tvoria neúrodné plochy až 75 %, preto je 

súčasná bonita pôdy v kilometrovom okruhu lokality výrazne nižšia v porovnaní s celým 

katastrom. V celom katastri je bonita pôdy vyššia ako v minulosti (obr. 73).
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Mšec (okres Rakovník):

Tab. 67: Bonita pôdy v Mšeci

Bonita podľa Ter. katastra českého 8

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 66,73

                                                                                              - rozsah 88,00

                                                                                              - medián 66,00

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  61,24

                                                                                                 - rozsah 88,00

                                                                                                 - medián 61,06

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 74: Bonita pôdy v Mšeci

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v mierne teplom, suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 421 m n. m. na svahoch so sklonitosťou 2,34 °  na sprašových hlinách.

Najrozšírenejším pôdnym typom v celom katastri sú pararendziny na svahových 

hlinách a kambizeme na slienovcoch. Pestrý kolorit pôdnych typov dopĺňajú černozeme, 

hnedozeme a černice. V perimetri 1 km sa okrem spomínaných pôd vyskytujú aj najmenej 

bodovo hodnotené pôdy, preto je súčasná bonita pôdy v bezprostrednom okruhu lokality 

nižšia v porovnaní s celým katastrom. V celom katastri je bonita pôdy vyššia ako v minulosti 

(obr. 74).
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Katastrálne územia lokalít z doby laténskej majú v polovici prípadov súčasnú hodnotu 

bonity vyššiu ako v minulosti. Jasnejší záver, podobne ako v ostatných obdobiach, je pri 

porovnaní súčasnej bonity v perimetri 1 km od lokality s bonitou celého katastrálneho územia, 

kedy 8 z 10 lokalít má vyššiu hodnotu na území celého katastra. Rozsah bodov pri bodovom 

hodnotení, či už v celom katastri, alebo len v zázemí lokality je aj v dobe laténskej veľký. 

Medián približne odpovedá hodnote váženého priemeru.

4.6. Doba rímska

Obr. 75: Spracované archeologické lokality z doby rímskej

Zdroje: ArcČR 500 (2003), autor
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Lovosice (okres Litoměřice):

Tab. 68: Bonita pôdy v Lovosiciach

Bonita podľa Ter. katastra českého 4

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 80,37

                                                                                              - rozsah 91,00

                                                                                              - medián 73,04

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  69,13

                                                                                                 - rozsah 83,60

                                                                                                 - medián 65,12

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 76: Bonita pôdy v Lovosiciach

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza vo veľmi teplom, suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 150 m n. m. na rovinatom teréne na okraji sprašového náveja mierne sa kloniacom

k ľavému brehu riečky Modly (Dobeš a Zápotocký 2000).

90 % katastrálneho územia pokrývajú černozeme na sprašiach, zvyšok dopĺňajú 

pararendziny a kambizeme. V perimetri 1 km je podiel černozemí nižší, oproti celému 

katastru je v tejto oblasti zvýšený podiel pararendzín a kambizemí, ako aj nebonitovanej pôdy, 

preto je súčasná bonita pôdy v bezprostrednom okruhu lokality nižšia v porovnaní s celým 

katastrom. V celom katastri je bonita pôdy vyššia ako v minulosti (obr. 76).
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Trmice (okres Ústí nad Labem):

Tab. 69: Bonita pôdy v Trmiciach

Bonita podľa Ter. katastra českého 4

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 42,97

                                                                                             - rozsah 83,60

                                                                                              - medián 46,64

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  61,26

                                                                                                 - rozsah 83,60

                                                                                                 - medián 65,55

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 77: Bonita pôdy v Trmiciach

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza vo veľmi teplom, suchom klimatickom regióne na brehu rieky 

Bíliny (Salač 2008) v nadmorskej výške 148 m n. m. na svahoch so sklonom 3,48 ° na 

sprašovom podklade.

40 % katastrálneho územia pokrýva nebonitovaná neúrodná pôda, 30 % naopak 

úrodné černozeme a hnedozeme na spraši. Zvyšok tvoria pararendziny, kambizeme a 

fluvizeme. V perimetri 1 km je podiel černozemí a hlavne kambizemí vyšší, oproti celému 

katastru je nižší podiel nebonitovanej pôdy, preto je súčasná bonita pôdy v bezprostrednom 

okruhu lokality výrazne vyššia. V celom katastri je bonita pôdy nižšia ako v minulosti (obr. 

77).
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Kadaň-Jezerka (okres Chomutov):

Tab. 70: Bonita pôdy v Kadani

Bonita podľa Ter. katastra českého 5

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 53,98

                                                                                              - rozsah 82,77

                                                                                              - medián 52,80

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  48,16

                                                                                                 - rozsah 80,75

                                                                                                 - medián 51,04

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 78: Bonita pôdy v Kadani

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza vo veľmi teplom, suchom klimatickom regióne v nadmorskej 

výške 302 m n. m. v terénnej depresii kedysi prirodzeného jazera.

Najrozšírenejším typom pôd sú kambizeme na rôznych substrátoch. 17 % z celkovej 

rozlohy katastra zaberajú nebonitované pôdy. Takisto v zázemí lokality sa vyskytujú prevažne 

kambizeme a nebonitovaná pôda, ale takisto aj pararendziny. V perimetri 1 km je súčasná 

bonita pôdy nižšia ako na území celého katastra. Celkovo je bonita pôdy porovnateľná s tou 

z minulosti (obr. 78).
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Říčany (okres Praha-východ):

Tab. 71: Bonita pôdy v Říčanoch

Bonita podľa Ter. katastra českého 5

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 67,28

                                                                                              - rozsah 78,12

                                                                                              - medián 60,48

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  73,16

                                                                                                 - rozsah 78,12

                                                                                                 - medián 65,52

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 79: Bonita pôdy v Říčanoch

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v mierne teplom, mierne vlhkom klimatickom regióne na brehu 

Říčanského potoka (Salač 2008) v nadmorskej výške 310 m n. m. na svahoch so sklonom 

1,94 ° na sprašových hlinách.

Najrozšírenejším typom pôd sú hnedozeme a šedozeme na sprašových hlinách. Plošne 

rozsiahle sú aj kambizeme. V okolí lokality zaberajú najväčšiu plochu hnedozeme 

a šedozeme. Preto je v perimetri 1 km súčasná bonita pôdy vyššia ako na území celého 

katastra. Celkovo je bonita pôdy vyššia ako bola hodnotená v minulosti (obr. 79).
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Sedlec (okres České Budějovice):

Tab. 72: Bonita pôdy v Sedleci

Bonita podľa Ter. katastra českého 5

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 50,94

                                                                                              - rozsah 71,40

                                                                                              - medián 49,56

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  44,09

                                                                                                 - rozsah 71,40

                                                                                                 - medián 49,56

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 80: Bonita pôdy v Sedleci

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v mierne teplom, mierne vlhkom klimatickom regióne 

v nadmorskej výške 402 m n. m. na svahoch so sklonom 2,1 ° na kyslých horninách.

Najrozšírenejším typom pôd sú kambizeme na kyslých horninách. Nebonitovaná pôda 

zaberá 10 % katastrálneho územia. Podiel bodovo málo hodnotnej pôdy je v zázemí lokality 

vyšší (23 %), preto je v perimetri 1 km súčasná bonita pôdy nižšia ako na území celého 

katastra. Celkovo je bonita pôdy porovnateľná s hodnotou z minulosti (obr. 80).



109

Mlékojedy (okres Mělník):

Tab. 73: Bonita pôdy v Mlékojedoch

Bonita podľa Ter. katastra českého 7

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 57,55

                                                                                              - rozsah 100,00

                                                                                              - medián 52,80

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  54,72

                                                                                                 - rozsah 100,00

                                                                                                 - medián 52,80

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 81: Bonita pôdy v Mlékojedoch

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v teplom, suchom klimatickom regióne na brehu labského 

ramena (Salač 2008) v nadmorskej výške 164 m n. m. na svahoch so sklonom 1,3 ° na 

piesčitom substráte.

V zázemí lokality ako aj v celom katastrálnom území sú najrozšírenejším typom pôd 

kambizeme, regozeme a pararendziny na pieskoch, ojedinele aj fluvizeme. Takisto významný 

je podiel černíc. Súčasná bonita je v perimetri 1 km nižšia ako na území celého katastra. 

V porovnaní s minulosťou je  súčasná bonita pôdy vyššia (obr. 81).
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Probulov (okres Písek):

Tab. 74: Bonita pôdy v Probulove

Bonita podľa Ter. katastra českého 7

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 49,63

                                                                                              - rozsah 65,52

                                                                                              - medián 47,88

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  49,37

                                                                                                 - rozsah 63,84

                                                                                                 - medián 47,88

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 82: Bonita pôdy v Probulove

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v mierne teplom, mierne vlhkom klimatickom regióne 

v nadmorskej výške 456 m n. m. na svahoch so sklonom 2,41 ° na stredne ťažkom až ťažkom 

zamokrenom substráte.

V zázemí lokality sú pôdy plošne rovnako zastúpené ako v celom katastrálnom území. 

Prevládajú kambizeme na kyslých horninách. Najkvalitnejšie pôdy nie sú rozšírené. Súčasná 

bonita je v perimetri 1 km nepatrne nižšia ako na území celého katastra. V porovnaní 

s minulosťou je  súčasná bonita pôdy vyššia (obr. 82).
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Katastrálne územia lokalít z doby rímskej majú súčasnú hodnotu bonity vyššiu ako 

v minulosti. Podobne ako v ostatných prehistorických obdobiach pri porovnaní súčasnej 

bonity v perimetri 1 km od lokality s bonitou celého katastrálneho územia je vyššia hodnota 

bonity v celom katastri. V dobe rímskej to spĺňa 5 zo 7 archeologických lokalít.

Rozsah bodov pri bodovom hodnotení, či už v celom katastri, alebo len v zázemí lokality je aj 

v dobe laténskej veľký. Medián približne odpovedá hodnote váženého priemeru.

4.7. Doba sťahovania národov

Obr. 83: Spracované archeologické lokality z doby sťahovania národov

Zdroje: ArcČR 500 (2003), autor
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Březno (okres  Louny):

Lokalita z obdobia tzv. sťahovania národov sa nachádza presne na mieste už 

spracovanej lokality z doby bronzovej (pozri str. 66).

Bonita pôdy je porovnateľná s hodnotením v minulosti. Súčasná bonita pôdy je nižšia 

v kilometrovom okruhu lokality v porovnaní s celým katastrom (obr. 39).

Zbudov (okres České Budějovice):

Tab. 75: Bonita pôdy v Zbudove

Bonita podľa Ter. katastra českého 5

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 49,98

                                                                                              - rozsah 65,52

                                                                                              - medián 47,88

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  37,64

                                                                                                 - rozsah 49,56

                                                                                                 - medián 44,52

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 84: Bonita pôdy v Zbudove

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v mierne teplom, mierne vlhkom klimatickom regióne na návrší 

v nadmorskej výške 396 m n. m. na svahoch so sklonom 3,94 ° na usadeninách limnického 

terciéru.
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Najrozšírenejším pôdnym typom v zázemí lokality ako aj na území celého katastra sú 

pseudogleje a kambizeme na ílovitých substrátoch.. Najkvalitnejšie pôdy nie sú vôbec 

rozšírené, podiel nebonitovanej pôdy je takisto nízky. Súčasná bonita je v perimetri 1 km 

nižšia ako na území celého katastra. Súčasná bonita pôdy je porovnateľná s tou z minulosti 

(obr. 84).

Tišice (okres Mělník):

Tab. 76: Bonita pôdy v Tišicoch

Bonita podľa Ter. katastra českého 6

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 68,95

                                                                                              - rozsah 100,00

                                                                                              - medián 54,75

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  69,78

                                                                                                 - rozsah 100,00

                                                                                                 - medián 56,25

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 85: Bonita pôdy v Tišicoch

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v teplom, suchom klimatickom regióne v nadmorskej výške 166 

m n. m.  na rovinatom teréne. Substrátom sú nivné štrky.

Takmer 2/3 katastrálneho územia zaberajú černice na nivných uloženinách. Zvyšok 

rozlohy zaberajú fluvizeme a kambizeme. V zázemí lokality sú pôdne typy rovnaké. Bonita 
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pôdy je vyššia ako v minulosti, s nižšou hodnotou v celom katastri v porovnaní s perimetrom 

1 km okolo archeologickej lokality. Preto je aj okolie lokality v Tišicoch z obdobia 

sťahovania národov bonitne kvalitnejšie ako lokality z eneolitu (obr. 85).

Zliv (okres České Budějovice):

Tab. 77: Bonita pôdy v Zlive

Bonita podľa Ter. katastra českého 6

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v celom KÚ   - vážený priemer 43,22

                                                                                              - rozsah 50,40

                                                                                              - medián 44,52

Súčasná bonita podľa bodového hodnotenia v zázemí 1 km  - vážený priemer  31,26

                                                                                                 - rozsah 50,40

                                                                                                 - medián 48,72

Zdroj: Chalupa (1964 a 1966), autor 

Obr. 86: Bonita pôdy v Zlive

Zdroj: autor

Lokalita sa nachádza v mierne teplom, mierne vlhkom klimatickom regióne 

v nadmorskej výške 387 m n. m.  na svahoch so sklonom 2,24 °. Substrátom sú usadeniny 

limnického terciéru.

Takmer 90 % katastrálneho územia zaberajú pseudogleje a kambizeme na usadeninách 

limnického terciéru. Najkvalitnejšie pôdy sa v katastri nenachádzajú. Zvyšok územia dopĺňajú 

nebonitované pôdy. V bezprostrednom zázemí lokality je podiel nebonitovanej pôdy, popri 
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dominantným pseudoglejom a kambizemiam, vyšší (37 %). Bonita pôdy je vyššia ako 

v minulosti, s vyššou hodnotou v celom katastri v porovnaní s perimetrom 1 km okolo 

archeologickej lokality (obr. 86). 

Keďže z doby sťahovania národov sú spracované len 4 lokality, treba brať závery z tohto 

obdobia s opatrnosťou. Súčasná bonita pôdy je v lokalitách tohto obdobia v 2 prípadoch 

porovnateľná s bonitou z minulosti a v 2 prípadoch je vyššia. V perimetri 1 km od 

archeologických lokalít je bonita v 3 zo 4 prípadov nižšia. Rozsah hodnôt bodov je variabilný, 

medián je približne zhodný s hodnotou váženého priemeru.

4.8. Súhrn

Pri súhrnnom pohľade na lokality zo všetkých období možno vysloviť záver, že 

v sledovaných lokalitách je hodnota bonity vyššia v súčasnosti. Pri porovnaní súčasnej bonity 

určenej bodovým hodnotením vypracovaným vo VÚMOP a bonity z minulosti určenej 

Tereziánskym katastrom českým má len 13 lokalít z celkového počtu 80 vyššiu bonitu 

v minulosti. 45 lokalít má vyššiu hodnotu v súčasnosti  a 22 lokalít má hodnoty bonity 

porovnateľné. Pri sledovaní závislosti týchto 3 kategórií na georeliéfe (nadm. výška 

a sklonitosť) neboli zistené preukázateľné závislosti.

Pri porovnaní bonity pôdy v celom katastrálnom území a v najbližšom území lokality 

je pre mňa prekvapujúce, že pôda nie je kvalitnejšia v blízkom okruhu archeologickej lokality. 

61 z 80 lokalít má nižšiu hodnotu bonity v perimetri 1 km od archeologickej lokality. 

V lokalitách, kde je hodnota bonity v zázemí vyššia je jasná ich viazanosť na černozeme, 

černice a fluvizeme. Pri pohľade na množinu lokalít v jednotlivých prehistorických dobách 

najjasnejšie závery vyplývajú z eneolitu pri porovnaní bonity pôdy v zázemí lokality 

a v celom katastrálnom území a z doby halštatskej pri porovnaní bonity súčasnej a bonity 

z minulosti.

Štatistické hodnoty rozsahu a mediánu hodnôt sa neosvedčili, pretože vypovedajúca 

hodnota týchto veličín nebola natoľko príznačná, aby bolo možné určiť na ich základe 

významnejšie záverečné hodnotenie. Avšak pri vysokom rozsahu hodnôt je možné aspoň 

indikovať zmenu vo využití plôch, keďže je jasné, že minimálnou hodnotou je 0 b., teda 

muselo dôjsť k zmene polí na lesné a iné poľnohospodársky nevyužívané plochy.  
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5. DISKUSIA VÝSLEDKOV

Napriek tomu, že výsledky práce priniesli konkrétny záver v podobe porovnania 

bonity archeologických lokalít (pozri časť 4.), treba si uvedomiť, že počas práce bolo veľa 

faktorov, ktoré ich mohli ovplyvniť. Napriek tomu, že som pracoval s maximálnou 

presnosťou, nebolo možné vyhnúť sa niektorým chybám.

Hlavným dôvodom, prečo je nutné pozerať s určitou opatrnosťou na výsledky, je fakt, 

že metodiky stanovenia bonity, ktoré som v práci využil, sú rozdielne. Napriek tomu, že som 

si toho bol od začiatku vedomý, bral som prácu ako určitý model, resp. možnosť zistiť, či je 

vôbec možné porovnávať metodiky, medzi zavedením ktorých je vyše 200 rokov. Takisto je 

veľký časový rozdiel medzi zavedením Tereziánskeho katastra českého a cisárskych 

odtlačkov máp stabilného katastra, pričom územie, na ktorom bola hodnotená bonita pôdy 

v minulosti je určené práve z máp cisárskych odtlačkov. Počas tých rozdielových rokov došlo 

v krajine k viacerým zmenám napr. vplyvom novovekého poľnohospodárstva (Neustupný 

1987) a následne k veternej či vodnej erózii (Kuna 2004), ktoré určili nový tvar krajiny, 

pôdny pokryv (Sklenář 2002 uvádza príklad Čachovíc) a pri ktorých mnohé archeologické 

pozostatky zanikli (Kuna 2004). Do tohto obdobia zasiahla aj doba prudkého rastu 

kapitalistického systému a s tým spojená industrializácia. Zakladali sa továrne a tým sa 

rozvíjali aj mestá, rozpadávala sa súvislá krajina, na oddiely vymedzené železnicami 

a novými cestami (Boguszak a Císař 1961). Takisto samotné údaje z katastrov nepodávajú 

presný obraz bonity pôd (pozri časť 2.4.1.). Preto je porovnanie bonity v súčasnosti 

a v minulosti hodnotené len slovne, pohľadom na čísla.

Dôležitým faktorom hlavne polohových chýb je fakt, že spracované archeologické 

lokality detailne nepoznám, čím zatiaľ nebolo možné porovnať si výsledky práce so 

skutočnosťou. Celá práca je výsledkom analýz prevádzaných v prostredí programu ArcGIS 

(sčasti Matkart), a keďže konečný výsledok bol vyvrcholením viacerých krokov, počnúc už  

v niektorých prípadoch nie vždy presným zadaním koordinátov,   nemožno vylúčiť polohové 

chyby, ktoré možno ovplyvnili bonitu pôd. Pri bližšej charakteristike terénu, hlavne pri 

určovaní sklonitosti,  je výsledok závislý na veľkosti pixlu. Pri zvolení inej priestorovej 

rozlišovacej schopnosti by terén bol charakterizovaný inými hodnotami sklonitosti svahov. 

Takisto na výsledok pri porovnaní perimetra s celým katastrom má vplyv, či berieme 

archeologickú lokalitu komplexne alebo len jej nahradenie centroidom. Zvolil som nahradenie 

centroidom, aby bol daný súbor dát jednotný, avšak pri celej vymedzenej ploche koordinátmi 
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lokality by bol výsledok odlišný. Metódy a nástroje, ktoré som použil, napriek tomu 

považujem za najsprávnejšie a v danej situácii za najprístupnejšie. 

Jednou z možností spresnenia údajov by do budúcnosti mohlo byť využitie metód 

leteckej archeológie, zvlášť LIDAR-u, ktorý ponúka niekoľko výhod (Gojda 2005) ako aj 

osobné zoznámenie s terénom a s danými lokalitami.
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6. ZÁVER

Práca sa zaoberá porovnaním bonity pôdy v minulosti a v súčasnosti. Podobnému 

porovnaniu nebol doposiaľ venovaný v literatúre veľký priestor, a tak napriek viacerým 

nedostatkom pri spracovaní do istej miery ponúkam možnosť, ako sa pozrieť na bonitu kedysi 

a dnes. Každá z 80 vybraných lokalít je stručne charakterizovaná klimaticky, 

geomorfologicky a pedologicky. Výsledky sú za celé katastrálne územie, ktorého rozsah bol 

vymedzený z cisárskych odtlačkov máp stabilného katastra ako aj za územie v okolí 1 km od 

centroidu danej lokality. Pôda má podľa mojich výsledkov v širokom okolí lokality vyššiu 

bonitu dnes oproti minulosti. Len 13 lokalít z celkového počtu 80 vyššiu bonitu v minulosti,  

45 lokalít má vyššiu hodnotu v súčasnosti a 22 lokalít má hodnoty bonity porovnateľné. 

Porovnanie súčasného bezprostredného okolia lokality so širším zázemím, je do istej miery 

prekvapujúce, lebo 61 z 80 lokalít má nižšiu hodnotu bonity v perimetri 1 km od 

archeologickej lokality v porovnaní s celým katastrom. Vyvoláva to viacero otázok, ktoré 

jednoznačne smerujú k jednému cieľu, a to, aby boli všetky faktory, ktoré skresľujú výsledok, 

pri ďalších analýzach odstránené. Napriek tom, že nie je zaručené, že aj po vyšetrení všetkých 

možných vplyvov na výsledok, bude záver iný, je to pre mňa podnetom k ďalšej práci. Chcel 

by som štatistiku lokalít obohatiť o niektoré veličiny a charakteristiky, ktoré budú mať pri 

hodnotení vyššiu výpovednú hodnotu (ako napr. zvolený rozsah a medián hodnôt). Určite by 

bolo prínosné bližšie sa pozrieť aj na závislosť medzi  klimatickým regiónom, morfológiou 

terénu a ich vplyvy na bonitu pôdy. Takisto je ešte potrebné vyšetriť mapované katastrálne 

územia a zistiť či ich hranice sú prírodné, alebo umelé a charakterizovať rozdiely, ku ktorým 

mohlo dôjsť počas obdobia, ktoré som v tejto práci považoval za nemenné a ktoré by taktiež 

mohli zvýšiť vierohodnosť výsledku. Ide hlavne o zmenu pôdneho pokryvu a degradáciu 

pôdneho fondu v okolí lokalít vplyvom veternej či vodnej erózie. Prínosné pre celkové 

porovnanie bonity v blízkom a širšom okolí lokality je mať charakteristiky bonity v celom 

katastrálnom území a nielen na ploche, kde v čase mapovania Tereziánskeho katastra českého 

boli polia. Ďalším z podnetov je aj lepšie zorientovanie sa v prehistorických dobách a po 

prípade určiť vzťah medzi hodnotou bonity dnes a príslušnou formou hospodárenia 

a správania sa ku krajine v dávnych dobách.

Práca síce priniesla určité výsledky, avšak množstvo ďalších otázok, ktoré nimi 

vyvolala sú podnetom k ďalšej práci.
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Zdroj: Filip (1948)
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                             Zdroje: podľa Jacomet a Kreuz (1999) a Dreslerová (2005) zostavila Dreslerová




