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Abstrakt 

Předložená práce se věnuje proměně Lovosic ve středověku. Největší důraz je kladen na 

období od 11. do 14. století a v souvislosti s tím se dotýká středověké proměny. Hlavním 

východiskem pro získání představy o středověkém osídlení Lovosic je katalog 

archeologických nálezů a na jeho základě vzniklá mapa. Tyto údaje jsou obohaceny 

svědectvím písemných a kartografických pramenů. Značnou pozornost věnuji hrubému 

archeologickému datovacímu nástroji, tedy relativní a absolutní chronologii keramiky. 

Zároveň se snažím Lovosice zapojit do širšího kontextu ve vztahu ke komunikacím a blízkým 

Litoměřicím.   
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Abstract 

This bachelor thesis deals with the transformation of Lovosice in the Middle Ages. The 

topic is focused on the period since 11th to 14th century and it is concerned with medieval 

transformation. The basis for knowledge of medieval settlement in Lovosice is the catalogue 

of archaeological finds and the map, which shows their location. These facts are completed 

with the literary and cartographic sources. The time period is based on relative and absolute 

dating of ceramics. I try to connect Lovosice with public roads and near town Litoměřice. 
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Úvod  

 

V předkládané práci řeším podobu středověkého osídlení na území Lovosic. Jedná se o 

výjimečnou polohu a situaci, neboť máme k dispozici více pramenů, než bývá k celým 

mikroregionům v méně exponovaných částech země. Těžiště práce spočívá v období 

středověké proměny od přelomu 11. a 12. až do 14. století.  

V jednotlivých kapitolách se pokusím vyslechnout různé druhy pramenů. Každý druh 

pramenů však podává informace ze svého úhlu pohledu a svým jazykem. Jedním ze smělých 

cílů mé bakalářské práce je porozumět tomu, co nám mohou a co nám chtějí prameny 

povědět. 

První kapitola je věnovaná přírodním podmínkám, často nedoceněné studnici poznatků. 

Následující kapitola odhaluje odkaz minulých generací archeologů a nadšenců pro 

archeologii, díky nimž bylo zachováno množství pro nás důležitých informací. Ve třetí 

kapitole se zabývám písemnými prameny o Lovosicích od 12. století až po začátky husitských 

válek. Zde se budu muset vyrovnat se zdánlivou upovídaností písemných pramenů a 

vyselektovat to, co je důležité pro výsledný obraz. Následující kapitola je zasvěcená vývoji a 

proměně keramické produkce od 11. do počátku 15. století v Lovosicích. Pokusím se vytvořit 

relativní a absolutní chronologii keramiky. Ta mi poslouží nejen k hrubému uchopení času a 

doufám, že díky ní budu moci sledovat proměny a vývoj ve společnosti.  

Zásadní důraz kladu na vypracování katalogu středověkých archeologických nálezů 

z Lovosic a jejich zakreslení do podrobné mapy. Taková mapa dosud chybí a pouze s její 

pomocí je možné se hlouběji zabývat lokalitou. Pro celou práci bude zásadní pátá kapitola, 

protože se zde pokusím zkomponovat všemožné hlasy pramenů do jedné harmonie. K tomu 

bude potřeba opatrné vyhodnocení a bedlivé utřídění všech dostupných pramenů. Pokusím se 

nahlédnout do středověkých Lovosic, jak fungovaly, jak mohly vypadat, kdo je spravoval a 

kdo tu mohl žít. Zároveň bude mým cílem zapojit Lovosice v omezeném měřítku do širších 

prostorových souvislostí, hlavně ve vztahu k Litoměřicím. Za zásadní považuji porovnání 

předpokladů pro středověký rozvoj lovosického a litoměřického areálu. 
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1. Přírodní podmínky  

1.1.  Geomorfologie a pedologie  

 

Lovosice a jejich blízké okolí se rozkládají na rozhraní České tabule a Krušnohorské 

soustavy. Zlom mezi oběma geomorfologickými celky je na první pohled viditelný. Oblast 

České tabule, přesněji Terezínské kotliny s okrskem Bohušovická rovina, je, co se týče 

povrchu, plochá a zemědělsky velmi příhodná. Zahrnuje prostor na levém břehu Labe a 

samotné město Lovosice. Proti ní se v místech tzv. hlubinného litoměřického zlomu zvedá 

České středohoří jako součást Krušnohorské soustavy (Chlupáč 2002, 326). České středohoří 

je rozděleno Labem na levobřežní Milešovické a pravobřežní Verneřické středohoří. První 

jmenované se vyznačuje spíše homolovitými a solitérními vrcholy, které se tyčí hned na 

severozápadním okraji města (obr. 1, 2). Lovosice se tedy rozkládají na rozhraní dvou 

biotopů. Výraznou dominantou je Lovoš, jehož vrchol leží v nadmořské výšce 570 m, kdežto 

nadmořská výška města Lovosic se pohybuje okolo 151 m n. m. Dalším výrazným vrcholem 

západním směrem je Ovčín vysoký 431 m n. m (Demek – Mackovčin 2006, 296). 

Podloží na lokalitě tvoří slínovce a jílovce, které překrývají sprašové návěje. Na 

Lovosicku dominuje kvalitní černozem a v okolí vodních toků se vyskytují mladé nivní půdy 

(obr. 3). Půdní druhy jsou řazeny mezi střední až těžké (Pešek 1967, 91-107). Podle 

Tereziánského katastru byla bonita půdy na lovosických polích 4-5 (Chalupa et al. 1966, 

110). J. Žemlička uvádí, že v okolí Lovosic se nachází 4 nejlepší bonitní třídy půdy (Žemlička 

1980, 22). Na základě analýzy makrozbytků ze vzorků, které zahrnují celý raný středověk, se 

mezi obilovinami nejčastěji vyskytuje pšenice obecná a proso, méně potom žito, ječmen a 

oves (Čulíková 2008, 67). Nížina okolo Lovosic se z velké části nachází ve srážkovém stínu 

Krušných hor a Českého středohoří a patří mezi oblasti s nejnižšími srážkami, které 

nepřekračují 500 mm (Žemlička 1980, 21-24).  

Území, které přímo přiléhá k toku Labe, by mělo být podle mapy potenciální přirozené 

vegetace lemované lužními lesy, kde převažuje topolová a jilmová doubrava. V povodí Modly 

se předpokládá lužní les se střemchovou jaseninou, místy v komplexu s mokřadními olšinami 

(obr. 2). Povodí Modly a Labe by měly z jihu a západu obklopovat dubohabřiny a ze 

severovýchodu doubravy (Neuhäslová 2001). Při analýze makrozbytků od časně slovanského 

období do 12. století byl tento model do značné míry potvrzen. Z dřevin je nejčastěji 

zaznamenán dub, krušina olšová a jilm (Čulíková 2008, 68). Díky antrakologické analýze 
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uhlíků přibyl ještě buk lesní, borovice, líska obecná a jedle bělokorá (Petrlíková 2008, 100-

101). K těmto údajům je však samozřejmě potřeba přistupovat kriticky.  

 

1.2.  Hydrologie 

 

Na uspořádání Lovosic je dodnes zřetelné, že jejich hlavní osou je řeka Labe. Podoba 

koryta řeky na první pohled vypovídá o rozhraní dvou odlišných geomorfologických soustav. 

Od Mělníka až za Lovosice teče řeka v širokém, mělkém a otevřeném údolí. Nad Lovosicemi 

se však zařezává do úzkého údolí, nazývaného od konce 19. století Česká brána (Porta 

Bohemica). Do té doby se v zeměpisných dílech hovoří o Gebirgsspalte či úzké rokli (Vávra 

1978, 372). Pomyslné pilíře brány tvoří na levém břehu Lovoš a na pravém břehu Radobýl 

(Havrda – Vrána 1957, 46). 

Na Litoměřicku bylo rozlišeno 7 velkých terasovitých vltavsko-labských akumulací 

kvartérních kamenitých štěrkopísků. V údolí Labe se souvisle potýkáme s nejmladší terasou č. 

VII, jejíž základna je v hloubce 10 m pod hladinou. Terasový stupeň řeky sahá do výšky 12 m 

nad hladinu (Pešek 1967, 34-39). 

Lovosice bývají, ne náhodou, začleňovány badateli do oblasti dolního Poohří (Žemlička 

1980), neboť říční niva Ohře zasahuje až na katastr města Lovosic. Koryto Ohře bylo 

v minulosti zásadně pozměněno jak lidskou činností, tak přírodními vlivy. Do pleistocénu se 

totiž řeka zřejmě vlévala do Labe u Ústí nad Labem, ale souhrou přírodních podmínek bylo 

koryto odkloněno východním směrem. Proto sledují dnešní tok pouze VI. a VII. terasa. Další 

výrazný zásah nastal roku 1780 při výstavbě pevnosti Terezín (Pešek 1967, 37-38). Ohře 

vytvářela po celém toku rozsáhlé meandry a bažiny nevhodné pro stavbu pevnosti. Z toho 

důvodu byl její tok přeložen od Bohušovic nad Ohří a původně deltovité ústí se přesunulo 

směrem na západ vzdušnou čarou asi 3 km až k Litoměřicím. Nové říční koryto se nazývá 

Nová Ohře a torzo původního Stará Ohře, přičemž obě jsou důmyslně začleněna do pevnostní 

stavby (Romaňák 1996, 32). 

Lovosicemi protékal ve středověku, stejně jako dnes, potok Modla, avšak dnešní podoba 

toku Modly je výsledkem úprav z 2. poloviny 20. století. Modla protéká Sulejovicemi a 

potom se stáčí směrem na Lukavec a z Lukavce k Lovosicím. Tvoří tedy jakousi smyčku. 

Před úpravou ústila do Labe až na úrovni severního konce Labe a Lovosicemi protékala po 

hraně lovosického výběžku kolem zámku. Koryto Vchynického potoka také prošlo úpravou. 

Původně přitékal od Vchynic ke středu Lovosic a zhruba kopíroval ulice Žižkovu a Mírovou. 
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Do Modly se vléval v dnešní Myslivecké ulici (Kuča 1998, 669-670). Žernosecké jezero 

vzniklo až v 50. a 60. letech 20. století na místě štěrkopískového lomu, který byl postupně 

zatopen pomocí kanálu a v menší míře průsaky z Labe (Kuča 1998, 669). 



12 

 

2. Dějiny bádání (zaměřeno na středověk)  

 

Území Lovosic patří mezi nejlépe archeologicky prozkoumané oblasti v rámci Čech. 

Zásluhu na tom nese řada pilných archeologů a nadšenců pro archeologii. Většinu obyvatel 

Lovosic tvořili do roku 1945 Němci (Nesvarba – Rössler 2000, 17-18), z nichž se mnozí 

zasadili o záchranu archeologického dědictví své země.  

Ve 2. polovině 19. století patřil mezi nejvýraznější osobnosti lovosický rodák rytíř Karl 

Robert Weinzierl von Weinberg, který vytvářel od 70. let archeologickou sbírku nálezů 

z Lovosic (Sklenář – Sklenářová 2005, 638-639). Velká část nálezů pochází z tehdy 

budovaného nádraží, pískoven, cihelen a centra města (Budinský 1985, 37, 43-47, 50). Dnes je 

sbírka uložena v Regionálním muzeu v Teplicích (Kotyza 1991, V) a byla publikována P. 

Budinským (Budinský 1985). Dále se mezi významné osobnosti řadí J. Matiegka, který 

působil na konci 80. a na počátku 90. let 19. století jako praktický lékař v Lovosicích. 

Vytvořil zde sbírku archeologických nálezů a začal se zabývat historickou antropologií 

(Sklenář – Sklenářová 2005, 368-370). Zkoumal pohřebiště u kostela sv. Václava a u 

plynárny a následně své výzkumy publikoval (Matiegka 1891, 117; 1893, 706-707). Shrnul je 

také J. L. Píč (Píč 1909, 340-41) a M. Zápotocký (Zápotocký 1965, 269, 329-335, 350-352). 

Další důležitou sbírku nálezů vybudovali G. Just a O. Tschakert ve 20. a 30. letech 20. století, 

kterou předali počátkem 40. let do muzea v Litoměřicích (Sklenář – Sklenářová 2005, 594). 

Nálezy pochází hlavně z výkopů pro kanalizaci v centru města, z cihelen a z novostaveb, 

zvláště v Ústecké ulici. Základní souhrn publikoval M. Zápotocký (Zápotocký 1965, 298-300, 

352-354) a podrobně se jimi zaobíral O. Kotyza (Kotyza 1991). K dispozici jsou ještě sbírky 

soukromých sběratelů, jako byl A. Pobel, E. Henke, I. Pietsch, J. Kern a H. Mader, jejichž 

nálezy opět shrnul O. Kotyza (Kotyza 1991, V).  

Po odsunu německého obyvatelstva až do konce 50. let docházelo ve většině případů k 

nekontrolovanému katastrofickému ničení archeologického dědictví (např. v prostorách 

Severočeských chemických závodů). V roce 1960 nastoupil do Okresního muzea 

v Litoměřicích archeolog M. Zápotocký, který zde působil po dobu 15 let (Kotyza 1991, VI). 

Zpracoval několik přelomových publikací, které nebyly co do kvality překonány (Zápotocký 

1965; 1978a; 1979).   

Představu o osídlení území Lovosic v raném středověku výrazně doplnil V. Salač, který 

byl v letech 1980-1987 zaměstnán jako archeolog v Okresním vlastivědném muzeu 

v Litoměřicích. V těchto letech probíhaly opakovaně záchranné výzkumy v Resslově ulici a 
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v ulici Osvoboditelů (Kotyza 1991, 6). Mezi roky 1980-1985 se jednalo o záchranné 

výzkumy, které vyvolala stavba panelových domů (Salač 1988a) a v letech 1986-1987 to byly 

spíše zjišťovací výzkumy, které měly za cíl prozkoumat ještě nijak neporušený terén (Salač 

1988b). Při zpracovávání těchto výzkumů byl však kladen největší důraz na dobu laténskou 

(např. Salač 1990) a neolit (Rulf – Salač – Zápotocká 1988). Rozsáhlá část raně a vrcholně 

středověkého materiálu z dotčených výzkumů se zatím nedočkala podrobnější publikace. 

Od roku 1987 až dodnes působí v litoměřickém muzeu archeolog O. Kotyza, který 

věnoval Lovosicím několik důležitých prací a statí, které vynikají svou pečlivostí a 

systematičností (Kotyza 1991; 1995, 63-72; 2013, 94-103). Na území Lovosic vedl řadu 

záchranných výzkumů, ale pouze ve dvou případech (v Resslově ulici u mateřské školy a 

v Dlouhé ulici) byly zdokumentovány nálezy z raného a vrcholného středověku (Kotyza 2013, 

99-101).  

Během několika posledních let provádí převážnou většinu akcí pracovníci z Ústavu 

archeologické památkové péče severozápadních Čech (dále ÚAPPSZČ). V roce 2004 to byl 

výzkum M. Sýkory a M. Půlpána na Václavském náměstí (Půlpán – Sýkora 2004). Při 

hloubení základů pro GE Money Bank byl v roce 2007 proveden archeologický výzkum pod 

vedením M. Sýkory. Poslední akcí byl záchranný výzkum V. Sušické v roce 2009 při 

hloubení výkopů pro teplovod (Sušická 2010).   
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3. Odraz Lovosic v písemných pramenech 12. až 

15. století  

 

Základním problémem při začleňování písemných pramenů do mé práce je otázka, 

z jakého důvodu se po této trnité cestě vydávám. Obávám se, že chci-li věnovat lokalitě 

dostatečnou pozornost, je nutné se nechat zasvětit, i když třeba jen okrajově, do tajů regest, 

kodexů a edičních řad. Objekty ve stratigrafiích nevznikaly ve vzduchoprázdnu. Pokud chybí, 

třeba i jen nepatrné, naslouchání písemným pramenům, sekvence keramiky a složité obrázky 

se uzavírají do sebe bez zájmu o komunikaci s ostatním světem. Zkoumání objektu pro objekt 

či střepu pro střep potom ztrácí hlubší smysl. Písemné prameny poskytují důležité zprávy, 

například že zde byla vesnice, přístav, mlýn, pole nebo krčmy. Tím poskytují zásadní pomoc 

při snaze o vytvoření si představy (samozřejmě zkreslené) o lokalitě. 

 

3.1.  První  zmínka zahalená tajemstvím  

 

První písemná zmínka o Lovosicích nepůsobí zcela důvěryhodně, hlásí se k r. 1143-1148, 

avšak do dnešní doby se zachovala listina jen v opise ve Strahovském urbáři z r. 1410. 

Přesněji se jedná o zakládací listinu Strahovského kláštera, kterou vydal olomoucký biskup 

Jindřich Zdík (Nový 1963). Při vypočítávání majetků, které klášteru daroval Vladislav II., jeho 

choť Gertruda a biskup Jindřich, se uvádí také ves Lovosice s jedním hájem (CDB I, č. 156). 

Ze zmínky však není jisté, zda se mluví o našich Lovosicích nebo o nějakých jiných. 

Například mohou být lokalizovány na Radonicko (Boháč 1983, 56-58). 

 

3.2.  Lovosice v  majetku Lichtenburků  

 

První bezpečné písemné zmínky zachycují Lovosice v majetku Ronovců. K roku 1237 se 

vztahuje listina krále Václava pro klášter v Teplé, kde se píše, že majitelem Lovosic byl 

Jindřich Žitavský a správcem jakýsi Dražek (CDB III. 1, č. 158). Není jasné, kdy se Lovosice 

dostaly do držení Lichtenburků, ale uvažuje se o tom, že patřily k nejstarší rodové doméně. 

Jejími centry měly být Lovosice a Libochovice, avšak pro získání přesnější představy o 
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ronovské državě v dané oblasti není dostatek zpráv (Urban 2003, 38). Nejvíce informací 

pochází z 1. poloviny 13. st., kdy už se celý majetek v dolním Poohří rozpadá. V 

bezprostředním okolí Lovosic měly k ronoveckým državám patřit ještě Lhota, Malé 

Žernoseky a Prackovice (obr. 4). Důvodem, proč Lichtenburkové postupně opouští úrodné 

Lovosicko, byl zřejmě nedostatek prostoru pro rozšiřování rodových majetků, neboť se 

nacházely ve staré sídelní oblasti, kde už nebyla možná výraznější expanze. Pozornost proto 

obrátili do Žitavska a na Českomoravskou vysočinu, kde měli větší šanci k získání nových 

pozemkových držav (Urban 2003, 40-42). 

S Jindřichem Žitavským se setkáváme ještě v roce 1248 v souvislosti, která se dávno stala 

legendou historických prací. Jindřich Žitavský prodal litoměřickému měšťanu Hertvíkovi 

dědičným právem ves Lovosice (CDB IV. 1, č. 17). Listinu podrobněji rozebírám v 5. 

kapitole.  

Již po necelých třech letech, tedy r. 1251, pozorujeme další důležitou transakci. Syn 

Jindřicha Smil z Lichtenburka (obr. 5) prodal část vsi za 900 hřiven klášteru v Altzella (CDB 

IV. 1, č. 220). Zde se již naplno projevuje postupná ztráta zájmu Lichtenburků o majetky na 

Litoměřicku. Spolu s Lovosicemi prodává i Malé Žernoseky s dvorem a mlýnem, Lhotku a 

dvůr v Sulejovicích. Urban se domnívá, že důvodem prodeje Lovosic mohla být palčivá 

potřeba financí, které chtěl investovat do rozvoje dolů u Německého Brodu (Urban 2003, 52-

54).  

Druhou část vsi klášteru doprodal za 500 hřiven r. 1272 syn Smila Jindřich. Prodej 

potvrdil biskup Jan IV. z Dražic (CDB V. 2, č. 678). V dokumentu se vypočítává, co vše k 

Lovosicím patřilo. Pro dokreslení situace na lokalitě se jedná o ves ,,s dědinami ornými i 

neornými, vinnicemi, vodami a vod užitky, břehy, lukami, pastvinami, rybništěmi, mlejny, 

item s přívozem aneb s převožováním vobojího břehu, k svobodnému užívání“. Dále mniši 

získali všechny ostrovy na Labi od Prosmyk až po Žernoseky, okolní lesy, křoviny, skály a 

patronát nad kostelem (CDB V. 2, č. 678). 

 

3.3.  Lovosice v  majetku opatství  v Altzel la  

 

Lovosice byly jediným majetkem altzellského opatství (obr. 6) v Čechách a dělila je od 

sebe vzdálenost asi 100 km (obr. 7). Cisterciácké opatství se nacházelo nedaleko města 

Nossen. Počátky kláštera sahají k roku 1162, kdy získal markrabě Otto Míšeňský povolení od 

krále Fridricha I. k jeho založení. Otto daroval vznikající komunitě 800 lánů odlesněné půdy a 
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určil, že fojty a ochránci kláštera mají být navždy míšeňská markrabata. Mateřským klášterem 

se stalo opatství ve Pfortě, odkud přišli do Altzella roku 1175 první mniši (Schattkowsky 

1984, 221-222). 

V polovině 13. století byla komunita v Altzella velmi dobře finančně zajištěna. V držení 

měla 3 města, 75 vesnic, 11 dvorů a 23 kostelů (Skalský 1994, 22). Mezi nejvýnosnější 

vesnice patřily Lovosice, přestože byly jejím nejvzdálenějším klášterním dvorem. Větší 

vzdálenost zřejmě nebyla tak tíživá. Značnou výhodou byla při dopravě zboží řeka Labe 

(Schattkowsky 1985, 21).  

Mniši Lovosice rychle začlenili mezi důležité državy opatství. Když bylo Míšeňsko roku 

1272 zasaženo neúrodou, pobývala v Lovosicích po čtyři měsíce celá komunita z Altzella, 

(Schattkowsky 1984, 226-227). Altzellský opat rozšiřoval majetky kláštera na Lovosicku a 

zapojoval se do četných soudních sporů s litoměřickými měšťany a okolními nižšími šlechtici. 

Roku 1276 získali cisterciáci obchodem s Příslavem z Ujezen výměnou za jeden a půl lánu 

lovosické půdy dnes již zaniklou vesnici Veselé na severním svahu Lovoše (AČ 18, s. 291). 

To nám napovídá, jak vysoce byly ceněné lovosické pozemky. Na klášterní majetky v oblasti 

dnešního Opárenského údolí upomíná tentokrát už vyřešený spor mezi Smilem ze Vchynic a 

bratřími z roku 1344. Smil tehdy sídlil na hradě Oparno a od klášterního dvora získal 

,,rozbořený starý mlýn po spádu potoka řečeného Thopelin“ (Stepelín?) (AČ 18, s. 293). 

Nedlouho poté, co starocellský klášter zakoupil ves Lovosice, je možné pozorovat spory 

s litoměřickými měšťany. Není divu, neboť Lovosice evidentně spadaly do mílového práva 

Litoměřic. Tak v roce 1301 došlo k rozepři mezi klášterním dvorem, v jehož čele stál bratr 

Siefried, a litoměřickým měšťanem Konrádem Geruší. Jablkem sváru byl ,,vostrov dolejší 

ležící naproti Lovosicuom“. Spor rozsoudil sudí královského dvora ve prospěch Lovosic. 

Rozsudek zněl zcela příznivě pro bratry starocelského kláštera. Zůstat jim měl jak hořejší, tak 

i dolejší ostrov, dále břehy z obou stran a přívoz. Voda mezi ostrovy a pevninou byla určena 

jako ,,vobecná“, tedy pro všechny rybáře. (AČ 18, s. 292-293). 

Další takové spory můžeme tušit v průběhu celého 14. století. K roku 1366 se na den Tří 

králů setkáváme s podobným scénářem. Rozhodčím pře byl Beneš z Vartenberka a soudili se 

spolu bratři z Altzella a dědicové po Petrimanovi ze Sulejovic. Bratrům byl přiřknut hořejší a 

dědicům dolejší ostrov. Dále bylo oběma stranám sporu zapovězeno, aby zřizovali slupi v 

místech, kde se nacházel brod (tedy mezi Píšťany a ostrovem) (AČ 18, s. 295). 

Výhodná poloha Lovosic s sebou nesla i některé nepříjemnosti. Ocitly se jakoby 

v kleštích mezi dvěma mocnými soupeři. Prvním a mocnějším bylo město Litoměřice, 

druhým pak Ústí nad Labem. Lovosice byly mocensky a obchodně obklíčeny z obou stran po 
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proudu řeky. Automaticky spadaly do práva míle Litoměřic, ale přirozenější a nakonec i 

snadnější bylo spojení s Ústím nad Labem. Do Ústí bylo možno plout se zbožím po proudu 

řeky, kdežto do Litoměřic vedla suchozemská cesta s přívozem v Mlékojedech. Zboží se 

muselo vyložit na trhu, nabídnout ke koupi a potom teprve mohlo být spuštěno na řeku 

(Tomas 1999b, 215). 

Opakované napadání obou měst (CIM II, č. 133) vyústilo v roce 1325 k tomu, že král Jan 

udělil Litoměřicím právo nuceného skladu. J. Tomas poukázal na to, že litoměřické právo 

skladu při vodní dopravě sahá ještě před rok 1325. Zdá se tedy, že předtím přirozeně 

fungovalo jako právo zvykové a král ho v podstatě privilegiem jen potvrdil. K sepsání 

privilegia zřejmě došlo pod tlakem ostrých sporů o pravomoci jednotlivých měst na Labi 

(Tomas 1999b, 214-215).  

V listinách bývají Lovosice opakovaně uváděny jako hlavní kámen úrazu. Pokud by se 

Ústečtí odvážili nakládat na lodě v Lovosicích, tak jim měli Litoměřičtí jako pokutu zabavit 

veškeré naložené zboží. Všechno zboží muselo být nejdříve nabídnuto na litoměřickém trhu a 

potom ho teprve mohli odkoupit ústečtí měšťané. Je jisté, že Lovosice s jejich zázemím byly 

objemem produkovaného zboží, zvláště co se týče obilí, pro Litoměřice zásadní lokalitou 

(Tomas 1999b, 215-216). Král dále Litoměřicím potvrdil právo míle, takže mohli zrušit 

všechny řemeslníky, krčmáře a další nacházející se mimo město (CIM II, č. 138, dodatek).  

Z přísného dozoru Litoměřic byly zčásti vyňaty majetky lovosického klášterního dvora. 

Roku 1348 vydal  Karel IV. v Drážďanech privilegium pro opatství v Altzella. Nejen, že tím 

byly potvrzeny jeho majetky v Čechách, ale zároveň bylo dovoleno, nezávisle na 

Litoměřicích, svobodně obchodovat s obilím, které pocházelo přímo z klášterních statků. 

Navíc klášter dostal právo vlastnit několik lodí a povolení k plavbě a převozu svého zboží. 

Přesto, že se Lovosice nacházejí bezesporu v prostoru práva míle Litoměřic, dostali mniši 

povolení k provozování 2 krčem a k dílně jednoho kováře a krejčího (AČ XVIII, č. 8-9; 

Tomas 1999b, 215-216). 

 V polovině 14. století ztrácí litoměřické právo skladu na síle a Ústečtí mohli za celní 

poplatek nakupovat od šedých bratří obilí z jejich statků v Lovosicích, Sulejovicích a 

Žernosekách, aniž by muselo projít nejdříve trhem v Litoměřicích. Jednalo se o kompromisní 

řešení, které se ale pro Litoměřice jevilo jako nevýhodné (CIM II, č. 282, dodatek; Tomas 

1999b, 216). 

Ještě v roce 1395 vydává král Václav IV. pro Lovosice několik zvýhodňujících listin. 

Mnichům z Altzella uděluje, vedle potvrzení starších výsad, několik osvobození od 
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povinností, například že nikdo nemá právo zatěžovat poddané na jejich dvorech, ničit jejich 

majetek nebo se na nich dovolávat pohostinství (AČ 18, s. 296-297). 

 

3.4.  Nekl idné časy 15.  století  

 

Klidné časy pro klášter v Altzella a pro jejich nejodlehlejší klášterní hospodářský dvůr 

však měly již brzy skončit. V prosinci roku 1415 zastavil král klášterní majetky Vlaškovi 

z Kladna a ze Střekova za pouhých 400 kop grošů. J. Skalský uvažuje, že takto nízká cena 

vypovídá spíše o darování, než o koupi (Skalský 1994, 25). Klášter však už neměl, s ohledem 

na politickou situaci v zemi, valnou šanci ,,uloupený“ majetek získat zpět. Opat z Altzella 

nechal roku 1416 naložit na lodě zásoby pšenice, ječmene, ryb a sudy vína v celkové hodnotě 

481 říšských zlatých (Schattkowsky 1984, 228). Při sledování dalšího dění, zvláště na základě 

Skalského bádání (ve své knize Lovosice od pravěku do roku 1948 však neuvádí citace 

pramenů, což ji velice znehodnocuje), se ocitáme před dramatickými výjevy. Opat sice najal 

ochranu pro konvoj, kdy střežení jedné lodě mělo vyjít na 15 kop pražských grošů, ale i přesto 

byly lodě v Děčíně přepadeny a vykradeny. V čele lupičů stál Zikmund z Vartenberka. Po 

takovém bezpráví se však opat nikde nedovolal nápravy a to i přesto, že se o to opakovaně 

pokoušel. Zcela nelogicky byla celá aféra zakončena v červnu 1417, kdy král Zikmund 

opatovi písemně potvrdil právo na držení zastaveného zboží (Skalský 1994, 25-26). Tyto 

zmatky asi důvěryhodně vypovídají o složitém a bolestném historickém období, do kterého 

Lovosice spolu s okolními oblastmi vstupovaly.   

Během husitských válek se Lovosic zmocnil Vlašek z Kladna a následně jeho potomci. 

Ani Lovosicím se nevyhnulo plenění a ničení husitskými i katolickými vojsky. Po tom, co 

skončilo válečné běsnění, se starocellské opatství snažilo získat Lovosice všemi možnými 

prostředky zpět. To se povedlo až roku 1530, ovšem na pouhých 10 let. Altzellský klášter byl 

totiž roku 1540 definitivně zrušen a Lovosice byly prodány Šlejnicům (Skalský 1994, 26-33). 
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4. Vývoj a proměna keramické produkce  od 11. do 

počátku 15. století v Lovosicích  

 

Studium proměny keramiky podle mého názoru přispívá ke sledování středověké 

transformace. Zásadní změny podoby keramické produkce zřejmě přišly až po završení 

sociální proměny (Klápště 1983, 454), ale domnívám se, že jsou přesto součástí středověké 

transformace. S proměnou keramické produkce totiž nastala i zásadní ekonomická proměna 

(Klápště 1983, 454) a může se tedy jevit jako jakýsi potomek středověké transformace. Abych 

mohla tento jev pochopit v širším kontextu, je nutné, abych se soustředila na studium 

publikovaných keramických souborů, které jsou datované mezi 11. až počátek 15. století.  

Podle dosavadního bádání může keramická produkce podat při nejoptimističtějším 

pohledu informace nejen o dataci a územních souvislostech, ale rovněž o sociálním 

uspořádání a ekonomickém a politickém vývoji v dané oblasti (Bubeník – Meduna 1994, 191; 

Klápště 1997, 164). Zlomky keramických nádob uložených v příhodných situacích se mohou 

stát nástrojem, který pomáhá sledovat vývoj osídlení a některé změny, které v průběhu času 

nastaly. Při tom všem je ovšem nutné si udržet dostatečnou kritičnost (Klápště 1998, 139). 

Kvůli efektivitě omezuji své studium na nálezy z Litoměřicka, Ústecka, Mostecka, 

Českolipska a Úštěcka, protože středověká keramika je již od počátků spojena s regionalizací 

okruhů výrobní tradice (Klápště 1997, 166-167).  

Již v názvu této kapitoly se tedy dopouštím fabulace. Sledované keramické nálezy 

uzavírám do prostoru Lovosic, i když je jejich schéma budováno na základě výzkumů z velké 

části severozápadních Čech. Situace v Lovosicích se mohla ve skutečnosti od předkládaného 

schématu v mnohém odlišovat. Obavám se ale, že ke zpřesnění je potřeba ještě velká řada 

dílčích studií. Proto nezbývá nic jiného, než se zatím spokojit s tímto stavem a obrnit se 

trpělivostí. 

 

4.1.  Nálezová základna  

 

Základními kameny v mé práci jsou jednotlivé publikované keramické soubory a 

souhrnné práce, které se věnují chronologii keramiky z výše vymezeného území. Rozdíly 

mezi zpracováním jednotlivých prací a keramických souborů jsou natolik velké, že se může 
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leckdy zdát, že porovnávám jablka s hruškami. Každá práce sleduje vlastní cíle a je 

motivována vlastními badatelskými záměry, což mi mnohdy znesnadnilo získání potřebných 

informací. U většiny z nich chybí jasné datovací opory, a proto opět narážíme na problém 

,,pocitového“ datování. 

Studium a přímý přístup k nejpodstatnějším referenčním souborům, které se nachází 

v Oblastním muzeu v Litoměřicích, je v současné době znemožněn. Nové vedení zamezilo na 

dlouhou dobu přístup badatelů k uloženým předmětům, které tudíž nemohou svědčit o době, 

ve které se pohybovaly v živé kultuře. Proto je můj pokus o nalezení si vlastního přístupu ke 

složité problematice vystavěn pouze na základě dostupné literatury. Z každé publikace však 

můžu získat právě jen tolik informací, kolik mi poskytuje. 

 

4.1.1. Publikované keramické soubory 

Mladší a pozdní době hradištní se v poslední době nejpodrobněji věnovali M. Zápotocký 

a M. Cvrková a to na základě nálezů z výzkumu sídliště z Krásného Března v Ústí nad Labem 

(Zápotocký – Cvrková 1993). Keramické nálezy pokrývají celé hradištní období, ale hlavní 

těžiště spadá do mladší a pozdní doby hradištní. V kombinaci s dalšími soubory z Litoměřicka 

a Ústecka byly záchytným bodem pro vybudování chronologie mladohradištní keramiky pro 

severočeské Polabí (Zápotocký – Cvrková 1993, 279). Starší rozsáhlé keramické soubory 

z Litoměřicka a Ústecka postrádají přesnou dokumentaci, často pocházejí ze sběrů či 

nestratifikovaných sídlištních vrstev, a proto v sobě nenesou jasnou chronologickou 

informaci. Z Krásného Března jsou proti tomu k dispozici zlomky pocházející z odborně 

prozkoumaných sídlištních objektů, i když byl jejich obsah často promíšen se střepy starší a 

střední doby hradištní. Také musí být řečeno, že k jednotlivým objektům nedisponujeme řezy, 

a proto je nejasné, do jaké míry se zde může hovořit o stratigrafii. Za pomoci složitého 

morfologicko-statistického zpracování se podařilo načrtnout základní vývojové trendy 

keramiky mladšího raného středověku (Zápotocký – Cvrková 1993, 279, 288-289).  

Celý systém zpracování připomíná přelomovou práci o středověké keramice 

severočeského Polabí (Zápotocký 1978a). Soubory z jednotlivých objektů byly kvůli 

eliminaci vlivu starších intruzí rozděleny do skupin, které se liší vůdčími typy okrajů. Jako 

vůdčí typy byly označeny ty okraje, jejichž výskyt v souboru je vyšší než 20%. Tak byly 

vytvořeny tři skupiny souborů, neboli horizontů, které mají chronologickou váhu. Celkově se 
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pracuje s 8 soubory (výplně objektů), které jsou na základě vůdčích typů rozděleny do 3 

chronologických horizontů (Zápotocký – Cvrková 1993, 297-298).  

První horizont je dostatečně podepřený nálezem dvou stříbrných denárů knížete Jaromíra 

(1003-1012), které byly odhaleny při rozebírání destrukce pece v polozemnici v obj. 23 (obr. 

8). Mince byly interpretovány jako stavební oběť, neboť ty byly často umisťovány do 

prostoru topeniště. To by datovalo stavbu objektu a keramický soubor do počátků 11. století. 

Druhý horizont je nepřesvědčivě datovaný do 11. století a třetí široce do 12. až 13. století 

(Zápotocký – Cvrková 1993, 300-304, 306). 

Pro chronologii pozdní doby hradištní a počátku vrcholného středověku na Litoměřicku 

je třeba uvést výzkum v zahradě kapucínského kláštera v Litoměřicích, který proběhl v roce 

1982 (Gabriel – Denkstein 1985). Ve starším horizontu z pozdní doby hradištní, který byl 

narušen mladším z přelomu 14. a 15. století, byly zdokumentovány rozsáhlé situace (vrstvy, 

objekty neznámé funkce a výrobního charakteru, kůlové jamky). Podrobného zpracování se 

dočkal objekt číslo 30, neboť byl v jeho výplni nalezen ojedinělý románský reliéf 

z parohoviny. Kvůli nejasné stratigrafii v objektu je ale bohužel nemožné odhadnout způsob 

vzniku jeho zásypu. Nad ním byl na přelomu 14. a 15. století vystavěn dům, ze kterého byla 

odhalena zahloubená podlaha. Objekt mohl zaniknout jednorázově anebo mohl být zasypáván 

postupně odpadky a zeminou z různých míst. Zásyp byl homogenní s příměsí čedičových a 

opukových kamenů. Můžeme proto uvažovat, že objekt byl rychle zaplněn kvůli vyrovnání 

terénu. To velice snižuje výpovědní hodnotu souboru. V zásypu byla dále nalezená mince 

ražená knížetem Bedřichem z doby mezi rokem 1173-1189. Z toho vyplývá, že mince se 

nemohla do souboru dostat před rokem 1173, ale zároveň není nijak vyloučeno, že zásyp 

začal vznikat už dříve (Gabriel – Denkstein 1985, 617). Datování může zúžit fakt, že se na 

keramice ještě neobjevují ve velké míře kolonizační prvky. Na základě těchto vrtkavých opor 

je keramický soubor datován do 2. poloviny 12. až 1. poloviny 13. století (Gabriel – 

Denkstein 1985, 615-617). 

Vedle výzkumu v kapucínské zahradě můžeme postavit výzkum výkopu pro teplovod pro 

nově stavěný kulturní dům ve Vojtěšské ulici v Litoměřicích z roku 1986 (Gabriel – Rusó 

1989). Velká pozornost byla věnovaná 7 metrů dlouhému objektu v severním profilu, jehož 

dno a stěny nesly stopy propálení. Dno bylo pokryto šedým popílkem a kovářskými slitky, 

které u západní stěny vybíhaly až k okraji. Na dně byl nalezen zbytek zuhelnatělého dřeva. 

Objekt byl autory interpretován jako polozemnice (Gabriel – Rusó 1989, 78-81; obr. 9). 

Keramiku poskytly vrstvy 1 a 2, které byly od sebe navzájem těžko odlišitelné. Byly tvořeny 

hnědou hlinitou půdou s hrudkami, vrstva 1 se zahlubovala do vrstvy 2 a lišila se od ní jen 
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vyšší koncentrací opukových kamenů a tmavší barvou. Zlomky z obou vrstev jsou 

považovány za jeden soubor, neboť mezi nimi nebyly zpozorovány žádné výrazné rozdíly. Ve 

srovnání s předchozím souborem byl zařazený do 1. poloviny 13. století (Gabriel – Rusó 

1989, 73-74). 

Další výrazný pozdně hradištní soubor byl získán neodborným způsobem v Třebušíně 

(Zápotocký 1973) na zahradě jihovýchodně od kostela pravděpodobně v příkopu, který byl 

přeťat při stavbě vodovodu (obr. 10). Příkop byl vyplněn tmavou výplní a byl přibližně 3 m 

široký a 1,5 m hluboký. Pro datování zde nenacházíme žádnou objektivní pomoc. Rámcově a 

s velkou rezervou byl soubor v publikaci umístěný do 1. poloviny 12. až 1. poloviny 13. 

století (Zápotocký 1973, 5-6). 

Ze starších nálezů podává důležitou výpověď keramický soubor z litoměřického 

předměstí Voldány. Původně byly jednotlivé nálezy roztříštěny po sbírkách H. Ankerta, J. 

Kerna a F. Mittelbacha. Bližší okolnosti nálezů nejsou jasné, získávány byly postupně na 

počátku 20. století ze sídlištních objektů na rohu ulice Československé armády a Stránského 

(obr. 18, 25, 28). Proto nám logicky chybí jakékoli zpřesnění datování (Zápotocký 1965, 296). 

Rozsáhlý pozdně hradištní materiál byl získán v roce 1930 z Ústí nad Labem z východní 

části Mírového náměstí a z roku 1932 na rohu Kostelní ulice. Chronologická výpověď se opět 

jako u předchozího příkladu blíží nule (Zápotocký 1978b, 272). 

Důležité stavební kameny pro chronologii keramiky na přelomu raného a vrcholného 

středověku nám poskytl výzkum hrnčířského výrobního centra v České Lípě v blízkosti 

kostela Máří Magdalény, který proběhl v roce 1978. V sondě 1 byly nalezeny 3 pece, z toho 2 

byly vůči sobě v superpozici (obr. 11). To poskytlo unikátní situaci pro dataci keramických 

zlomků, které byly v pecích nalezeny (Gabriel 1979b, 257). Obě pece byly zcela rozdílného 

charakteru. Starší byla menší a kruhová, zřejmě vertikální a mladší pec byla oválná a velká 

s vyššími nároky na výstavbu (Gabriel 1979b, 262). Na základě tohoto výzkumu se tedy zdá, 

že změna mezi starším a mladším horizontem proběhla radikálně rychle (Klápště 1983, 455). 

Tato unikátní situace má vysokou vypovídací hodnotu. Autor výzkumu na toto téma 

publikoval drobnou brožuru (Gabriel 1991), která slouží jako průvodce ke stejnojmenné 

výstavě Červeně malovaný poklad. Starší horizont byl bez významnější opory datován do 13. 

a mladší do 2. poloviny 13. až 1. poloviny 14. století (Gabriel 1979b, 262).  

Keramika podobného charakteru pochází z Mostu ze studny 1/80 prozkoumané v roce 

1980 (obr. 12). Ta zde porušovala starší objekt. Byla roubené konstrukce a po ukončení 

primární funkce byla zasypána dvěma vrstvami. Vrstva 4 vznikla ještě v době používání 

studny a vrstva 3 byla zásypová. Dohromady zde byly 3 keramické soubory. Všechny si však 
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byly natolik podobné, že byly zhodnoceny sumárně a zařazeny do 13. století. Pro dataci 

tohoto konkrétního objektu opět postrádáme danou oporu (Klápště 1983, 443-447). 

K novým poznatkům a zpřesněním relativní chronologie přispěl keramický soubor 

z Hřídelíku z homogenní vrstvy o síle 60 cm (Gabriel 1979a, 53). Ke zpřesnění datace opět 

chybí konkrétnější informace. Hřídelík se poprvé objevuje v písemných pramenech v roce 

1334, ale datum jeho vzniku je neznámé. Hrad byl zřejmě opuštěn kolem roku 1420. Na 

základě toho autor výzkumu datoval keramické zlomky do 2. poloviny 13. až do 14. století 

(Gabriel 1979a, 54).  

Studium počátků rozvinuté vrcholně středověké keramiky umožňuje soubor z Levína. F. 

Gabriel zde provedl v roce 1977 zjišťovací výzkum (Gabriel 1980). Sonda byla položena 

mimo hrad (obr. 13), protože jeho terény jsou značně poničené, a zachytila keramiku, kterou 

podle běžných konvencí datujeme do 2. poloviny 13. až 1. poloviny 14. století. K Levínu byl 

dlouhé roky upírán zrak mnohých badatelů, protože zde bylo hledáno rozsáhlé výrobní 

centrum červeně malované keramiky (Gabriel 1980, 91-92). 

Velice kvalitně byly zpracovány nálezy ze sběrů v místech zaniklé středověké osady 

Mury v poloze u kostela sv. Klimenta, která náležela nedaleké kanonii sester premonstrátek 

v Doksanech (Kotyza – Smetana 1992). Keramika byla datována ve shodě s písemnými 

prameny do 1. poloviny 13. až k polovině 14. století (Kotyza – Smetana 1992, 627-628). 

Přelomová práce věnovaná středověké keramice pochází z pera M. Zápotockého (1978a). 

Při její tvorbě důkladně prozkoumal nálezy z Litoměřicka, Ústecka, Děčínska, Liberecka a 

Mělnicka s tím, že největší zájem je věnovaný Litoměřicku (Zápotocký 1978a, 172). Převážná 

část materiálů byla získána sběry či malými záchrannými archeologickými výzkumy. Studie 

pokrývá keramickou produkci mezi 13. až 1. polovinou 17. století (Zápotocký 1978a, 173). 

Nejslaběji jsou pokryty počátky vrcholně středověké keramiky. Relativní chronologie byla 

vytvořena na základě seriace sledovaných souborů (Zápotocký 1978a, 202-203). Za 

chronologicky nejcitlivější označil okraje hrnců. Statistické analýze bylo podrobeno 30 

souborů, které byly publikovány v katalogu (Zápotocký 1979). 

Nejnověji se v literatuře chronologií keramiky severních Čech zabýval J. Klápště. Jedná 

se o podrobné zpracování keramických nálezů získaných v letech 1976-1977 při výzkumu 

domu čp. 226 v Mostě. Vývojové schéma keramiky bylo vytvořeno na základě 19 vybraných 

souborů. Díky vhodným nálezovým okolnostem se mnohé nádoby zachovaly celé. Při 

datování byla nově, a velice opatrně, využita dendrodata (Klápště 2002, 19-20).  
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4.2.  Rela t ivní  chronologie  

 

Při zpracovávání relativní chronologie se nechystám vytvářet nový přístup s novým 

složitým systémem pojmenování jednotlivých skupin, tříd či okrajů. To mi připadá v případě 

mé práce zcela zbytečné. Každý sebedokonalejší systém členění keramiky s sebou nese jako 

vedlejší účinek těžkopádnost a nesrozumitelnost. Proto bych ráda operovala s již zavedenými 

systémy a obávám se, že nejsem schopná je nijak zvlášť přechytračit. To není ani v mém 

případě možné, protože mi chybí keramický materiál, který by mohl vnést do problematiky 

nové světlo.   

Okraje nádob jsou obecně považovány za hlavní a nejvýraznější oporu při datování 

keramických souborů (Zápotocký 1978a, 211). Neustále se však potýkáme s problémem, že 

jednotlivé keramické třídy nejsou jasně definované. Jednotlivé typy mají množství dalších 

variant, z nichž některé hraničí s dalším odlišným typem a není jasné, do kterého typu má být 

okraj zařazen. K tomu ještě přispívá problém regionálního rozrůznění, kdy není možné 

aplikovat jeden společný systém pro všechny regiony (Gabriel – Rusó 1989, 75). Jen při 

studiu materiálů, které jsou publikovány k tématu keramiky v rámci severozápadních Čech, je 

nutné se potýkat hned s několika odlišnými systémy. Ve starších publikacích je často užívaný 

zastaralý a dnes již neudržitelný pražský model (Pavlů 1971), model M. Zápotockého přímo 

přizpůsobený pro naše poměry (Zápotocký 1965; 1978; 1993) a stejně tak model vystavěný 

na základě studia mostecké keramiky (Klápště 1997; 1998; 2002). Díky tomu vzniká dosti 

nehostinné prostředí, kdy jednotliví badatelé popisují shodný typ okraje hned několika 

odlišnými způsoby. Proto ve vzduchu stále visí velký otazník nad tím, jakým způsobem by se 

mělo s keramikou zacházet. Není však rozumné klást důraz pouze na variabilitu okrajů. Proto 

se zaměřuji také na způsob výroby, materiál, tvary nádob, výzdobu, a okrajově na značky na 

dnech. S tím vším však mohu operovat jen do té míry, kam mi to dovolí publikace 

keramických souborů.  

 

4.2.1. První fáze 

Vyčlenila jsem ji na základě publikovaných nálezů z Krásného Března v Ústí nad Labem 

(Zápotocký – Cvrková 1993), Litoměřic (Gabriel – Denkstein 1985; Gabriel – Rusó 1989; 

Zápotocký 1965), České Lípy (Gabriel 1979b, 262), Mostu (Klápště 1983; 2002), Třebušína 

(Zápotocký 1973) a Ústí nad Labem (Zápotocký 1978b).  
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Dovoluji si tuto fázi rozčlenit na 2 subfáze, a to na 1a a 1b. Subfáze 1a se opírá o I. a II. 

horizont podle Krásného Března, kdežto na 1b by mohl ukazovat III. horizont (Cvrková – 

Zápotocký 1993, 300-304). Zatímco v I. a II. horizontu se vyskytují pouze vytažené a 

jednoduché okraje, ve III. horizontu pozorujeme již větší variabilitu. Nově se zde vyskytují 

rozevřené a mírně prohnuté okraje, uvnitř zduřelé okraje a z tvarů zlomky zvonovitých misek 

a nádob se čtyřlistým ústím (Zápotocký – Cvrková 1993, 304). Při dělení na subfáze uvažuji 

jen o mladším a starším horizontu. Rozhodně nepovažuji za směrodatný výskyt uvnitř 

zduřelých a rozevřených mírně prohnutých okrajů. Zcela jasný předěl však přichází s novými 

tvary nádob, jejichž nástup ale také nelze zcela jasně ohraničit. 

 

Technologie výroby a materiál 

Nádoby byly vytvářeny lepením válečků a v horních partiích jsou často pozorovatelné 

stopy po obtáčení. Dna jsou vždy plochá a odlepovaná, se stopami podsýpky (Gabriel – 

Denkstein 1985, 617; Zápotocký 1973, 7; Zápotocký – Cvrková 1993, 289). Ostřivo typické 

pro námi sledovanou oblast tvořil v první řadě písek, v menší míře slída či kamenná drť 

(Gabriel – Rusó 1989, 74-75). Tuha v keramickém materiálu se vyskytuje vzácně (Gabriel – 

Denkstein 1985, 617). Stupeň výpalu nebyl nikterak stabilní. Typická je tvrdě pálená 

keramika světle šedé až bělavé barvy se žlutavými a hnědavými tóny, dále keramika od 

oranžové až po tmavě hnědou, načernalou i načervenalou barvu (Zápotocký 1965, 248; 1973, 

7; Zápotocký – Cvrková 1993, 289). Podstatné je, že výpal byl často nedokonalý. Na velkém 

množství zlomků je možné pozorovat ,,sendvičový efekt“ a barvy výpalu se i v rámci jednoho 

drobného střepu několikrát mění (Gabriel – Rusó 1989, 75; Klápště 1983, 447-448).  

Zcela odlišná a převratná technologie byla použita při výrobě miniaturních nádob, neboť 

mají odřezávaná dna, jsou vytáčené a byly vyráběné z jemné plavené bělavé hlíny (Klápště 

2002, 21-22). 

 

Tvary nádob 

Mezi typické tvary 1. fáze patřily především vejčité hrnce s výdutí v horní třetině. Dalším 

typickým tvarem byly až 50 cm vysoké a štíhlé severočeské zásobnice (Zápotocký – Cvrková 

1993, 291-296). Za první předznamenatele velkých změn jsou považované zvonovité 

misky/pokličky a nádoby se čtyřlistovým ústím, které prolomily striktní regionalitu (Klápště 

1997, 164).  

Tento typ zásobnic je považován za typicky severočeský (Zápotocký 1965, 247). 

Nejčastějším okrajem je okraj uvnitř zduřelý, rovně seříznutý, často s šikmým či klikatým 
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přesekáváním (obr. 25). Silné zastoupení pozorujeme na Litoměřicku (Gabriel – Denkstein 

1985, 619; Gabriel – Rusó 1989, 76; Zápotocký 1965, 248; 1973, 8; 1978b, 272), Ústecku 

(Zápotocký 1978b, 272; Zápotocký – Cvrková 1993, 298) i Mostecku (Klápště 1983, 449).  

M. Zápotocký se pokusil odhalit klíč i k chronologii zásobnic. Ve II. horizontu keramiky 

v Krásném Březně se měly vyskytovat pouze zásobnice s ostrými vytaženými okraji tvaru zʼ 

35. Ve III. horizontu se pak objevují běžné zásobnice s uvnitř zduřelým okrajem (Zápotocký – 

Cvrková 1993, 298; obr. 16). Existence tohoto typu okrajů u zásobnic je bohatě podepřena 

nálezy z Ústí nad Labem (Zápotocký 1978b, 278-279; obr. 26:6, 8, 10; 27:1-3, 4). Opět je 

však nutné poznamenat, že na těchto nepodepřených hypotézách není možné dále stavět. 

První vlaštovky změn v původním uspořádání můžeme spatřovat ve zvonovitých miskách 

či poklicích (Klápště 1997, 164). Vyskytly se až ve III. horizontu v Krásném Březně 

(Zápotocký – Cvrková 1993, 298). Z Litoměřic z Kapucínského náměstí byly okraje mís 

zařazeny mezi uvnitř zduřelé (Gabriel – Denkstein 1985, 619; obr. 24:2, 12-14). Stěny jsou 

esovité profilace a mívají oválný otvor pod výdutí. Misky téměř naprosto stejné podoby 

pochází z Litoměřic (Gabriel – Denkstein 1985, 619; obr. 28:4, 5), Ústí nad Labem 

(Zápotocký 1978b, 272), Mostu (Klápště 2002, 10). Analogie můžeme hledat po celé 

republice, pro názornost je možné uvést misky se široce zvonovitě rozevřenými stěnami z 

Hradišťka (Richter 1982, 63). 

Vedle zvonovitých mís se nově objevují nádoby se čtyřlistým ústím. V našich souborech 

se vyskytují spíše okrajově. Celá nádoba pochází ze starších nálezů z Litoměřic (Zápotocký 

1965, 273; obr. 28:3) a z Ústí nad Labem z Kostelní ulice (Zápotocký 1978b, 272). Několik 

fragmentů pochází z Mostu (Klápště 2002, 10) a ze III. horizontu z Krásného Března 

(Zápotocký – Cvrková 1993, 304). 

J. Klápště vsazuje do 1. fáze importované miniaturní nádoby, které se na první pohled 

odlišují od ostatních nádob. Zřejmě je možné je klást do jedné kategorie s keramickými 

hračkami, chrastítky či drobnými plastikami (Klápště 2002, 21-22). 

 

Okraje 

V publikacích se opakují stále stejné názvy a vyobrazení typů okrajů, které můžeme 

považovat pro tuto fázi za typické. Jsou to vytažené (Zápotocký – Cvrková 1993, 298), uvnitř 

zduřelé (Gabriel 1979a, 55), rozevřené a mírně prohnuté (Klápště 2002, 10), jednoduché 

(Cvrková – Zápotocký 1993, 298), římsovité (Zápotocký – Cvrková 1993, 298) a velmi vzácně 

zduřelé okraje (Gabriel – Denkstein 1985, 618; Zápotocký 1973, 8).  
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Vytažený okraj může být považovaný za typický okraj pro mladší raně středověkou 

keramiku na Litoměřicku a Ústecku, neboť mezi okraji téměř vždy zcela převažuje (Gabriel – 

Rusó 1989, 78). Nejpřehledněji se jeho variantám věnoval M. Zápotocký (Zápotocký – 

Cvrková 1993; obr. 14, 15, 16, 17). Zřejmě můžeme uvažovat o jeho dalším vnitřním členění, 

ale to je za současného stavu bádání spíše nepravděpodobné. Naposledy se o to pokusil M. 

Zápotocký. Za nejstarší typ označil jednoduše vytažené okraje (hʼ 31) typické pro I. horizont. 

Poté měly převažovat ve II. horizontu ostré formy (hʼ 32 a 35) a nakonec pozdní formy 

vytažených okrajů v kombinaci s předešlými variantami (hʼ 34) (Zápotocký – Cvrková 1993, 

308; obr. 16). Tento návrh však zatím není možné vnímat jako jasnou oporu, ale spíše jako 

pokus vnést světlo do této složité problematiky.  

Nálezy z Třebušína, kde zcela převažují vytažené okraje (Zápotocký 1973, 7-8; obr. 14, 

15), nám však problematiku nijak blíže neobjasňují. Pohromadě se zde vyskytují všechny 

výše jmenované varianty, ale z toho není možné činit žádné závěry, neboť třebušínský 

keramický soubor ztratil během neodborného získání veškeré informace o svém kontextu 

(Zápotocký 1973, 8). Se stejným problémem se setkáváme u souboru z Voldány (Zápotocký 

1965; obr. 18) a z Mírového náměstí a Kostelní ulice z Ústí nad Labem (Zápotocký 1978b, 

272).  

Za mladší formy můžeme považovat vytažené okraje pocházející z výzkumu z Litoměřic 

v Kapucínské zahradě (Gabriel – Denkstein 1985, 617-618; obr. 19) a ve Vojtěšské ulici 

(Gabriel – Rusó 1989, 76; obr. 20). V obou případech lehce přesahovaly ostatní typy okrajů a 

v průměru měřily 13 mm, což je řadí mezi středně velké. Vytažený okraj mladší formy 

můžeme pozorovat na vyobrazení nálezů staršího horizontu z České Lípy (Gabriel 1979b, 

259; obr. 22:9). Stejnou situaci je možné pozorovat v Mostě, kde se však dá uvažovat, že 

jejich výskyt nebyl tak četný (Klápště 2002, 10). 

Druhé nejzastoupenější okraje byly poprvé nazvány jako výrazněji profilované okraje 

typu III (Zápotocký 1965, 225; obr. 21). Později byly označovány jako ploché (Zápotocký – 

Cvrková 1993, 298; obr. 16:5) a jako poslední je definoval F. Gabriel jako uvnitř zduřelé 

okraje ven vytažené a zpět dovnitř přehnuté. Přehnutí mělo přispět k zesílení na vnitřní straně 

nádoby (Gabriel 1979a, 55; obr. 23:1-5). Pod tento typ jsou zahrnovány také okraje 

severočeských pozdněhradištních zásobnic. V publikacích často dochází k záměnám obou 

tvarů a nejvýstižnějším označením je hrncovitá zásobnice. Každopádně byl tento tvar velice 

frekventovaný. Na to poukazuje jeho velký podíl mezi okraji v souborech z Litoměřic (obr. 

24:1-14; obr. 20:1-7; obr. 25) a zcela převládají mezi okraji ze staršího horizontu v České 
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Lípě (obr. 22). Velice často se vyskytují v Ústí nad Labem (Zápotocký 1978b, 272; obr. 26, 

27). 

Na základě pokusu M. Zápotockého o zpřesnění chronologie mladší raně středověké 

keramiky pozorujeme nástup tohoto typu až ve III. horizontu (Zápotocký – Cvrková 1993, 

298). Poněvadž nemáme žádné opory pro počátky mladší raně středověké keramiky a model 

M. Zápotockého není nijak silně důvěryhodný, nezbývá nám nic jiného, než dále tápat.  

 K vyobrazení nálezů z Třebušína si dovolím podotknout, že typ okraje C5b, ke kterému 

v souboru náleží 3 kusy, připomíná více uvnitř zduřelý než vytažený okraj (Zápotocký 1973, 

8; obr. 14, 15). 

Často je možné narazit na diskuzi kolem přítomnosti či nepřítomnosti kalichovitých 

okrajů v severozápadních Čechách. Takto označované okraje ze severozápadních Čech se na 

první pohled liší od těch středočeských. Navíc je jejich počet velice nízký, v souborech působí 

spíše jako okrajoví jedinci s širokou variabilitou. M. Zápotocký však opakovaně užívá této 

kategorie (Zápotocký 1973, 8; 1978a, 214; Zápotocký – Cvrková 1993, 298) a připustil ji i F. 

Gabriel (Gabriel – Denkstein 1985, 620). Proti tomu se však vyhranil poté, co se nevyskytly 

v materiálu z Vojtěšské ulice (Gabriel – Rusó 1989, 77-78). Také označení deriváty 

kalichovitých okrajů (Klápště – Velímský 1975, 661) již není užíváno. Nově byly okraje 

tohoto typu definovány jako rozevřené s prohnutým okrajem (Klápště 2002, 11). Se změnou 

chronologických konstrukcí v pražské oblasti se operace s tímto typem okraje značně ztížily 

(Varadzin 2010, 537-539). S výskytem rozevřených prohnutých okrajů však nastávají další 

problémy, protože jejich variabilita je natolik široká, že je klidně možné uvažovat o jejich 

celkově jiném rozčlenění.  

Nacházejí se (označované jako kalichovité) až v nejmladším III. horizontu z Krásného 

Března (Zápotocký – Cvrková 1993, 298), v Ústí nad Labem (Zápotocký 1978b, 272), dále 

v Mostě (Klápště 1983, 449; 2002, 10) i v Litoměřicích (Gabriel – Denkstein 1985, 618).  

Velice malý datovací potenciál v sobě mají jednoduché okraje, které prochází napříč 

celou dobou hradištní (Zápotocký 1978, 213; Gabriel – Denkstein 1985, 619-620). Jsou 

obsaženy v téměř každém souboru. Z Krásného Března jsou doloženy pro I. a II. horizont 

(Zápotocký – Cvrková 1993, 298). Opět je ale zařazení do této skupiny velice problematické 

(Gabriel – Denkstein 1985, 619).    

Další problémy nastávají u římsovitých okrajů (obr. 16:2). Často se nachází na rozhraní 

s vytaženými okraji. Není mi jasné, co je vůbec možné pod tímto názvem chápat. Původně 

byly pod pojem římsovitý okraj zahrnuty i vytažené okraje (Zápotocký 1965, 225; 1973, 9; 

obr. 14, 21). Později byl tento typ značně omezen a označen ve všech třech horizontech 
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z Krásného Března (Zápotocký – Cvrková 1993, 298). S jeho rozpoznáním a uváděním 

v literatuře je však velký problém, a proto je těžké pozorovat jeho rozšíření. Často je 

označován jako vytažený, což mohu pro zjednodušení přijmout (Gabriel 1979b, 259; např. 

obr. 22:9). 

Zcela vzácně se ve sledovaných souborech vyskytl zduřelý okraj. Větší počet byl nalezen 

v Kapucínské zahradě (Gabriel – Denkstein 1985, 618-620) a pouze 1 kus je znám 

z Třebušína (Zápotocký 1973, 8; obr. 14:E). Co však přítomnost tohoto typu okraje v našich 

souborech znamená nevím. Jasné však je, že je to pro oblast severozápadních Čech zcela 

okrajové téma. 

 

Výzdoba 

Výzdoba se jeví velice uniformně. Zcela dominují horizontální šroubovité rýhy 

(Zápotocký 1965, 248), které jsou soustředěny na horních partiích nádob (Gabriel – Rusó 

1989, 75). Méně se vyskytují jednoduché vlnovky. Sporadicky ještě nacházíme plastická 

žebra či řádky šikmých záseků (Zápotocký 1965, 248). 

Jako z jiného světa působí výzdoba miniaturních nádob. Byla užita vývalková šroubovice 

a v některých případech se na povrchu objevila olovnatá glazura či červené malování (Klápště 

2002, 21-22). 

 

Značky na dnech nádob 

V této fázi zaznamenáváme jejich vysoký výskyt s tím, že se postupně snižuje počet 

jejich motivů (Varadzin 2005, 179). Podle analýzy M. Zápotockého, jejíž těžiště se však 

soustředí ještě do období před naší 1. fázi, je značkou opatřeno okolo 32 % den pocházejících 

z pohřebišť. Jejich výskyt je stejný v centrální oblasti i na venkově (Zápotocký 1965, 255, 

257). Mezi nejčastější motivy patří různě kombinované a doplňované kruhy, kříže, kola 

s paprsky, svastiky a čtverhrany s různě zapojenými úhlopříčkami (Zápotocký – Cvrková 

1993, 295-296; obr. 29). 

O jejich funkci sice existuje rozsáhlá diskuze, ale zatím se zdá, že pravý smysl nám 

uniká. Diskuzi naposledy shrnul L. Varadzin (2005, 179-180). Stále je třeba mít na paměti, že 

funkce značek se mohla během staletí jejich užívání zásadně měnit (Varadzin 2005, 179). 
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4.2.2. Druhá fáze 

Následující fáze se shoduje s 2. fází J. Klápště (Klápště 2002, 15) a 1. a 2a fází M. 

Zápotockého (Zápotocký 1978a, 213-215). Odpovídá tedy situaci, kdy se vedle snižujícího 

podílu raně středověké keramiky začíná stále silněji objevovat vrcholně středověké zboží 

(Klápště 2002, 15). Myslím, že by bylo příliš zjednodušující tento fenomén chápat pouze na 

pozadí situace v České Lípě (Gabriel 1979b). Tam se zdá, že oba horizonty na sebe spíše 

navazovaly, než aby se překrývaly. Podle mě je ale daleko lepší hledat jakýsi přechodový 

horizont, který vypovídá o styku dvou světů. 

Při vytyčování 2. fáze beru v úvahu, kromě výše zmiňovaných prací, ještě mladší 

horizont z České Lípy (Gabriel 1979b, 262), nálezy z mostecké studny (Klápště 1983), 

Hřídelíku (Gabriel 1979a) a Levína (Gabriel 1980). 

 

Technologie výroby a materiál 

Většina vrcholně středověkých nádob 2. fáze byla vyráběna lepením a dokonalým 

obtáčením (Klápště 1983, 447-449), což zřejmě vysvětluje drobné rýžky na střepech (Gabriel 

1979a, 54). Dna nesou stopy podsýpky (Gabriel 1979b, 262), ale výjimku tvoří pokličky 

s knoflíkovitou hlavičkou, které jsou již od počátku svého výskytu odřezávané. To dokazuje, 

že hrnčíři tuto technologii bezpečně ovládli již na samém počátku vrcholného středověku, ale 

začali ji plně uplatňovat až mnohem později (Klápště 2002, 11). Na střepech pozorujeme 

jemné husté ostřivo, které zdrsňuje jejich povrch (Klápště 1983, 449). Střepy jsou tvrdě 

vypálené do žluta. Podle výpalu však můžeme pozorovat zelené, hnědé a černé odstíny 

(Gabriel 1979a, 54; 1979b, 262). U některých střepů byl pozorován sendvičový efekt 

(Klápště 1983, 449). 

Jako z jiného světa působí importy miniaturních nádob, které se vyskytují i ve 2. fázi. 

Byly vyrobené vytáčením z jemně plavené hlíny a dna nesou stopy odřezávaní. Bílých či 

světle šedých tónů bylo dosaženo tvrdým výpalem (Klápště 1983, 449). 

 

Tvary nádob 

Ve 2. fázi se setkáváme s největší variabilitou a rozmachem tvarů ve středověké keramice 

vůbec. Z raně středověké tradice samozřejmě pokračují daleko vpřed hrnce. Druhou fázi 

nepřekonávají zvonovité misky/pokličky a nádoby se čtyřlistovým ústím. Typické 

severočeské zásobnice mizí v počátcích 3. fáze (Klápště 2002, 14). 
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Mezi vrcholně středověkým zbožím se nově objevuje hned několik nádob používaných 

k zacházení s tekutinami. Obliba džbánů je dlouhodobá, kdežto poháry mizí koncem 2. fáze. 

Vzácně je doložen také výskyt konvic, které však rovněž nepřežily druhou fázi. Z vrcholně 

středověkých tvarů nastupují mísy s okružím a pokličky s knoflíkovitou hlavičkou (Klápště 

2002, 15). 

 Džbánům jsem se již podrobně věnovala ve shrnutí věnovanému jednoduchému 

rozevřenému okraji. Poháry mají jako okraje nízké okruží (Klápště 2002, 12), a proto dochází 

často k velkým problémům s jejich identifikací. Ta je prakticky možná pouze tehdy, je-li 

k dispozici celá nádoba nebo alespoň její velký fragment. S podobným problémem se 

můžeme setkat u mís s okružím. Celé nálezy pochází např. z Mostu (Klápště 2002, 15; obr. 

36) a České Lípy (Gabriel 1979b, 260-261; obr. 34, 35). 

V severozápadních Čechách rozlišujeme hned 3 formy konvic, které jsou však nalézány 

velmi sporadicky. Nejčastěji se jedná o konvici s třmenovým uchem a ovaleným okrajem, 

která byla nalezena v Mostě (Klápště 2002, 15) a v České Lípě (Gabriel 1979b, 262). Daleko 

složitější je interpretace drobných fragmentů, které se mohou podobat trubkovité výlevce, kdy 

je možné pouze střízlivě odhadovat, že se mohlo jednat o konvici, např. nález z Mostu 

(Klápště 1983, 453) či z Hřídelíku (obr. 23:21). Vzácným nálezem je konvice se dvěma uchy 

na výduti a jednoduchým okrajem z České Lípy (Gabriel 1979b, 261; obr. 35:1). 

Dále pozorujeme výskyt importovaných miniaturních nádob (Klápště 1983, 458; 2002, 

21-22; Zápotocký 1978a, 228-229). 

 

Okraje 

Ve víru změn keramické produkce některé starší okraje postupně mizí, některé jsou 

převzaty do nového způsobu výroby a rovněž se objevují nové typy, které se váží na vrcholně 

středověké zboží.  

Zajímavé je pozorovat osudy vytaženého okraje, který je na Litoměřicku považován za 

typický okraj mladší raně středověké keramiky (Gabriel – Denkstein 1985, 620; Zápotocký – 

Cvrková 1993, 298). Dále je však přejat do vrcholně středověké výrobní tradice, a proto je 

možno najít 2 zcela totožné okraje s tím, že každý z nich vznikl v odlišné výrobní tradici. 

Příkladem toho je 2. typ okraje z Hřídelíku, který se zároveň váže jak na 1. technologickou 

třídu (hradištní materiál se sendvičovým profilem s různobarevnými přechody a hrubým 

ostřivem), tak na 2. (tvrdě vypálené žluté vrcholně středověké zboží s jemným ostřivem) (obr. 

23, 30). Zároveň můžeme podle dosavadních představ pozorovat jakýsi tvarový vývoj a další 

varianty vytaženého okraje. M. Zápotocký tyto mladší typy okrajů nazývá vytažené a okruží 
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s vnitřním prožlabením (Zápotocký 1978a, 181; obr. 17; 23:6-11). V průběhu 2. fáze je možné 

pozorovat, že se postupně zvyšuje a rozvolňuje a jeho horní ploška okraje se více zaobluje. 

Tomu odpovídají i nálezy z Hřídelíka, z nichž některé mají tvary okruží s vnitřním 

prožlabením, které bychom mohli podle Zápotockého klasifikovat jako Hʼ 38, 35 a 34 

(Zápotocký 1978a, 181; obr. 17). Okraje podobných forem pozorujeme i v Levíně, kde se 

však váží jen na vrcholně středověký materiál (Gabriel 1980, 97; obr. 31:33-37). Podle J. 

Klápště se ale jedná o okruží vysoké 5-15 mm s vnitřní neprožlabenou přímou stěnou. Jeho 

profilace se však změnila při přidání ucha a okruží bylo pro zpevnění uvnitř i vně prožlabeno 

(Klápště 2002, 11). M. Zápotocký však tyto typy okrajů přisuzuje jak bezuchým, tak 

jednouchým hrncům (Zápotocký 1978a, 218-219).  

Zápotocký označil za vůdčí typ své 1. fáze Hʼ 344 a vedle nich předpokládá existenci i 

nižších, méně výrazných a déledobých podtypů Hʼ 31 a 32 (Zápotocký 1978a, 213). Jako 

mladší prvky jsou chápány vysoké okraje Hʼ 354 (Zápotocký 1978a, 214; obr. 17).  

Za hlavní oporu nastupující vrcholně středověké keramiky je považováno nízké okruží, 

které přesně definoval J. Klápště jako okruží vysoké 5-15 mm s vnitřní neprožlabenou přímou 

stěnou, které je s přidáním ucha uvnitř i vně prožlabeno (Klápště 2002, 11). Shodné nálezy 

pochází z Hřídelíku (obr. 23:12-13), Levína (obr. 31:B), Mur (Kotyza – Smetana 1992, 621; 

obr. 32:III), Mostu (Klápště 1983, 449; 2002, 11) a České Lípy (Gabriel 1979b, 262). 

Uvnitř zduřelé okraje proti tomu přežívaly celou fázi v nezměněné podobě a dále byly 

vyráběny z hradištního materiálu. Materiálem se tedy nijak nepřipodobnily nastupující 

vrcholně středověké výrobní tradici, ale přesto pozorujeme jejich existenci až na konec 2. 

fáze. To nelze připisovat pouze tomu, že se jednalo výhradně o tvar zásobnice, neboť byly 

mnohé keramické zlomky interpretovány jako okraje hrnců. F. Gabriel je na Hřídelíku 

umisťuje spolu s vytaženými okraji do I. horizontu, kdežto II. horizont je tvořen okružími 

(Gabriel 1979a, 55). Podle novějšího bádání v Mostu a České Lípě se ale zdá, že takto 

rozčleněné horizonty nejsou zcela správné. Uvnitř zduřelý okraj mohl být současný s nízkým 

okružím, které nepřesahuje 15 mm (Gabriel 1979b, 262; Klápště 2002, 11). Stejná situace se 

opakuje také v Levíně (Gabriel 1980, 97; obr. 31). 

Shodně s tím je zařazuje M. Zápotocký do své 1. fáze, avšak jejich přítomnost spojuje jen 

se zásobnicemi a uvažuje o tom, že 1. fázi již nepřežily (Zápotocký 1978a, 213-214). O 

podobné situaci svědčí nálezy z mostecké studny (Klápště 1983, 449). 

Z předchozí fáze přežily ještě okraje rozevřené s prohnutým okrajem (Klápště 2002, 11). 

Opět se zde setkáváme s různými staršími označeními, které však zcela nevyhovovaly našim 
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potřebám, např. kalichovité okraje (Zápotocký 1978a, 214) či deriváty kalichovitých okrajů 

(Gabriel 1980, 92; Klápště – Velímský 1975, 661).  

Větší počet těchto okrajů pochází z Levína, kde je F. Gabriel považuje za starší než uvnitř 

zduřelé a vytažené. Mezi některými z nich pozoruje předchůdce uvnitř zduřelých okrajů 

(Gabriel 1980, 93, obr. 31 : 2, 12). K tomu však neexistují žádné důvěryhodné důkazy. 

Podobně se vyskytují i v Mostě (Klápště 1983; 2002, 10). 

S nástupem vrcholně středověké produkce se již od počátků setkáváme s ovalenými 

okraji (Zápotocký 1978a, 213). Ty zaznamenáváme v námi sledovaných souborech v mizivém 

procentu v Hřídelíku (Gabriel 1979a, 55; obr. 23:20), Levíně (obr. 31:38-39) a Mostu 

(Klápště 1983, 449). 

Jednoduché rozevřené okraje jsou spojeny s nově se vyskytujícími džbány (obr. 33), které 

jsou dalším jasným ukazatelem středověké změny. Výstižné jsou jeho doklady z České Lípy 

z mladšího horizontu (obr. 34:3) a také z Mostu (Klápště 1983, 451; 2002, 12-14). 

 

Výzdoba 

Ve výzdobě jsme sice svědky nástupu nového způsobu výzdoby (Gabriel 1983), ale 

archaické způsoby rytí dále neohroženě přetrvávají (Zápotocký 1978a, 224). Starší způsob 

výzdoby je vtažen do vrcholně středověké tradice a stává se dočasně jeho pevnou součástí. 

Znovu se tedy ukazuje, že ve středověké proměně je možné pozorovat velkou míru 

kontinuity.  

Ryté vlnovky, rýhy (Zápotocký 1978a, 225) a šroubovicové rýhy v různých kombinacích 

umístěné hlavně v horní části těla nádob jsou typické pro hradištní materiál (Klápště 1983, 

453). Výzdoba tohoto typu se vyskytuje i na žluté vrcholně středověké keramice. Příkladem 

mohou být nálezy z Hřídelíku (Gabriel 1979a, 59) a z mladší pece z České Lípy (Gabriel 

1979b, 261; obr. 35:3). Na vrcholně středověkých nádobách se ve výzdobě velmi často 

objevuje vývalková šroubovice, která sahá od podhrdlí až k podstavě, méně často se 

setkáváme s vlnicovými vývalky a obloučky (Klápště 1983, 453; 2002, 11; Zápotocký 1978a, 

224, 227-228).   

Jako zcela nový prvek vystupuje v počátcích 2. fáze spolu s nástupem vrcholně 

středověké keramiky červené malování. To je vázáno bezpodmínečně na vrcholně 

středověkou produkci. Nejčastějšími motivy jsou široké i tenké linky a vlnovky. Ty mohou 

být jednoduché, dvojité či v pásech a v různých kombinacích (Klápště 2002, 11; Zápotocký 

1978a, 225-227). V počátcích se mělo vázat na vytažené, jednoduché rozevřené okraje a 

okruží. Mezi nejstarší motivy jsou řazeny nepravidelné obloučkovité tvary (Gabriel 1979b, 
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262), které M. Zápotocký označuje jako motiv č. 435 (Zápotocký 1978a, 192). S tím se 

shoduje i F. Gabriel (Gabriel 1983, 125-126). Červené malování se může vyskytnout 

v kombinaci s rytím (Gabriel 1979b, 261; obr. 35:4). 

 

Značky na dnech nádob 

Značky se vyskytují i na vrcholně středověkých nádobách (Klápště 1983, 453; Zápotocký 

1978a, 224). Původně široká škála motivů se omezila hlavně na různé formy křížů a různě 

dělaných kružnic (Klápště 2002, 11).  

 

4.2.3. Třetí fáze 

Vymezení 3. fáze opírám o subfázi 2b M. Zápotockého (1978a, 215) a o 3. fázi J. Klápště 

(2002, 15). Nálezy tohoto typu se ve mnou pozorovaných souborech vyskytují ještě v Murech 

(Kotyza – Smetana 1992, 621-622) a na Hřídelíku (Gabriel 1979a, 54). 

 

Technologie výroby a materiál 

V otázce výrobní technologie využívané ve 3. fázi panují neshody. M. Zápotocký klade 

proměnu technologie již do subfáze 2b, to je do 2. poloviny 14. století (Zápotocký 1978a, 

225), kdežto J. Klápště ji vidí až v jím vyčleněné 4. fázi, v 1. polovině 15. století. Nový 

způsob výroby shodně pozorují podle úpravy povrchu dna, kdy se začaly objevovat místo 

husté podsýpky stopy po odříznutí. Tím mělo dojít k přechodu od obtáčení k vytáčení 

(Klápště 2002, 15). Oba badatelé sice dospěli k rozdílným závěrům, ale i tuto proměnu 

musíme vnímat jako dlouhodobou a postupnou. Pro naši 3. fázi si proto oprávněně můžeme 

představit, že na různých místech docházelo k různému stupni prolínání obou výrobních 

technologií. 

 

Tvary nádob 

Do třetí fáze již nepřekračují žádné typické raně středověké tvary. Během 3. fáze 

definitivně mizí poháry (Zápotocký 1978a, 220-221) a miniaturní nádobky z jemně plavené 

hlíny. Z nádob, které byly primárně určeny k zacházení s tekutinami, již zbyly pouze džbány, 

které byly velice rozšířené. Vedle pro ně typických rozevřených okrajů se nově objevují 

okruží členěná žebry (Zápotocký 1978a, 222). Po boku mís s okružím se ke konci fáze 

objevují mísy s vyloženým nebo také vodorovně obloukovitým okrajem (Zápotocký 1978a, 
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182; obr. 33). Dále se vyskytují dlouhodobé pokličky. Nejrozšířenějším tvarem byly vedle 

bezuchých hrnců především hrnce s uchem (Klápště 2002, 14-15). Celkově se jeví 3. fáze 

proti 2. tvarově uniformní (Klápště 1997, 171). 

 

Okraje 

Za zcela dominantní okraj je považováno okruží, které v této fázi prošlo bouřlivým 

vývojem. Zvláště pro počátky 3. fáze jsou ještě typická nízká okruží, která však dále 

prostupují celou fází. Za vůdčí okraje autoři shodně označují různé formy vysokého okruží, 

jejichž výška dosahuje až 25 mm (Klápště 2002, 11). M. Zápotocký je označuje jako okruží 

s konvexní vnitřní plochou a vnější plochou zpravidla profilovanou žebrem. M. Zápotocký 

jim přiřadil kódy Hʼ 54, 535 a 55 (Zápotocký 1978a, 181; obr. 17). Stejné formy se vyskytly i 

v Mostě (Klápště 2002, 11). Stejné analogie lze hledat na Hřídelíku. Gabrielova 4. skupina je 

tvořená vysokými okružími (Gabriel 1979a, 60; obr. 23:14-17), které se dají ztotožnit s Hʼ 54 

a 52 (Zápotocký 1978a, 181; obr. 17) a 5. skupinu zastupují rovněž vysoká okruží, ale 

s přehnutím v horní části (Gabriel 1979a, 60;  obr. 23:18, 19), k nimž můžeme přiřadit kód Hʼ 

55 (Zápotocký 1978a, 181; obr. 17). Výška se pohybuje mezi 11 až 29 mm (Gabriel 1980, 

93). Méně výrazná byla přítomnost vysokých okruží v Murech. Rovněž dosahovaly výšky 20-

25 mm (Kotyza – Smetana 1992, 621; obr. 32:IV) a lze je zřejmě zařadit k Hʼ 52 (Zápotocký 

1978a, 181; obr. 17). 

Dále pozorujeme průběžně výskyt ovalených okrajů, jejichž četnost se ve 3. fázi zvyšuje 

(Klápště 2002, 12; Zápotocký 1978a, 21; obr. 23:20; obr. 31:38-39). 

Silně se vyskytují i rozevřené na vnější straně profilované okraje, které jsou typické pro 

džbány (Klápště 2002, 12-14). 

 

Výzdoba 

Ve výzdobě byla i nadále silně zastoupena vývalková šroubovice (Zápotocký 1978a, 

225), méně často zaznamenáváme vlnicové vývalky (Klápště 2002, 11). Ty jsou často 

kombinované s červeným malováním (Klápště 2002, 12). Mezi časté motivy patřily linky, 

vlnovky a půlobloučky (Zápotocký 1978a, 225-227). Dále se začala uplatňovat radélková 

výzdoba uspořádaná do pásů a řádků (Zápotocký 1978a, 225). 
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Značky na dnech nádob 

Pokud se vyskytovaly, tak jen ve velice omezeném množství (Klápště 2002, 11-12). 

Jejich existence však byla se stále se šířícím použitím rychlotočivého kruhu a odřezávání 

odsouzena  trvalému zániku (Varadzin 2005, 175).   

 

4.3 .  Absolutní  chronologie  

 

Jak již upozornil J. Klápště, pevných datovacích opor keramiky je poskromnu. Naproti 

tomu spíše převažují opory, které ale ve skutečnosti nic nepodpírají a přežívají jen díky tomu, 

že se staly součástí stále opakovaných schémat (Klápště 2002, 18-19).  

 

4.3.1. První fáze 

První fáze je datovaná široce od počátku 11. do poloviny 13. století. Závěr mnou 

navržené 1. fáze se zhruba shoduje se závěrem 1. fáze J. Klápště (Klápště 2002, 15) a 

předchází 1. fázi M. Zápotockého (Zápotocký 1978a, 213-214). Uvědomuji si, že takto je 1. 

fáze datovaná příliš široce, ale pro striktní rozčleňování takto širokého časového úseku 

nemáme pevné opory. Dovoluji si tuto fázi rozčlenit na 2 subfáze, a to na 1a a 1b. Subfáze 1a 

se opírá o I. a II. horizont podle Krásného Března, kdežto na 1b by mohl ukazovat III. 

horizont (Zápotocký – Cvrková 1993, 300-304) a nálezy z Litoměřic (Gabriel – Denkstein 

1985; Gabriel – Rusó 1989; Zápotocký 1965), České Lípy (Gabriel 1979b, 262) a Mostu 

(Klápště 1983; 2002).  

I. horizont je datovaný dvěma stříbrnými denáry knížete Jaromíra (1003-1012), které byly 

nalezeny při rozebírání destrukce pece v polozemnici v obj. 23 (obr. 8). Mince byly 

interpretovány jako stavební oběť, neboť ty byly často umisťovány do prostoru topeniště. 

Z toho autoři usoudili, že stavba pece a keramický soubor pochází z počátku 11. století 

(Zápotocký – Cvrková 1993,300-304, 306). II. horizont byl ne zcela přesvědčivě datovaný do 

průběhu 11. století (Zápotocký – Cvrková 1993, 304). Nic však nebrání tomu, abychom ho 

kladli i do 12. století, stejně tak to ale není ničím potvrzené. V obou horizontech převažovaly 

vytažené (jednoduché a ostré) a jednoduché okraje. Zásobnice jsou zde doloženy pouze 

s vytaženým okrajem (Zápotocký – Cvrková 1993, 298). Uvědomuji si, že vyčlenění subfáze 

1a je diskutabilní a jedná se pouze o návrh. Je jasné, že subfáze nemůže stát na pouhých 

několika objektech z jedné lokality.  



37 

 

Při datování 1b však narážíme na problém u III. horizontu, který je široce datovaný do 

12. až 13. století. Avšak nesmíme se nechat klamat, neboť hlavním důvodem k dataci do 12. 

století jsou již řečené problematické kalichovité okraje. Stejně tak bychom tedy mohli III. 

horizont klást jen do 13. století. Ve III. horizontu pozorujeme již větší variabilitu okrajů i 

tvarů. Nově se zde vyskytují rozevřené mírně prohnuté a uvnitř zduřelé okraje (Zápotocký – 

Cvrková 1993, 304). Z tvarů nacházíme zlomky zvonovitých misek a nádob se čtyřlistým 

ústím, což se shoduje s dalšími keramickými soubory datovanými do 1. poloviny 13. století 

(Gabriel – Denkstein 1985, 619; Klápště 2002, 10).  

Ani jeden z horizontů však není průkazně datovaný. Při dělení na subfáze si však 

vypůjčuji myšlenku jakéhosi mladšího a staršího horizontu. Rozhodně nepovažuji za 

směrodatný výskyt uvnitř zduřelých a rozevřených mírně prohnutých okrajů. Zcela jasný 

předěl však přichází s novými tvary nádob, jejichž nástup ale nelze jistě ohraničit. 

Vytažené okraje v sobě nesou velice hrubou chronologickou informaci. Ve Velkém 

Březně je doložen jejich výskyt v 11. století (Zápotocký – Cvrková 1993, 298). Silný výskyt 

předpokládáme i ve 12. století, ale chybí nám k tomu pevné opory. Při výzkumu v kapucínské 

zahradě v Litoměřicích byla v zásypu nalezená mince ražená knížetem Bedřichem z doby 

mezi rokem 1173-1189. Z toho podle autorů výzkumu vyplývá, že mince se do souboru 

nedostala před rokem 1173, ale zároveň není nijak vyloučeno, že zásyp začal vznikat už dříve 

(Gabriel – Denkstein 1985, 617). Na keramice se ještě neobjevují ve velké míře kolonizační 

prvky, což ukazuje spíše na dobu od poloviny 12. až po 1. polovinu 13. století (Gabriel – 

Denkstein 1985, 620-622). Podobná situace pochází z Litoměřic z Vojtěšské ulice, kde jsou 

vytažené okraje kladeny do 1. poloviny 13. století (Gabriel – Rusó 1989, 76-77).  

Stejná argumentace může být použita i pro uvnitř zduřelé okraje (Gabriel – Denkstein 

1985, 619; Gabriel – Rusó 1989, 75-76), u nichž je problém se zachycením počátků výskytu 

(Zápotocký – Cvrková 1993, 298).  

Zcela neudržitelné datování pozorujeme u rozevřených prohnutých okrajů, které M. 

Zápotocký označoval zpravidla jako kalichovité (Zápotocký 1973, 8; 1978a, 214; Zápotocký – 

Cvrková 1993, 298). Ránu do chronologických konstrukcí zasadila kompletní proměna 

chronologické řady středních Čech. Badatelé v severozápadních Čechách opakovaně užívali 

analogií s pražskou oblastí a tyto okraje kladli do 12. století (Pavlů 1971, 91). Kdybychom 

tedy připustili možnost porovnání se středními Čechami, ocitli bychom se podle nové pražské 

chronologie rázem v období ve 2. třetině 10. století až v průběhu 11. století (Varadzin 2010, 

537-539). To značně nezapadá do našich konstrukcí (Klápště 2002, 21; Zápotocký 1978, 214), 

a proto je možná lépe se tomuto srovnávání vyvarovat. Výskyt rozevřených prohnutých 
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okrajů je celkově problematický. Tento příklad je jen první z mnoha, který nás varuje před 

ukvapenými závěry a zobecňováním. Rozevřený mírně prohnutý okraj je s jistotou doložen až 

ve 13. století (Klápště 1983, 449; 2002, 10). Stálé srovnávání s chybnou pražskou chronologií 

opakovaně ovlivňovalo dataci celých souborů. Výrazně je to možné pozorovat například u 

Třebušína (Zápotocký 1973, 8).  

To samé platí pro zvonovité mísy/pokličky (Gabriel – Denkstein 1985, 619; Klápště 

2002, 10) a nádoby se čtyřlistým ústím (Klápště 2002, 10). 

 

4.3.2. Druhá fáze 

Druhou fázi si dovoluji shodně s J. Klápště datovat od 2. poloviny 13. století, kdy došlo 

k rozšíření města Mostu. Za horní hranici pokládá, na základě dendrodat, konec 13. a počátek 

14. století. Toto tvrzení podložil nálezem datovaným mincemi (Klápště 2002, 19-20). 

Dále se opírám o koncept M. Zápotockého. Druhá fáze je totožná s 1. fází a subfází 2a 

podle M. Zápotockého. Na základě veškerých opor, které shromáždil, ji datujeme od 2. třetiny 

13. až do 1. třetiny 14. století (Zápotocký 1978a, 214-215). 

F. Gabriel potvrzuje vymizení uvnitř zduřelého a vytaženého okraje do první třetiny 14. 

století. To opírá o první písemnou zmínku o hradu Frýdlantu, která pochází z roku 1279 a 

lokalita zanikla pravděpodobně po roce 1312. K datování přispívá také jejich přítomnost na 

hrádku nad Velkým Březnem u Ústí nad Labem, který byl datován nálezem mince z doby 

vlády krále Václava II. k roku 1302. To by podpořily nálezy z Klinštejna, při jehož zániku 

v roce 1339 už nezaznamenáváme uvnitř zduřelé ani vytažené okraje (Gabriel 1979a, 56). 

 

4.3.3. Třetí fáze 

Třetí fázi ztotožňuji v první řadě se subfází 2b M. Zápotockého (Zápotocký 1978a, 215) a 

3. fází J. Klápště (Klápště 2002, 15). Počátek fáze datuji ve shodě s J. Klápště na počátek 14. 

století (Klápště 2002, 20) a konec posouvám po vzoru M. Zápotockého s poslední fází 

vysokého okruží do prvních tří desetiletí 15. století (Zápotocký 1978a, 215). Oba autoři 

přehledně vyjmenovali několik málo datovacích opor (Klápště 2002, 20-21; Zápotocký 1978a, 

215). 

Výzkumem na Klinštejně byl získán keramický soubor s převahou okruží. Poprvé se 

v písemných pramenech objevuje roku 1339 a zánik je datován k roku 1375. Výška okruží 
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sahá od 9 až po 31 mm, hlavní koncentrace odpovídá 20-26 mm (Gabriel 1980, 99; obr. 

37:7). Tato výška je předběžně spojená se 2. a 3. čtvrtinou 14. století (Gabriel 1980, 92-94). 

Na Hřídelíku byla rovněž nalezena vysoká okruží. Z písemných pramenů vyplývá, že lokalita 

přežívá ještě na konci 14. století. Tato etapa je považována za konečnou pro vývoj vysokého 

okruží (Gabriel 1980, 93-94, obr. 37). Zánikový horizont z Mur, do kterého řadíme vysoká 

okruží, je podle písemných pramenů ohraničen rozmezím let 1342-1375, proto je zde výskyt 

omezen do 2. čtvrtiny 14. století (Kotyza – Smetana 1992, 622). 

 

4.4.  Obecná představa vývoje keramiky  

4.4.1. Mladší raně středověká keramika 

Pod tento název jsem pracovně shrnula mladší a pozdní dobu hradištní, neboť hranice 

mezi oběma obdobími je při pohledu na keramické nálezy natolik nezřetelná, že je možná lépe 

začít uvažovat v jiných kategoriích. V odborné literatuře panují nad periodizací obou etap 

mírné neshody. Eisner navrhl mladší dobu hradištní datovat mezi roky 950-1150. Bubeník a 

Meduna datují výskyt mladohradištní keramické produkce shodně od poloviny 10. st století, 

avšak vymizení řadí do 13. století (Bubeník – Meduna 1994, 186-191). Stejná periodizace se 

objevuje u M. Zápotockého, jen používá místo mladohradištní označení pozdně hradištní 

období (Zápotocký 1965, 247-248). Nověji se zaměřil na přechod mezi mladší a pozdní dobou 

hradištní, který se však zdá zcela plynulý a obě období datuje do 11. až 13. století (Zápotocký 

1993, 300-304).  

Toto období se vyznačuje silnou regionalizací, kdy jsou od sebe jednotlivé keramické 

okruhy (v našem případě litoměřický a bílinský) dosti rozrůzněné. To mohlo být způsobeno 

hned několika faktory. Je možné uvažovat o důležitosti center při výrobě a distribuci 

keramických nádob a o konzervativním setrvávání u tradičních postupů výroby. Tím 

vystupuje na povrch uzavřenost jednotlivých regionů, která je porušena až prvními malými 

náznaky velkých změn (Bubeník – Meduna 1994, 191; Klápště 1998, 138-139). 

 

4.4.2. Období prolínání obou tradic 

Období, kdy vedle sebe existovaly v živé kultuře keramické nádoby hradištní a nově i 

vrcholně středověké tradice spadá do 13. století. První narušení dosud striktně oddělených 
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regionálních okruhů je spojováno s výskytem zvonovitých misek/pokliček a nádob se 

čtyřlistovým ústím, které se šíří po celých Čechách (Klápště 1997, 164; obr. 36:3, 4). 

Misky/pokličky patřily k ,,archaickému“ zboží a jejich výskyt nepřesáhl 13. století. Nádoby se 

čtyřlistovým ústím sice 13. století přesáhly, ale postupně se snižovala intenzita jejich výskytu. 

O původu obou tvarů nelze říci nic jednoznačného (Klápště 1998, 139-140). Ojedinělým 

přechodovým jevem jsou konvice se třmenovými uchy, které byly přejaty i do ,,archaické“ 

výroby a opět nepřesáhly svým výskytem 13. století. Tento tvar byl převzat z jihozápadního 

Německa, stejně jako další zboží vrcholně středověké tradice (Klápště 1983, 456-457; 1998, 

147-150; Zápotocký 1978a, 232). Zhruba od poloviny 13. století se objevuje keramika 

vyráběná zcela novým způsobem, jiných tvarů i jinak zdobená (Klápště 1997, 167). Na 

příkladu Mostu je možné pozorovat, že proměna keramiky nastala až po bezpečném završení 

proměny sociální struktury, neboť první generace obyvatel (z velké části zřejmě přišli 

z německé oblasti) právě vznikajícího města ještě používala keramiku hradištní tradice. To 

znamená, že v tomto ohledu ještě fungovaly staré společenské systémy. S proměnou keramiky 

totiž nastala i zásadní ekonomická proměna. Města jako nový fenomén vznikala uvnitř 

starých sídelních oblastí a alespoň na počátku musela vyrůstat z jejího ekonomického 

potenciálu (Klápště 1983, 454). Vznik městských řemesel souvisel s rozvojem městského trhu 

a vztahu k zázemí (Gabriel 1979b, 263). Ani vrcholně středověká keramika nepůsobila na 

celém území Čech jednotně, ale už od počátků je opět pozorovatelná regionalizace okruhů 

výrobní tradice (Klápště 1997, 166-167). Není však dobré uvažovat o proměně jako o 

extrémně rychlém a nárazovém jevu, ale spíše o poklidném prolínání. 

S počátky vrcholně středověké keramiky souvisí nejvyšší tvarové rozrůznění. Vedle 

hrnců se nově objevují hrnce s uchy, pokličky, džbány, mísy, konvice a poháry. Tato 

rozrůzněnost a pestrost tvarů však neměla dlouhého trvání (Klápště 2002, 14). 

 

4.4.3. Vrcholně středověké zboží 14. a 15. století  

Postupně se omezuje tvarová škála nádob a úplně mizí konvice a poháry. 

Nejrozšířenějšími tvary jsou hrnce s uchy a džbány (Klápště 2002, 14). Do našeho prostředí 

začíná pronikat výroba keramiky na rychle rotujícím hrnčířském kruhu (Zápotocký 1978a, 

224). Keramická produkce se celkově jeví uniformně a v oblasti stolování je zřejmě 

vytlačovaná nádobami z dutého skla (Klápště 1997, 171). 



41 

 

5. Sídelně historický vývoj Lovosic ve středověku  

5.1.  Na úsvitu raného středověku  

 

Lovosice bezpochyby patří k nejstarší Slovany osídlené oblasti v Čechách (Sláma 1967, 

436, obr. 38). O tomto období nám mohou vyprávět pouze archeologické prameny, jejichž 

základní oporou je typická keramika pražského typu (Salač 1988a, 37).  

Nejstarší známý nález datovaný do tohoto období pochází z r. 1932 z Dlouhé ulice. 

Jednalo se o hrnec pražského typu, u kterého však nedisponujeme bližšími údaji o jeho 

přesném kontextu (kat. heslo č. 9). Dva časně slovanské objekty pochází z výzkumů V. Salače 

z Resslovy ulice. V prvním případě se jednalo o polozemnici s pecí (kat. heslo č. 32) a ve 

druhém o obilnici (kat. heslo č. 30).  

Tento krátký výčet nám dovoluje konstatovat, že území Lovosic bylo osídlené v časné 

době slovanské, ale již nedovoluje žádné další rozsáhlé úvahy. Zdánlivá koncentrace několika 

málo nálezů v severozápadní části města (mapa 1) nemá žádný význam. Osídlení bylo 

nepochybně rozsáhlejší. Tak nízký výskyt keramiky pražského typu na území Lovosic je 

možno připsat na vrub moderní výstavbě současného města i dlouhé kontinuitě osídlení po 

celý středověk (Salač 1988a, 21). 

 

5.2.  V zajetí  svědectví  archeologie  

 

Jednostrannou výpověď archeologických pramenů pociťujeme ještě tíživěji ve staro a 

středohradištním období. Zatímco archeologickými doklady z tohoto období se to jen hemží, 

písemné prameny neúprosně mlčí.  

Prvním krokem při pohledu na mapu musí být to, že si uvědomíme, že daný obraz více 

než o osídlení vypovídá o archeologicky podchycených stavebních akcích. Jednotlivé 

koncentrace nálezů ze stejného období potom svádí k zakreslování různých obrazců, které 

vymezují osídlení jednotlivých etap do více méně jasně omezených poloh. Aktualizovaná 

mapa (mapa 1) takový přístup ale téměř vylučuje. S tehdy dostupnými informacemi tak 

postupoval M. Zápotocký, který vymezil na základě sídlištních nálezů 2 sídelní polohy (obr. 

49). Jednu lokalizoval do středu města, zhruba ke kostelu. Ta se opírala o 2 polohy se 

starohradištními nálezy u fary a ze zámeckého nádvoří. Druhou výraznou sídelní polohu 
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umístil do severozápadní části dnešního města do oblasti mezi Ústeckou ulici a levý břeh 

Labe (Zápotocký 1965, 268-269, 298-300). V. Salač již vyslovil myšlenku, že ve staro a 

středohradištním období byla osídlená celá sprašová návěj nad Modlou (obr. 50) a to jedním 

velkým sídlištěm nebo skupinou menších (Salač 1988a, 32). Jakési centrum raně 

středověkých Lovosic kladl do Dlouhé a Resslovy ulice (Salač 1988a, 21). Oba tyto přístupy 

je však třeba brát pouze jako inspirační a jako návnady pro diskuzi. Zdá se totiž, že příspěvek 

nových výzkumů (Sušická 2010) a důkladná rekapitulace starých nálezů (Budinský 1985; 

Kotyza 1991) tyto teorie upravují. 

Čistě starohradištní nálezy se koncentrují okolo Dlouhé a Resslovy ulice a u zámku (kat. 

hesla č. 13, 47). Opět ale musím upozornit, že tento shluk souvisí hlavně se stavebními 

pracemi, které zde probíhaly ve 30. letech 20. století (kat. hesla č. 5, 6, 34, 35, 43).  

Středohradištní situace zaznamenáváme v Dlouhé ulici, kde byla prozkoumána sídlištní 

vrstva ze střední doby hradištní (kat. heslo č. 1) a v Resslově ulici byla zdokumentována 

zásobní jáma (kat. heslo č. 33).  

Velice podstatné jsou situace, ve kterých je možné pozorovat dlouhodobou sídelní 

kontinuitu na konkrétním místě. Tu je nejlépe možné postihnout moderními výzkumy, které 

se v souvislosti s novější výstavbou koncentrovaly do Resslovy ulice a ulice Osvoboditelů. 

V Resslově ulici byly zdokumentovány doklady osídlení od keramiky pražského typu až po 

mladší raně středověkou keramiku (kat. heslo č. 30). Nepřetržité intenzivní osídlení zde 

dokládají stratigrafie od starší doby hradištní až po mladší raný středověk (kat. heslo č. 29, 31, 

32). Druhou skupinu moderních výzkumů můžeme umístit do ulice Osvoboditelů, kde je 

možné pozorovat archeologické situace od starší doby hradištní až po vrcholný středověk 

(kat. heslo č. 17, 19).  

Sníženou a přeci významnou hodnotu mají nálezy hrubě datované do doby hradištní. Ve 

většině případů se jedná o předválečné nálezy ochuzené o nálezový kontext, kde často nastává 

problém s jejich přesnou lokalizací (např. kat. hesla č. 3, 4, 7, 10, ad.), dále o nálezy 

z předčasně zhrouceného výkopu (kat. heslo č. 20) a o nálezy malé vypovídací hodnoty (kat. 

heslo č. 21). Můžeme pozorovat, že jsou rozprostřené po celém katastru. Jejich výrazná 

koncentrace v Dlouhé ulici je zapříčiněna výstavbou domů (kat. hesla č. 3, 4) a dalšími 

pracemi ve 30. letech (kat. hesla č. 9, 10). 

Opakovaně je v literatuře zmiňován (Salač 1988a, 21-22; Žemlička 1980, 44) velký 

význam soutoku Modly s Labem, který je umisťován severně od dnešního ústí, zhruba 

v úrovni Resslovy ulice. Soutok měl mít také výrazný vliv na osídlení v jeho okolí. V. Salač 

dokonce uvažuje, že byla přilehlá poloha obehnána příkopem (Salač 1988a, 21). Je však 
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možné takovým způsobem uvažovat? Geomorfologické podmínky mají na obraz osídlení jistě 

velký vliv, ne ale určující (Kašpar 1990, 9). Ukázkou složitosti a ošidnosti tématu může být 

krátká analýza starých map, kde se zaměříme na zobrazení ústí Modly do Labe. Stojíme před 

zásadním problémem, neboť starší, ale zároveň méně přesné mapy, ukazují soutok v jiných 

místech. Pokud vezmeme v úvahu I. vojenské mapování (obr. 40), jehož zpřesněná verze 

vznikla v roce 1782 (Kuča 1998, 671), musíme zároveň počítat s tím, že její základní schéma 

se zásadně opírá o starší Müllerovu mapu (obr. 39), která byla publikovaná již v roce 1720 a 

je známá svou nepřesností (Kašpar 1990, 95). Müllerova mapa i I. vojenské mapování 

umisťuje ústí zhruba do míst, kde se nachází dnes, tedy na úrovni zámku a kostela. S tím se 

shodují i další mapy z 18. i 19. století. To ale automaticky neznamená, že se soutok nacházel 

v těchto místech. Nové mapy totiž mohly dále vznikat na podkladě starších (hlavně I. 

vojenského mapování) a opakovat tak donekonečna jejich chyby a nepřesnosti (Kašpar 1990, 

96). Situace na mapě Bohemiae circulus Litomericensis (obr. 41), publikované v r. 1730, není 

zcela jasná. Mapa Treffen bey Lowositz (obr. 42) z r. 1756 a Plan der Gegend bey Lowositz 

in Böheim (obr. 43) z roku 1785 však ukazují, že Modla by měla do Labe ústit za zámkem.  

První přesné mapy založené na dokonalejším vyměření a zobrazení povrchu byly mapy 

stabilního katastru (Kašpar 1990, 98-99), které se pro Lovosice vztahují k roku 1843. Zde již 

není pochyb o tom, že Modla tou dobou ústila do Labe v severní části Lovosic (obr. 44). To 

samé ukazuje mapa II. vojenského mapování z let 1847-1848 (obr. 45) a III. vojenského 

mapování z roku 1878 (obr. 46). Velice zajímavá je pro nás v tomto ohledu mapa žitenického 

faráře Geognostische Karte der Umgebungen von Bilin und Teplitz z roku 1840 (obr. 47), kde 

můžeme rovněž pozorovat zaústění potoka v severozápadním rohu Lovosic. 

J. Březák umístil na své geomorfologické rekonstrukční mapě (obr. 48) ústí Modly do 

míst za zámkem západně od Velkého ostrova. Zřejmě tak učinil na základě I. vojenského 

mapování. Bylo to však správně? K přesunu koryta Modly by muselo dojít někdy na přelomu 

18. a 19. století a já se domnívám, že by tomu regionální badatelé ve svých dílech (Mader 

1933; Veselý 1894) věnovali pozornost, případně by po tom mohla zůstat stopa v pomístních 

jménech (Frühauf 1978). Po přeložení koryta Modly v roce 1958 do dnešních míst bylo 

možné pozorovat zánik starých a vznik nových pomístních jmen (Frühauf 1978).  

Je možné, že umístění ústí na roveň zámku je jen opakovaná chyba od doby vzniku 

Müllerovy mapy, jejíž základní schéma se přímo odráží v I. vojenském mapování (Kašpar 

1990, 95). Tomu nasvědčuje absence výpovědi písemných pramenů a nepřesnost nejstarších 

map.  Malou pomocí nám může být geomorfologická situace (obr. 48). Modla okolo Lovosic 

dlouhou smyčkou obtéká terénní vyvýšeninu (Kuča 1998, 672) a zdá se, že by potok terasu 
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dále provázel. Trochu napovědět mohou v omezené míře pomístní jména. Oblast mezi 

Modlou a Labem byla ,,odedávna“ nazývána Židovský ostrov či Judenwerder (Frühauf 1978, 

10). Osobně se tedy domnívám, že staré koryto Modly skutečně ústilo do Labe na úrovni 

zhruba Resslovy ulice, ale nedovolila bych si odhadovat, že se zde nacházelo jakési jádro raně 

středověkého osídlení na katastru. 

K doplnění představy je nutno se zmínit také o pohřebištích, která tvoří kolem Lovosic 

pomyslný věnec. Podle dosavadních poznatků se zdá, že se koncentrovala na okrajích hustě 

osídleného území. Většina hrobů spadá spíše do mladší doby hradištní, ale u některých je 

možné pozorovat i starší středohradištní fázi. Ta by se měla projevovat keramickými 

nádobami přidanými do hrobů. Taková situace je doložena z torza pohřebiště v Reiserově 

cihelně (kat. hesla č. 28), v Sadech pionýrů (kat. hesla č. 37), ve Schwarzenberské cihelně 

(kat. hesla č. 38) a u plynárny (kat. hesla č. 42). Tento obraz často sváděl k předčasným 

závěrům. Například M. Zápotocký odhadoval, že se na území Lovosic mohla nacházet menší 

aglomerace tvořená třemi až čtyřmi osadami (Zápotocký 1965, 269). O tom však 

archeologické nálezy nic neříkají a opět mohlo být poloh s pohřebišti více a o osadách ani 

nemluvě. Přesto je jasné, že intenzitou osídlení Lovosice daleko přesahovaly běžná sídliště 

(Kotyza – Tomas 1997f, 143).  

Období 8. až počátku 10. století se může zdát bez přítomností písemných pramenů jako 

doba temna. Při pátrání po předpřemyslovském centru v dané oblasti sledujeme řadu úvah. 

Dlouho byly za centrum považovány Litoměřice. J. Žemlička kladl nástup litoměřického 

ústředí už do 8. století, kdy mělo začít docházet k postupnému oslabování Lovosic (Žemlička 

1980, 36). J. Tomas uvažuje v nejstarších pracích o Litoměřicích jako o centru kmene 

Litoměřiců už v 9. století. Teorie českých kmenů byla vyvrácena z kořenů (Třeštík 1997, 54-

73) a archeologie poskytla nové poznatky o počátcích osídlení Dómského pahorku. Výrazný 

nástup aktivit na hoře svatého Štěpána byl rozsáhlými výzkumy doložen až od poloviny 10. 

století (Kotyza – Sýkora 2011, 149-151). Osídlení bylo doloženo i pro 8. století, ale natolik 

řídké, že ho nemůžeme považovat za doklad významu lokality jako centra (Kotyza 2011, 151; 

2013, 72-74).  

Další v úvahu připadá Hrádek u Velkých Žernosek, který O. Kotyza považuje za centrum 

litoměřicko-lovosického Polabí (Kotyza 1997, 62-63). Pozornost mu věnoval také H. Mader, 

který ho označil za prastaré centrum oblasti (Mader 1933, 5). J. Žemlička o něm uvažoval 

jako o možném útočišti pro obyvatele z rovinatých Lovosic (Žemlička 1980, 59). Vedle řady 

dalších lokalit sem badatelé často kladou hrad Canburg. Keramické nálezy byly nově 

vyhodnoceny a datovány do období druhé poloviny 8. století až do první poloviny 10. století 
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(Kotyza – Tomas 1997a, 67). To bývá kladeno do souvislosti se vznikem knížecího 

přemyslovského hradu v Litoměřicích, který by tak rychle svou mocí zadusil 

předpřemyslovského konkurenta (Kotyza – Meduna – Tomas 1997, 79).  

V. Salač považoval za možné centrum oblast Lovosice. Pro starší a střední dobu hradištní 

dokonce uvádí, že bylo sídliště na území Resslovy a Dlouhé ulice obehnáno minimálně 

příkopem (Salač 1988a, 21), avšak nijak toto tvrzení nedoložil (Salač 1985, 94-97). Proto 

považuji za lepší pohlížet na opevnění spíše s nedůvěrou. S nástupem mladohradištní 

keramiky v 10. století mělo být staré lovosické centrum přiškrceno vznikajícím hradem 

v Litoměřicích (Salač 1988a, 21-22). Diskuze o předpřemyslovském centru má tedy více 

otazníků, než jasných odpovědí. 

 

5.3.  Pootevřená brána vědění jako past na badatele  

5.3.1. Rozbor majetkových poměrů na lokalitě 

Na majetkoprávní vztahy ukazuje zakládací listina Strahovského kláštera, která je 

zároveň první, ne zcela důvěryhodnou zmínkou o Lovosicích v písemných pramenech. Kníže 

Vladislav II., jeho žena Gertruda a biskup Jindřich měli ve 40. letech 12. století darovat ves 

Lovosice Strahovskému klášteru (CDB I, č. 156). Pokud připustíme, že se opravdu jedná o 

naše Lovosice, tak se dovídáme, že původně patřily knížeti (Mader 1933, 23). 

Předpokládáme, že Lovosice spadaly do litoměřického hradského obvodu (Kotyza – Tomas 

1997c, 85-87). O strahovské držbě Lovosic však panují velké pochybnosti, protože již 

nedisponujeme žádnými dalšími zprávami. Mohla být velice krátkodobá, anebo vůbec žádná 

(Nový 1963). Znovu se s Lovosicemi setkáváme v roce 1237, kdy jsou již v majetku 

Lichtenburků (CDB III. 1, č. 158). Podstatné je, že doména Lichtenburků (obr. 4) se v našich 

končinách opírala o staré sídelní oblasti. J. Žemlička uvažuje, že Ronovci mohli majetek 

postupně získávat jako výsluhy od panovníka za vykonávání nějaké úřednické funkce. Proto 

není ani divu, že postrádáme údaj o převedení majetku z rukou knížete šlechticům, protože to 

dříve nebylo zvykem (Žemlička 1980, 96-100). Na krátkou dobu se v roce 1248 dostaly 

Lovosice do vlastnictví litoměřického měšťana Hertvíka (CDB IV. 1, č. 17). Můžeme tedy 

pozorovat dynamicky se rozvíjející litoměřické měšťanstvo, které rozšiřovalo své majetky. 

V letech 1251 až 1272 se Lichtenburkové definitivně vzdali Lovosic postupným prodejem 

cisterciáckému klášteru Altzella (CDB V. 2, č. 678). Fojtství nad klášterním dvorem v 
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Lovosicích je doloženo k roku 1378. Úřad fojta zřejmě drželi dědičně páni ze Vchynic, kteří 

mohli za tuto službu používat klášterní dvůr v Malých Žernosekách (Skalský 1994, 24). 

Na počátku husitských válek si majetek cisterciáků uzurpoval Vlašek z Kladna a během 

následujícího běsnění byl těžce poničen (Skalský 1994, 26-33).  

 

5.3.2. Ve stínu Litoměřic 

Roušku poznání poodhaluje první písemná zmínka o Litoměřicích v břevnovských 

listinách z roku 993, jejichž dnešní podoba vznikla zřejmě až ve 13. století. Kníže Boleslav 

zde pro břevnovský klášter vyčleňuje každý desátý denár z cla, soudních příjmů na hradě a 

z trhu (CDB I, č. 38). V listině papeže Jana XV. se potvrzuje darování 3 krajů břevnovskému 

klášteru, mezi nimiž je i Litoměřický. Litoměřice zde vystupují jako jedno z nejdůležitějších 

celních míst a jako lokalita s centrálními funkcemi (Kotyza – Meduna – Tomas 1997, 79-80). 

Podobný obraz nám nabízí Zakládací listina litoměřické kapituly text A z roku 1057. 

Litoměřice zde vystupují jako důležitá celnice a v listině je obsažen první nejstarší celní 

sazebník pro obchod se solí na Labi (Kotyza – Tomas 1997g, 98-99; Žemlička 1980, 71). 

Litoměřice se zároveň staly střediskem církevní správy na rozsáhlém území (Kotyza – Tomas 

1997d, 88). 

Litoměřice jsou chápány jako jeden z nejdůležitějších hradských obvodů (Žemlička 1979, 

37). Podle současného výkladu dějin zde měl být shromažďován nadbytek pro zajištění 

obživy knížete, velmožů a z části i nižších družiníků (Kotyza – Tomas 1997c, 85-87). Podle 

rekonstrukce litoměřického hradského obvodu do něj bezpochyby patřily i Lovosice (Kotyza 

– Tomas 1997c,  85-87). J. Žemlička upozorňuje na to, že stály výše než běžné vsi (Žemlička 

1979, 43) a že se zde mohly konat i trhy (Žemlička 1980, 91).  

Ve 12. a na počátku 13. století se během dlouhodobého procesu postupně rozvolňuje 

v důsledku změn ve společnosti hradská organizace a ve 20. letech 13. století se začíná 

konstituovat město Litoměřice (Žemlička 1979, 42-46). Mílové právo Litoměřicím potvrdil až 

Jan Lucemburský roku 1325 (CIM II, č. 138). Tak bylo stanoveno zázemí královskému 

městu. Obyvatelé z vesnic v okruhu jedné míle (obr. 51), tedy i z Lovosic, museli navštěvovat 

městský trh, aby získali peníze na daně, dávky a řemeslnické výrobky. J. Tomas uvádí, že 

právo míle bylo schváleno až dodatečně, neboť oblast mílového práva u Litoměřic vznikla už 

dříve přirozeným vývojem zemědělského zázemí místního trhu (Tomas 1999a, 201-202).  
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J. Tomas navrhuje, že u Lovosic můžeme od 13. století pozorovat náběhy k městskému 

vývoji, i když se nacházely v oblasti, kam zasahovala moc silných Litoměřic. Již před 

přechodem z poddanských povinností na peněžní po roce 1248 (CDB IV. 1, č. 17), existovala 

v Lovosicích vrstva obyvatelstva, která se nevěnovala primárně zemědělství. Ve spojitosti 

s listinou z r. 1248 se otevírá doba, kdy byly Lovosice přímo ovlivňovány a brzděny ve svém 

vývoji litoměřickými měšťany.  

Zároveň o Lovosice projevovalo po celý vrcholný středověk značný zájem město Ústí 

nad Labem, které toužilo po tom začlenit Lovosice do sebou ovládané oblasti. Lovosice se tak 

staly důvodem nekonečných sporů mezi Litoměřicemi a Ústím. Hlavním důvodem byl 

ekonomický potenciál lokality, neboť sem bylo sváženo obilí z úrodných okolních polí 

(Tomas 1999a, 202).  

Malým vítězstvím Lovosic bylo privilegium udělené altzellským mnichům Karlem IV. 

v roce 1348 (AČ XVIII, č. 8-9). Tím bylo výrazně narušeno mílové právo a právo nuceného 

skladu Litoměřic, ale Litoměřice si udržely své výsostné postavení po celý středověk (Tomas 

1999b, 215-216). 

 

5.3.3. Obraz osídlení, který poskytla archeologie 

Při vytváření mapy (mapa 1) a katalogu archeologických nálezů jsem zavedla 

chronologickou kategorii mladšího raného středověku, která v sobě sdružuje keramiku mladší 

a pozdní doby hradištní. Jejich odlišitelnost je totiž velice diskutabilní a pro naše účely je 

vhodnější použít sice hrubější, ale o to méně zkreslující nástroj. Nálezy z daného období jsou 

rozprostřeny po katastru hlavně ve dvou kumulacích, což je opět způsobeno archeologickými 

výzkumy. První koncentraci pozorujeme v Resslově ulici (kat. heslo 30 a 31), což je spojeno 

s výzkumy V. Salače v 80. letech při stavbě panelových domů. Druhou koncentraci můžeme 

sledovat v ulici Osvoboditelů. Mladší raně středověkou keramiku zde zaznamenal V. Salač při 

výstavbě nákupního střediska Centrum (kat. heslo 19) a V. Sušická (kat. heslo 17). V obou 

polohách můžeme pozorovat kontinuitu od starší doby hradištní. Podobný obraz nám podává 

nález keramiky z Dlouhé ulice (kat. heslo 8). Výjimkou je starší ojedinělý nález keramiky 

(kat. heslo 26) a nálezy z výzkumu při výstavbě GE Money Bank (kat. heslo 18), odkud 

pochází jen velice nepatrné množství mladší raně středověké keramiky, což bylo zřejmě 

zapříčiněno silným porušením terénů ve vrcholném středověku.   
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Teorii V. Salače, že osídlení začalo v mladším raném středověku na území Resslovy ulice 

řídnout a potom dokonce mělo zaniknout (Salač 1988a, 21), není možné dostatečně podložit. 

Podle mé analýzy naprosto chybí důkazy pro to, že by se zde mělo osídlení v mladším raném 

středověku postupně vytrácet. Spíše se zdá, že osídlení se ve velké hustotě táhlo po sprašové 

návěji nad říční terasou. 

K zefektivnění pozorování vrcholně středověkého osídlení na podkladě archeologických 

nálezů jsem rozdělila vrcholně středověký materiál do dvou skupin. První skupina, zobrazená 

na mapě žlutou barvou (mapa 1), zahrnuje nálezy datované od 13. století a dále. To mi 

umožňuje sledovat polohy s nejstaršími vrcholně středověkými nálezy, které poukazují na 

období proměn. Náš obraz je však opět silně zkreslen metodou výzkumů. Nápadná kumulace 

žluté barvy ukazuje na moderní archeologické výzkumy, při nichž již nebyl tak velký problém 

s přesnější datací nálezů (kat. hesla 17, 18 a 19). Pro druhou skupinu vrcholně středověkých 

nálezů jsem vyčlenila hnědou barvu, která označuje nálezy z 15. století anebo vrcholně 

středověké nálezy, které nebyly blíže chronologicky specifikované. Tento systém se sám 

usvědčuje. Vedle moderních a přesných výzkumů se vyskytují málo důvěryhodné staré 

nálezy, jejichž dataci jsem bez možnosti ověření prostě převzala (kat. heslo 25, 36 a 39). 

Často se uvažuje o tom, že s nástupem vrcholného středověku se osídlení Lovosic stahuje 

z dříve hustě osídlené oblasti Dlouhé a Resslovy ulice a koncentruje se a stabilizuje zhruba 

v půdorysu, jaký známe z 19. století z map stabilního katastru (Salač 1988a, 21; obr. 44). 

Z mapy vyplývá (mapa 1), že by tomu tak mohlo být, protože z území Resslovy ulice a okolí 

nepochází žádné přesvědčivé doklady vrcholně středověkého osídlení. V Resslově ulici u 

mateřské školy sice O. Kotyza nalezl zlomky vrcholně středověké keramiky, ale pouze jako 

příměs v recentních navážkách, což nemůžeme považovat za přímý sídlištní důkaz (kat. heslo 

29). Problematický je i další nález vrcholně středověkých střepů (kat. heslo 11), který jsem 

sice umístila do Dlouhé ulice, ale ve skutečnosti je s jeho lokalizací velký problém a mohl 

pocházet z úplně jiného místa. Přesto všechno není při vynášení jasných soudů opatrnosti 

nazbyt. Obraz, který před sebou vidíme, je zkreslen mnoha faktory a to musím mít neustále na 

paměti. 
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5.3.4. Svědectví mrtvých  

Přestože disponujeme z katastru Lovosic pěti polohami s raně středověkými hroby, 

působí tento stav torzovitě. Jako bychom tušili, že zdokumentované hroby anebo jejich části, 

tvoří jen zlomek původního stavu.  

Hroby ve čtyřech polohách (kat. heslo 28, 37, 38 a 42) jsou, na základě esovitých záušnic 

o průměru nejčastěji 20-13 mm a výjimečně 25 mm, datované do mladší doby hradištní 

(Zápotocký 1965, 350-354). U pohřebišť ustupuji od zobecňujícího pojmu mladší raně 

středověké období a přijímám jemnější členění na mladší a pozdní dobu hradištní. Při jejich 

rozlišování spoléhám na chronologii esovitých záušnic (Štefan 2010).  

 O způsobu uspořádání pohřebišť se dovídáme málo informací z Reiserovy cihelny (kat. 

heslo 28) a ze Sadů pionýrů (kat. heslo 37), kde je doloženo pouze několik torzovitých hrobů. 

Pohřebiště určitě dosahovala větších rozměrů, než jaké nám líčí výsledky archeologických 

výzkumů. Lepší představu nabízí plochy s větším množstvím odkrytých a zdokumentovaných 

hrobů. Ze Schwarzenberské cihelny disponujeme údaji o 30 hrobech uspořádaných do 4 řad 

(kat. heslo 38). Podobně je tomu na jižním okraji u plynárny, odkud známe 20 hrobů ve 3 

řadách orientovaných Z-V (kat. heslo 42). V obou případech se zdá, že máme co do činění 

s typickými řadovými pohřebišti rozloženými při okrajích sídelních poloh (Klápště 1994, 39).  

Tři polohy (kat. heslo 28, 38, 42) se koncentrují na sprašovém návrší, které se táhne na 

jihu kolem Lovosic (Zápotocký 1965, 352-354). Tomu je připisován význam spojený 

s geomorfologií krajiny, ale není možné opomenout, že dvě polohy (kat. heslo 28 a 38) byly 

objeveny ve spojitosti s fungováním cihelen. Opět se zde otvírá nebezpečná past odvážných 

interpretací.  

Zcela odlišný charakter vykazovaly hroby nalezené u kostela sv. Václava (kat. heslo 44). 

Bohužel i zde existuje velmi málo informací o kontextu jednotlivých hrobů, dokonce ani není 

jasné, kolik jich bylo prozkoumáno. Nepostradatelnou informací je nález 3 záušnic z jednoho 

hrobu, které dosahovaly průměru 38 mm. Na základě toho je hrob řazen do pozdněhradištního 

období (Zápotocký 1965, 329-335; Štefan 2010, 181-182). Ze stručné zprávy vyplývá, že do 

pozdní doby hradištní může být spolehlivě datován pouze jeden hrob, ale i ten je důležitým 

svědkem, že se zde v tomto období pohřbívalo (kat. heslo 44).   

Otázkou je, kam až mi dovolí tento stav dojít v interpretacích. I Lovosic se týkal pomalý 

a dlouhodobý proces přesouvání pohřebních aktivit z okrajů sídelních poloh ke kostelům 

(Klápště 1994, 39). Pozdněhradištní hrob v blízkosti kostela sv. Václava (kat. heslo 44) není 

žádným důkazem, že se zde kostel nacházel už ve 12. století. Takové tvrzení nemůže obstát, 
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zvlášť když není znám kontext nálezu ani jeho vztah k sakrální stavbě. Zajímavé ale je, že se 

nachází v prokazatelně hustě osídlené části Lovosic. Je možné, že jsme svědky jakési 

mezifáze přesunu pohřebišť. 

 

5.3.5. Co mohla pro sídelně historický vývoj znamenat listina z r. 1248? 

Jindřich Žitavský prodal Lovosice roku 1248 litoměřickému měšťanu Hertvíkovi. Listinu, 

která zachytila tuto transakci (CDB IV. 1, č. 17), stále dokola promýšlí další a další badatelé. 

Nabízí totiž důležité údaje svědčící o probíhajících proměnách v sídelní struktuře. 

Podmínkou prodeje bylo, aby Hertvík odváděl každý rok hřivnu stříbra z lánu s výjimkou 

jednoho svobodného lánu (Urban 2003, 35). Další důležitou podmínkou bylo, že ,,lánové 

řečené vsi dlúhost a širokost držeti budú, kterúž drží lánové vsi Prosmyky jmenem“ (CDB IV. 

1, č. 17). Hertvík byl na základě listiny pověřen velice složitým úkolem, totiž zcela přeměnit 

dosavadní strukturu a fungování vesnice. Určitě nebylo snadné změnit, s radikální přeměnou 

plužiny, také způsob lidského uvažování a celkově organizaci zemědělské výroby (Žemlička 

1980, 153). J. Urban dokonce předesílá, že se mohlo jednat o složitý kolonizační projekt 

Lichtenburků, na jehož konci si slibovali přetvoření vsi Lovosice na vlastní poddanské město 

(Urban 2003, 35). Za těžkou práci byl Hertvíkovi nabídnut úřad rychtáře, krčma, mlýn se 

všemi ostrovy, sad, les a vinice (z ní měl za povinnost odvádět 6 džberů vína pánům 

Lichtenburkům) (CDB IV. 1, č. 17). Nemáme žádné zprávy o tom, zda se povedlo Hertvíkovi 

splnit daný úkol. Hned za tři roky můžeme pozorovat, že Lovosice byly opět v rukou 

Lichtenburků (CDB IV. 1, č. 220). Mohlo to znamenat, že se Hertvík v daném úkolu 

neosvědčil? Jasnou odpověď samozřejmě není možné poskytnout. 

K výše zmiňované transformaci Lovosic ve vrcholně středověkou ves mohlo dojít i v 

době, kdy lokalitu vlastnilo altzellské opatství. Aby však bylo možné zaujmout k otázce vlivu 

Starocelského kláštera na proměnu Lovosic alespoň nějaký postoj, je nutné se nejdříve 

zamyslet nad způsobem hospodaření cisterciáků. Jejich ekonomické chování se mělo zcela 

odlišovat od způsobů, které byly zavedeny v benediktinském řádu. Na počátku existence 

nového řádu stál podmanivý ideál, a to vrátit se zpět k čistotě Benediktova učení s touhou po 

mnišské samotě a odloučenosti od světa (Frank 2003, 68-69). Jedním z nástrojů k dosažení 

tohoto vysokého ideálu se mělo stát uzavřené autarkní hospodářství.  

Původní představa obživy šedých bratří vypadala tak, že by mniši žili pouze z práce 

svých vlastních rukou, takže by neměli přijímat žádné desátky ani dávky či platy od 
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poddaných. Výjimkou měla být nekultivovaná půda, kterou museli cisterciáci vlastníma 

rukama přivést k prosperitě. Efektivita práce by pak spočívala hlavně na hospodářských 

dvorech – grangiích (od slova grangium - sýpka), ze kterých měly proudit do kláštera jak 

potraviny, tak i řemeslnické výrobky. Nejčastěji se na grangiích pěstovalo obilí, ovoce a vinná 

réva, častý byl chov dobytka a řemeslnické dílny. V takovém systému by potom nebyly 

základem peníze, ale samotné naturálie. Každé opatství by bylo samostatnou hospodářskou 

jednotkou. Takový ekonomický model byl však zcela nerealizovatelný. Každý den mnicha 

byl dosyta naplněn chórovými modlitbami, takže na fyzickou práci zbývalo už jen minimum 

času. Navíc by jejich počet nemohl stačit k tak rozsáhlému podniku. Proto začali být do řádu 

přijímáni laičtí bratři neboli konvršové, jejichž hlavním úkolem bylo zajišťovat materiálně 

opatství (Schattkowsky 2002, 153-158). Ve skutečnosti bylo běžnou praxí, že opatství 

obdrželo darem, nebo si samo odkoupilo, vesnice, z nichž pobíralo dávky. V té době se stala 

cisterciácká opatství běžnou feudální vrchností s rentovým velkostatkem (Charvátová 1985, 

415). Hospodářský model se zhroutil ve 13. století, kdy začala opatství pociťovat velký 

nedostatek konvršů a nemohla už se uživit prací vlastních rukou. Proto řád přijal tehdy jinými 

řády užívaný model, totiž pobírání platů ze své půdy, kterou pronajímali. Také se přestali 

vyhýbat obchodu a dodávali své zboží na trhy. Jejich produkty rychle zaplavily trhy a 

vynikaly nízkými cenami, neboť měli levnou pracovní sílu, velkokapacitní možnosti produkce 

a často se těšili vynětími z cel. Z původní myšlenky toho příliš mnoho nezbylo, opatství byla 

bohatá, prosperující a spřažená se světským obchodem (Charvátová 1998, 36-41). 

Cisterciáci měli bohaté zkušenosti s takovými procesy, jak při zakládání zcela nových 

vesnic, tak i při přeměnách struktury již déle existujících sídel (Klápště 2012, 227-229). 

Klášter měl jistě určitý vliv na rozvoj zemědělské výroby a také na organizaci zemědělství v 

blízkém okolí Lovosic, neboť další klášterní dvory vznikly i v Sulejovicích a Malých 

Žernosekách (Kuča 1998, 671). Rovněž můžeme uvažovat o tom, že s sebou cisterciáci 

přinášeli i nové technologie, jako odvodňování bažin, zavodňování suchých pozemků či lepší 

techniku orby (Charvátová 1998, 41-45). 

Víme však, že vize Jindřicha byla nakonec splněna, jen nevíme kdy a kým. Na mapách 

stabilního katastru z roku 1843 je možné pozorovat, že lovosické lány jsou shodné s těmi u 

Prosmyk (obr. 52), podle čehož je možné se domnívat, že k proměně struktury skutečně došlo 

(Klápště 2012, 235).  
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5.3.6. Záchytné body pro obraz středověkých Lovosic 

Pěknou myšlenkou je pokusit se načrtnout obraz vrcholně středověkých Lovosic. 

K dispozici máme celou řadu ukazatelů. Nabízejí se písemné, archeologické a kartografické 

prameny, studium pomístních názvů a sledování geomorfologie. Přesto všechno si uvědomuji, 

že výsledná skica není o nic víc, než jen pouhá snaha o přiblížení se vzdálené realitě. 

Začněme od pomyslného duchovního středu obce, od kostela. První písemná zmínka se 

vztahuje k roku 1248, kde čteme o kostelu Panny Marie a svatého Václava (CDB IV. 1, č. 

17). Spíše do dějin bádání můžu odkázat teorii H. Madera, že zde stál už v 10. století kostel 

zasvěcený jen Panně Marii a až později byl přidán ještě druhý patron sv. Václav (Mader 

1933, 11). Faktem ale je, že nevíme, kdy byl zdejší kostel vystavěn. Jak už jsem napsala výše, 

pozdně hradištní pohřebištní nálezy u kostela (kat. heslo 44) nám nemohou při řešení tohoto 

problému pomoci. Při pozorování geomorfologické situace vidíme, že se kostel nachází 

v dominantní poloze, jak je to jen u Lovosic možné (obr. 55:1).  

Další záhada se vynořuje se zapomenutým pomístním názvem Kostelitschek, který do 

literatury uvedl H. Mader (Mader 1933, 18). Tato poloha se měla nacházet na skalnaté 

vyvýšenině na rozhraní katastru Lovosic a Lhotky nad Labem (Frühauf 1978, poř. čís. 40). To 

otvírá nedozírnou propast diskuzí okolo další církevní stavby, do které se však není radno 

propadat. 

Dále je nutné se zaměřit na sídla vrchnosti. První spolehlivá zmínka vypráví k roku 1301 

o klášterním dvoru v Lovosicích (AČ 18, s. 293). Zajímavou otázkou je, jaký mohl mít 

altzellský dvůr vztah ke staršímu osídlení. Ve skutečnosti tento vztah není možné zcela 

postihnout. Písemné prameny v tomto případě nepomohou. Proto se při jakémkoli pokusu o 

zachycení tohoto vztahu dopouštíme spekulací. Podle vzorců K. Charvátové se zdá, že 

klášterní dvůr se mohl v případě Lovosic stát součástí starší vsi, kterou celou ovládal a 

vlastnil (Charvátová 1986, 464). M. Schattkowsky dodává, že je nepravděpodobné, aby 

s sebou zakládání dvora neslo vyhánění původních obyvatel nebo nějaké zásadní zásahy do 

poměrů na lokalitě (Schattkowsky 1984, 226).  

K rozsahu, stavební podobě či poloze dvora nemůžeme s jistotou říct nic. K. Kuča 

uvažuje, že se klášterní dvůr nacházel s velkou pravděpodobností v místech či v okolí 

dnešního zámku poblíž kostela (Kuča 1998, 671). Můžeme uvažovat o dlouhodobé kontinuitě 

tohoto místa, protože zaujímá velice výhodnou polohu na terase nad Modlou a Labem (obr. 

55:2). Těžko můžeme klást rovnítka mezi Lovosice a zevrubně poznanou podobu 
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archeologicky zkoumaných cisterciáckých dvorů v Třebekově nebo ve Džbánku (Charvátová 

1987, 291-294). 

Na dvoru v Lovosicích (velmi zřídka je označován jako grangie) pracovalo jen minimum 

konvršů a často jen ve vedoucích pozicích (Schattkowsky 1984, 229). V čele grangie stál 

konvrš označovaný titulem ,,magistri curiae“ (Schattkowsky 1984, 221-222). Podle řádových 

ustanovení se mniši nesměli zdržovat na grangiích a většinu práce odvedli poddaní. 

Historicky je doloženo, že na lovosickém hospodářském dvoře běžně žili konvršové.  

Písemné prameny nás dále informují o lovosickém přístavu (CIM II, č. 138, dodatek). 

Nejčastěji je umisťován do labského ohybu u staršího ústí Modly do Labe (obr. 55:3), jak 

tomu bylo i v následujících staletích (obr. 53, 54).  

Opakovaně se dovídáme o přívozu přes řeku Labe (AČ 18, s. 293; CDB IV. 1, č. 17; 

CDB V. 2, č. 678). Jeho poloha je na základě kartografických a písemných pramenů kladena 

zhruba do míst, kde se nachází dnes, tedy na západ od Velkého ostrova (obr. 55:4). Na I. 

vojenském mapování pozorujeme na druhém břehu rozvětvenou vidlici cest, které vedly od 

přívozu do Píšťan, Litoměřic a Libochovan (Kuča 1998, 671).  

V listině z roku 1248 také poprvé čteme o ,,mlýnu se všemi ostrovy“, jehož polohu však 

nemáme šanci odhalit (CDB IV. 1, č. 17). Další zmínka pochází ze 14. století a týká se 

starého rozbořeného mlýnu někde v Opárenském údolí, který měli ve vlastnictví mniši 

z Altzella (AČ 18, s. 293). 

Z písemných pramenů vyplývá, že se v Labi nacházelo několik ostrovů. Je jasné, že se 

během staletí s úpravou toků a výstavbou hrází situace měnila. Ve 14. století sledujeme spory 

o dva ostrovy nazývané hořejší a dolejší (AČ 18, s. 292-293). V porovnání s mapami z konce 

18. a 1. poloviny 19. století se můžeme pokusit v ostrovech zorientovat. Samozřejmě s tím 

nebezpečím, že situace ve 14. století mohla vypadat úplně jinak. Názvy hořejší a dolejší 

mohly být dány podle toku řeky. Hořejší bychom mohly spojit s Velkým ostrovem (Frühauf 

1978, poř. čís. 18; obr. 55:5) a dolejší s Zank Insel neboli Hádavcem (obr. 55:6). Frühauf ve 

spojitosti s tímto názvem uvažuje, že o něj byly v dějinách často spory (Frühauf 1978, poř. 

čís. 13). Tomu by odpovídala i zpráva z roku 1366 o sporech o ostrovy, kdy je hořejší ostrov 

označován jako větší a dolejší jako menší (AČ 18, s. 295).  

Dále je zde řeč o brodu (AČ 18, s. 295). Labské koryto doznalo velkých změn mezi lety 

1911-1914, kdy zde byly postaveny plavební komory. Do té doby byl Velký ostrov oddělován 

od pevniny Karašem (Frühauf 1978, poř. čís. 17; obr. 55:8), mělkým ramenem Labe, které 

bylo během léta vyschlé. Z  Malého ostrova (Frühauf 1978, poř. čís. 16; obr. 55:7) nebyl větší 

problém překročit Kněžskou struhu (Frühauf 1978, poř. čís. 17; obr. 55:9) na pravý břeh 
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Labe. V této trase se mohl nacházet brod, ale problém je, že situace v 18. století mohla 

vypadat zcela jinak, než v období středověku, kdy mohlo být vše zcela jinak uspořádáno.  

Jednou z dávných tradic na Litoměřicku je pěstování vinné révy. První zmínka 

v písemných pramenech o vinicích v Lovosicích pochází z listiny z roku 1248 (CDB IV. 1, č. 

17). Nejvhodnější místo pro pěstování se nachází na svazích Lovoše (Veselý 1894, 38; obr. 

55:10). K zajímavému zjištění vedl výzkum rostlinných makrozbytků z Lovosic. 

V sedimentech datovaných do časně slovanského a starohradištního období se nacházely 

semena vinné révy. Jejich přítomnost posouvá výskyt vinné révy na našem území před 9. 

století, ale co to znamená pro Lovosice? S velkou pravděpodobností se jedná o import a ne o 

vlastní produkci. Společně s vinnou révou zde totiž byly nalezeny i stopy fíků, což by 

podporovalo teorii o dovozu luxusního zboží po Labi (Čulíková 2008, 70). 

 

5.3.7. Lidé, kteří mohou napovědět více 

Na první pohled zaujme zmínka o lidech, kteří platili dávky pouze v soli a nevlastnili 

žádné pozemky. Kdo však byli tito lidé? Mohli se nějakým způsobem účastnit obchodu se 

solí. Nemusíme hned uvažovat o svobodných obchodnících, mohlo se jednat o nesvobodné 

obchodníky nebo o vykonavatele pomocných prací (Tomas 1999, 209; Žemlička 1980, 109). 

Mohli být vázáni přímo na Litoměřice, anebo zde můžeme vidět doklad o realizaci vlastních 

tržních vztahů Lovosic (Žemlička 1980, 109).  

Důležitým okamžikem bylo to, že se v Lovosicích vyskytovali ve 14. století řemeslníci, 

přestože se Lovosice nacházely v mílovém právu Litoměřic. O to se zasadili vlastníci 

Lovosic, mniši z Altzella. Karel IV. jim v privilegiu z roku 1348 povolil zřízení 2 krčem a 

kovářské a krejčovské dílny (AČ XVIII, č. 8-9). M. Zápotocký se domnívá, že počet řemesel 

mohl následně vzrůstat. S tím spojil keramický soubor z odpadní jímky z ulice Osvoboditelů 

(kat. heslo 22), který interpretoval jako pozůstatky po hrnčířské dílně (Zápotocký 1979, 143-

145). Již tato skutečnost dokazuje, že Lovosice nemůžeme počítat mezi obyčejné středověké 

vesnice (Tomas 1999b, 215-216). 

 

5.3.8. Poloha Lovosic v rámci komunikací 

Není pochyb o tom, že námi sledovaný prostor byl v raném i vrcholném středověku silně 

protkán cestami, přičemž, zvláště pro raný středověk, je jen stěží možné poodhalit jejich 
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přesné trasy. Problém rekonstrukce komunikací ve středověku odpadá při uvažování o vodní 

cestě, kterou tvořilo Labe. 

V raném středověku procházela Litoměřickem důležitá komunikace prvého řádu, která 

spojovala naše území s dnešním Saskem. Byla nazývaná Chlumecká či Srbská cesta. 

Představy badatelů o její přesné trase se často výrazně liší. Nejvýstižnější slova můžeme číst u 

I. Vávry: „Neví se o ní nic bezpečného, takže vše co o ní bylo a bude napsáno, jsou pouze 

dedukce z indicií, úvahy spíše geografické než historické, kde musí pomáhat archeologie a 

toponomastika a nakonec kritické posuzování mladších cestovních informací“ (Vávra 1978, 

370-371). Váňa spojuje průběh cest s rozmístěním hradišť. Srbskou cestu v námi pozorované 

oblasti vedl přes Budyni, Vlastislav, Zabrušany a Bílinu. Z Vlastislavy měla podle něj vést 

cesta údolím Milešovského potoka podle západního úpatí Lovoše až do Lovosic (Váňa 1955, 

124). J. Tomas (Tomas 1999c, 106-107) vedl hlavní směr přes Litoměřice. Opírá se o text 

zakládací listiny Litoměřické kapituly, ve které je uvedeno, že kníže Soběslav věnoval 

kapitule jednu cestu přes les k Chlumci a druhou po řece Labi. Z toho Tomas dovodil, že 

suchozemská cesta musela vést přes Litoměřice a Labe měla přecházet v Prackovicích. 

Zároveň zpochybňuje vedení cesty z Lovosic do Budyně, neboť Budyně měla příliš malý 

význam. Údolí Labe mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem považuje pro raný středověk na 

mnoha místech za neschůdné pro suchozemskou dopravu (Tomas 1999c, 106-107). Proti 

tomu se ohradil Vávra, který považuje za nereálné, aby Srbská cesta vedla na pravý břeh řeky 

Labe. Zároveň upozorňuje na to, že i když je cesta na Chlumec uvedena v zakládací listině, 

neznamená to, že musela procházet Litoměřicemi. Přijímá přechod přes Ohři v Budyni, ale 

dále neměla mířit k Lovosicím, ale na Vlastislav. Zde se přiklonil ke konceptu Z. Váni, že 

trasa vedla Budyně – Vlastislav – Bílina – Teplice – Chlumec (Vávra 1978, 369-396). J. K. 

Hraše uvažoval o cestě Praha – Budyně – Lovosice – Ústí nad Labem (Hraše 1885, 71; obr. 

56). 

Pro vrcholný středověk navrhuje Vávra ve směru na Sasko trasu Praha – Budyně – 

Lovosice – Ústí nad Labem – Nakléřov. Až po stavbě mostu r. 1452 v Litoměřicích přiznává 

Litoměřicím přímou cestu do Prahy. Do té doby chápe Litoměřice jako lokalitu se zcela 

nevhodnými geografickými podmínkami pro průběžnou dálkovou dopravu. Během 14. století 

vrcholily ostré spory o obchodování na Labi mezi Ústím nad Labem a Litoměřicemi. Protože 

Litoměřice byly často zvýhodňovány, začali Ústečtí hledat přímou suchozemskou cestu, díky 

které by se vyhnuli Litoměřicím. Podle Vávry vedla cesta nedaleko levého břehu směrem na 

Lovosice. Zásadních změn nabyla cesta přes Krušné Hory ve 13. století s úpadkem Bíliny, 

která byla nahrazena Mostem a cesta se odklonila od Teplic (Vávra 1978, 369-396).  
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Podle O. Kotyzy a J. Tomase vedla Chlumecká cesta buď přes Budyni, nebo Doksany do 

Lovosic. Při cestě přes Litoměřice bylo nutné dvakrát překonat Labe, prvně přívozem 

v Mlékojedech a podruhé v Libochovanské kotlině přívozem do Prackovic, kde autoři uvažují 

o přístavu a celnici. Od 12. století se setkáváme s přívozem a celnicí v Dolních Zálezlech. 

Další přívozy byly ještě v Lovosicích, Českých Kopistech a mezi Lounkami a Libotenicemi. 

Dále upozorňují na stavbu kamenného mostu r. 1344 v Roudnici nad Labem. Jeho vznik měl 

vliv na spojení hlavního města se severozápadními Čechami, protože byl hojně využíván jako 

spojnice mezi Litoměřicemi a Prahou (Kotyza – Tomas 1993, 374-377).  

Petr Čech poukazuje na tažení Jindřicha II. v srpnu roku 1004, kdy jeho vojska překročila 

Nakléřovský průsmyk a po cestě přitáhla k Žatci. P. Čech nabízí dvě možnosti cesty. Severní 

trasa by vedla proti proudu Bíliny k Mostu a poté by se stočila na jihozápad, nebo druhá trasa 

od Bíliny Českým středohořím přes Vlastislav do dolního Poohří až k Žatci (Čech 2004, 68-

69). Nejnověji se k problematice vyjádřil O. Kotyza, který navrhuje směr Chlumecké cesty 

přes Žatec, kam umisťuje raně středověký most přes Ohři (Kotyza 2008, 248). 

J. Žemlička považuje Lovosice za hlavní křižovatku raně středověkých cest, což spojuje 

s někdejším významem lokality. Chlumecká cesta měla podle něj dvě větve. První 

překračovala z Řehlovic Milešovické středohoří a dále vedla do Lovosic a přes Brozany a 

Doksany na Prahu. Druhou větev umístil na trasu Teplice – Bílina – Louny – Praha. 

Předpokládá ještě spojnici mezi Litoměřickem a Bílinskem, která opět procházela 

Lovosicemi. Kromě Chlumecké cesty pokračovala z Lovosic ještě cesta ve směru Budyně – 

Slaný – Praha. Dále do Lovosic umisťuje odbočku na Litoměřice (Žemlička 1980, 52-54). 

Lovosice fungovaly ve středověku, stejně jako dnes, jako důležitá dopravní křižovatka.  

 

5.3.9. Lovosice a Litoměřice ve vztahu k centralitě 

Při pohledu na obě města se nabízí základní otázka. Proč získaly Litoměřice už v raném 

středověku přednost před Lovosicemi? V čem byla jejich výhoda? Při zodpovězení této 

otázky nám může pomoci několik desítek let rozvíjená ,,teorie centrálních míst“ (Christaller 

1933).  

Hlavní předpoklady pro rozvoj centrálních funkcí vězí v případě Lovosic a Litoměřic 

v přírodním prostředí a geomorfologické situaci obou míst. Obě lokality přiléhají k Labi, 

avšak ve zcela odlišných podmínkách. Lovosice se rozkládají na levém břehu Labe v oblasti 

soutoku s říčkou Modlou. Labe se v této oblasti stáčí k severu a tím zde vzniká příhodný ohyb 
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(Havrda – Vrána 1957, 46). Lokalita leží na rovině a první vrcholky Českého středohoří se 

zvedají severním a severozápadním směrem v dostatečné vzdálenosti od sídliště (Demek – 

Mackovčin 2006, 296).  

Litoměřice se nacházejí v opačné situaci. Historické centrum se rozprostírá na pravém 

břehu Labe na terasách a vyvýšeninách. Nejvýraznějšími polohami jsou Dómský pahorek a 

Městský vrch (Klápště 2012, 322). Dómský pahorek je tvořen nevysokou plochou ostrožnou. 

Jeho jižní svahy strmě spadají ke břehům Labe a na severovýchodě klesají k Pokratickému 

potoku (Zápotocký 1965, 210). Stejně jako Lovosice se Litoměřice nacházejí na rozhraní 

geomorfologických celků; Českého středohoří, Středočeské tabule a Dokelské pahorkatiny 

(Demek – Mackovčin 2006, 296). Nedaleko od okraje dnešních Litoměřic se v důsledku tzv. 

hlubinného litoměřického zlomu dramaticky zvedá České středohoří a vytváří hornatý věnec 

kolem velké části města (Chlupáč 2002, 326).  

Zdá se, že klíčem k centralitě je schopnost daného místa naplňovat určité funkce. 

Zajímavé je, jaké mohla mít obě místa předpoklady k naplnění funkcí centrálních lokalit, 

popřípadě jak se mohly či nemohly vyrovnat s tím, pokud byly jejich 

předpoklady nedostatečné. Jednotlivé funkce se navzájem různými způsoby prolínají, a proto 

je těžké do tohoto tématu vnést přehlednost. 

Nejvýraznější rozdíl mezi Litoměřicemi a Lovosicemi tkví na první pohled v Dómském 

pahorku, označovaném Hora sv. Štěpána (Kotyza – Tomas 1997b, 82). Tato poloha skýtá 

vysoký vojenský potenciál. Pokud přijmeme, že jednou z nutných funkcí je funkce vojenská 

(Kirsch 2004, 187), potom mají Litoměřice nad Lovosicemi velkou převahu. Na hoře sv. 

Štěpána byl za Boleslava I. vybudován hrad (Kotyza – Meduna – Tomas 1997, 79), který byl 

prokazatelně opevněn (Kotyza 2013, 72-74; Kotyza – Sýkora 2011, 79-80). Lovosice naproti 

tomu postrádají výhodu strategického postavení na vyvýšenině. Obranné funkce Lovosic jsou 

téměř nulové. Tvrzení V. Salače, že sídliště mělo být ve starší či střední době hradištní 

opevněno (Salač 1985, 96; 1988a, 21), působí dosti nevěrohodně. Dokumentace k nálezu není 

k dispozici, a proto není možné s touto informací dále zacházet. V úvahu musíme vzít velké 

množství bojovnických hrobů, které se vyskytují na pohřebištích v elipse kolem Litoměřic. 

Bojovníci jsou považováni za družiníky kastelána či knížete (Kotyza – Tomas 1997e, 97-98). 

Z Lovosic ani z jejich bezprostředního okolí ale takové hroby neznáme. V oblasti vojenských 

funkcí jasně dominují Litoměřice.  

Na tuto problematiku přímo navazuje diskuze okolo správní funkce obou lokalit (Tomas 

1999a, 197). I v tomto případě mohl být hlavním předpokladem pro úspěch Litoměřic 

Dómský pahorek. K tomuto tématu hovoří velké množství písemných pramenů. Litoměřice 
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jsou vnímané jako jedno z hlavních center Přemyslovské hradské organizace. Zřejmě 

existoval jakýsi Litoměřický kraj či provincie, ke kterému se vztahuje označení v listině 

papeže Jana XV. z roku 993 (srov. Žemlička 1993). Lovosice bezpochyby spadaly do 

hradského obvodu Litoměřic, který byl spravován litoměřickým kastelánem (Kotyza – Tomas 

1997c, 85-86).   

V literatuře se dále nabízí církevní či náboženská funkce (Kirsch 2004, 188). Ta je, 

v případě Litoměřic, pevně propletena s dříve uvedenými funkcemi. V roce 1057 zde kníže 

Spytihněv II. založil při kostele sv. Štěpána litoměřickou kapitulu (Kotyza – Tomas 1997d, 

88). Význam Litoměřic z církevního hlediska opět jasně zastiňuje Lovosice.  

Dalším domnělým předpokladem pro rozvoj centrality byla poloha na březích Labe. 

Velkou roli mohl hrát fakt, že Litoměřice se nacházely na pravém, zatímco Lovosice na levém 

břehu řeky. Centrálním místům bývá dále přisuzována funkce dopravního uzlu jak 

v regionálním, tak v dálkovém obchodu (Kirsch 2004, 188). K tématu cesty na Litoměřicku 

již bylo v literatuře popsáno nesčetně stran. Dané problematice se podrobněji věnuji 

v předchozí podkapitole. Už I. Vávra upozornil, že jsou Litoměřice svou polohou na pravém 

břehu řeky značně komunikačně znevýhodněny (Vávra 1978, 371). Pokud tudy měla 

procházet Chlumecká cesta, kterou sem klade např. J. Tomas a O. Kotyza, potom museli 

obchodníci či cestovatelé hned dvakrát překonávat Labe přívozem (Kotyza – Tomas 1993, 

375-376). Zda to mohlo činit nějaký vážnější problém či ne, je otázkou diskuze. Až roku 1452 

byl v Litoměřicích postaven dřevěný most přes řeku, který do té doby nahrazoval přívoz 

v Mlékojedech (Kotyza – Tomas 1993, 376). J. Tomas trefně poznamenává, že řeka Labe sice 

byla pro Litoměřice z pohledu dálkového obchodu životně důležitá, ale zároveň 

znesnadňovala kontrolu a přístup do dolního Poohří (Smetana 1997, 155-156). Lovosice se 

nacházely v jiné situaci, protože byly široce otevřeny do Poohří. J. Žemlička sem klade 

stěžejní dopravní uzel a hlavní křižovatku regionu, odkud se rozbíhalo několik cest do 

různých směrů. Měla tudy vést jedna z větví Chlumecké cesty ve směru přes Brozany a 

Doksany na Prahu, dále měla Lovosicemi procházet cesta do Prahy přes Budyni. Důležitá 

byla také odbočka na Litoměřice (Žemlička 1980, 52-54). 

Co do významu byla nejdůležitější obchodní cestou řeka Labe. Velmi záhy dostal obchod 

na Labi jasnou formu. V zakládací listině Litoměřické kapituly z roku 1057 se setkáváme 

s vůbec nejstarším celním řádem v Čechách. Častým obchodním artiklem byla sůl. Zajímavá 

zmínka pochází z listiny z roku 1248, kdy jsou v Lovosicích zmiňováni bezzemci, kteří platili 

dávky v soli. V tomto případě se mohlo jednat i o obchodníky (Tomas 1999d, 209). Lovosice 
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zaujímají na Labi velmi výhodnou polohu, která je předurčuje k tomu, aby se staly 

významným přístavem (Kotyza 1991, V). 

S problematikou komunikací přímo souvisí obchodní a řemeslně-produkční funkce 

lokality (Tomas 1999a, 197). Ani pro jednu z těchto funkcí neměly Litoměřice primárně lepší 

předpoklady, avšak za pomoci zneužití nabyté moci a různých privilegií získaly i v této otázce 

převahu nad Lovosicemi. Obchodní potenciál Lovosic byl díky příhodné komunikační poloze 

vyšší, než u Litoměřic. Jedním z příkladů můžou být nekonečné spory o ,,ládování obilí“ 

v Lovosicích. Bylo to totiž přirozeně jednodušší a efektivnější, než aby bylo zboží převáženo 

do Litoměřic na trh a poté teprve naloženo na lodě. K potlačení výhod Lovosic užívaly 

Litoměřice ve vrcholném středověku právo nuceného skladu při obchodu na Labi (Tomas 

1999b, 215-216). Řemeslná produkce a trh byly v raném středověku do značné míry vázané 

na kastelánský hrad (Kotyza – Tomas 1997e, 96-97) a ve vrcholném středověku byly 

v Lovosicích násilně uhašeny mílovým právem (Kotyza – Tomas 1997f, 143). Méně jasný a 

diskutovaný ukazatel vázanosti výroby a distribuce na centrální lokalitu se může projevovat 

v regionalizaci keramiky od 10. století až do počátků 13. století. Jedním z rozpoznaných 

regionálních okruhů patří tzv. litoměřický keramický okruh (Klápště 1998, 138-140). 

Díky stručnému rozboru vidíme, že vliv na centralitu měly všechny výše jmenované 

předpoklady a faktory. Litoměřice neměly všechny předpoklady k tomu, aby se staly centrem 

první kategorie, ale některé chybějící předpoklady byly prostě nahrazeny nařízeními a 

privilegii tak, aby mohly fungovat jako ve všech aspektech dominantní centrální lokalita. 

Hlavní předpoklad vítězství Litoměřic spočívá v přítomnosti Dómského pahorku. 
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6. Katalog středověkých archeologických nálezů 

a jej ich zmapování na  území Lovosic  

 

Vytvoření katalogu doplněného mapou (mapa 1), který ukazuje současný stav bádání, 

považuji za nutnost. Verze M. Zápotockého (Zápotocký 1965, obr. 29) dnes již neodpovídá 

stavu bádání a zároveň je pro účel mé práce žádoucí ji doplnit také o vrcholně středověké 

nálezy. Pokusila jsem se se stejnou pečlivostí přistupovat jak ke starým, tak k moderně 

vedeným výzkumům. Jednotlivá hesla a symboly zanesené do mapy rovněž vnímám jako 

rekapitulaci a uznání práce všech archeologů i nadšených amatérů, kteří se vydali po cestě 

záchrany svědectví o minulých generacích. 

Jako podklad jsem použila základní mapu 1:10 000 upravenou O. Kotyzou, za jejíž 

poskytnutí bych mu touto formou ráda poděkovala. Ke grafickému zpracování jsem použila 

program GIMP 2.8.4. Katalog jsem s mapou propojila pomocí čísel jednotlivých hesel. Za 

hlavní kritéria pro zobrazení hesel v mapě jsem určila dataci (v mapě zohledněno systémem 

různých barev) a lokalizaci nálezů. 

I když můžeme Lovosice zařadit mezi archeologicky nejprobádanější oblasti (Kotyza 

1991, V), přesto nedostáváme úplný obraz osídlení ve středověku. Naše představa je a zůstane 

ovlivněna archeologicky podchycenými stavebními činnostmi, které na katastru proběhly v 

průběhu posledních tří století.  

Výpovědní hodnota značená v katalogu číslicemi od 1 do 3 je v mapě vyznačena pomocí 

různých obrazců. Kostkou, která odpovídá v katalogu číslici 1, je označen moderně a odborně 

vedený archeologický výzkum s příslušnou dokumentací. Kolečko, přiřazené k číslici 2, 

znázorňuje nálezy s výpovědní hodnotou sběrů. Sem spadají vedle sběrů archeologické 

výzkumy, které proběhly za ztížených podmínek a tím pádem nedostály požadavkům na 

moderní archeologický výzkum, a starší výzkumy, jejichž kvalita byla snížena neodborností. 

Nejmenší vypovídací hodnotu označují trojúhelníky a číslice 3, kdy se jedná o neověřené 

nálezy bez uvedení nálezových okolností.  

Samostatně jsou do mapy zanesena pohřebiště značené křížkem skládajícím se z různě 

barevných pruhů, což odpovídá jejich dataci. 

Zároveň je nutné upozornit, že ne všechny nálezy jsou přesně lokalizované. U hesel 

vypovídací hodnoty 1 je lokalizace vždy velice přesná, problémy však nastávají u starších 

nálezů. Od 50. let začaly na lokalitě zuřivé přestavby a proto se mi některé nálezy, i přes 
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pátrání v archivu, nepodařilo zpětně dohledat a jejich lokalizaci proto zobecňuji na celou ulici. 

V Dlouhé ulici se to týká hesel číslo 3-11, v Kostelní ulici číslo 14, v ulici Osvoboditelů to 

jsou čísla 21, 24 a 26, v Resslově ulici čísla 34 a 35. Číslo 43 s komentářem svah k Labi 

,,Finger“ jsem si dovolila lokalizovat spíše intuitivně.  

Další potíží na Lovosicku, na kterou mě upozornil O. Kotyza, je problematika sběrů. 

Hesla číslo 40 a 41 v sobě nemusejí nést nijak důležitou informaci, neboť se mohlo jednat o 

odjinud přesunutou ornici, čímž by vznikla jen nová pseudolokalita.    

 

I. Dlouhá ulice 
 

1.  

Lokalizace: Dlouhá ulice, v parčíku na rohu u železniční zastávky Lovosice Město před 

domem č. p. 782/92. 

Základní údaje: Kotyza O. (M Litoměřice); 1998; záchranný výzkum. 

Okolnosti: Výkopy pro optický kabel. 

Kontext a nálezy: V sondě 2 byla v řezu nalezena a zdokumentována sídlištní vrstva datovaná 

do střední doby hradištní; STŘEDNÍ DOBA HRADIŠTNÍ (Kotyza 2013, 99-100).  

Výpovědní hodnota: 1  

Literatura: 

Kotyza, O. 2013: Archeologické výzkumy a nálezy litoměřického muzea v letech 1989-2011, 

Podřipský muzejník 7, 29-128. 

 

2.  

Lokalizace: Výkopy mezi Dlouhou a Příčnou ulicí. 

Základní údaje: Zápotocký M. (M Litoměřice); 1960; záchranný výzkum. 

Okolnosti: Sběr na skrývce. 

Kontext a nálezy: Fragmenty keramických nádob; STARŠÍ DOBA HRADIŠTNÍ (Kotyza 

1991, 14; Zápotocký 1975, 48). 

Výpovědní hodnota: 2   

Literatura: 

Kotyza, O. 1991: Lovosice. Archeologické nálezy z katastrálního území města Lovosic ve 

sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, bez nálezů z fondů Křenkova muzea 

v Libochovicích a Muzea Václava Paříka v Třebenicích. Litoměřice, rukopis (deponován v M 

Litoměřice, kopie v ÚAPPSZČ Most a ARÚ Praha). 
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Zápotocký, M. 1975: Archeologická práce na Litoměřicku v letech 1945-1973, Vlastivědný 

sborník Litoměřicko 12, 29–76. 

 

3.  

Lokalizace: Ulice Dlouhá, novostavba p. Poborského. 

Základní údaje: 1938; sbírka G. Just a O. Tschakert. 

Okolnosti: Výkopy pro základy domu. 

Kontext a nálezy: Kulturní vrstva; HRADIŠTNÍ OBDOBÍ (Kotyza 1991, 12). 

Výpovědní hodnota: 3 

Literatura:  

Kotyza, O. 1991: Lovosice. Archeologické nálezy z katastrálního území města Lovosic ve 

sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, bez nálezů z fondů Křenkova muzea 

v Libochovicích a Muzea Václava Paříka v Třebenicích. Litoměřice, rukopis (deponován v M 

Litoměřice, kopie v ÚAPPSZ Č Most a ARÚ Praha). 

 

4.  

Lokalizace: Ulice Dlouhá, novostavba stavitele Waltera. 

Základní údaje: 1937; sbírka G. Just a O. Tschakert. 

Okolnosti: Výkopy pro základy domu. 

Kontext a nálezy: Kulturní vrstva; HRADIŠTNÍ OBDOBÍ (Kotyza 1991, 12). 

Výpovědní hodnota: 3 

Literatura:  

Kotyza, O. 1991: Lovosice. Archeologické nálezy z katastrálního území Lovosic ve sbírkách 

Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, bez nálezů z fondů Křenkova krajinského 

muzea v Libochovicích a Muzea Václava Paříka v Třebenicích, nepublikováno. 

 

5.  

Lokalizace: Ulice Dlouhá, zahrada p. Galinowského. 

Základní údaje: 1937; sbírka G. Just a O. Tschakert. 

Okolnosti: Výkop pro vodovod.  

Kontext a nálezy: Zachyceny dvě kulturní vrstvy datované obecně do doby hradištní a 

v jednom případě přesněji do starší doby hradištní; STARŠÍ DOBA HRADIŠTNÍ (Kotyza 

1991, 12; Zápotocký 1965, 300). 

Výpovědní hodnota: 3 

Literatura:  
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Kotyza, O. 1991: Lovosice. Archeologické nálezy z katastrálního území města Lovosic ve 

sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, bez nálezů z fondů Křenkova muzea 

v Libochovicích a Muzea Václava Paříka v Třebenicích. Litoměřice, rukopis (deponován v M 

Litoměřice, kopie v ÚAPPSZ Č Most a ARÚ Praha). 

Zápotocký, M. 1965: Slovanské osídlení na Litoměřicku, Památky archeologické 56, 250-391. 

 

6.  

Lokalizace: Ulice Dlouhá. 

Základní údaje: 1937; sbírka G. Just a O. Tschakert. 

Okolnosti: Nalezeno při stavbě vodovodu. 

Kontext a nálezy: Fragmenty keramiky; STARŠÍ DOBA HRADIŠTNÍ (Kotyza 1991, 11; 

Zápotocký 1965, 299). 

Literatura:   

Výpovědní hodnota: 3   

Kotyza, O. 1991: Lovosice. Archeologické nálezy z katastrálního území města Lovosic ve 

sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, bez nálezů z fondů Křenkova muzea 

v Libochovicích a Muzea Václava Paříka v Třebenicích. Litoměřice, rukopis (deponován v M 

Litoměřice, kopie v ÚAPPSZ Č Most a ARÚ Praha). 

Zápotocký, M. 1965: Slovanské osídlení na Litoměřicku, Památky archeologické 56, 250-391. 

 

7.  

Lokalizace: Ulice Dlouhá, obchodní sklad p. Zobala. 

Základní údaje: 1937; sbírka G. Justa a O. Tschakerta. 

Okolnosti: Neznámé. 

Kontext a nálezy: Fragmenty hradištní keramiky; HRADIŠTNÍ OBDOBÍ (Kotyza 1991, 13; 

Zápotocký 1965, 300). 

Výpovědní hodnota: 3   

Literatura:  

Kotyza, O. 1991: Lovosice. Archeologické nálezy z katastrálního území města Lovosic ve 

sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, bez nálezů z fondů Křenkova muzea 

v Libochovicích a Muzea Václava Paříka v Třebenicích. Litoměřice, rukopis (deponován v M 

Litoměřice, kopie v ÚAPPSZ Č Most a ARÚ Praha). 

Zápotocký, M. 1965: Slovanské osídlení na Litoměřicku, Památky archeologické 56, 250-391. 
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8.  

Lokalizace: Ulice Dlouhá. 

Základní údaje: 1934; Sbírka G. Just a O. Tschakert. 

Okolnosti: Neznámé. 

Kontext a nálezy: Fragmenty keramiky; STARŠÍ DOBA HRADIŠTNÍ, STŘEDNÍ DOBA 

HRADIŠTNÍ, MLADŠÍ RANĚ STŘEDOVĚKÉ OBDOBÍ (Kotyza 1991, 11; Zápotocký 

1965, 299). 

Výpovědní hodnota: 3   

Literatura:   

Kotyza, O. 1991: Lovosice. Archeologické nálezy z katastrálního území města Lovosic ve 

sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, bez nálezů z fondů Křenkova muzea 

v Libochovicích a Muzea Václava Paříka v Třebenicích. Litoměřice, rukopis (deponován v M 

Litoměřice, kopie v ÚAPPSZ Č Most a ARÚ Praha). 

Zápotocký, M. 1965: Slovanské osídlení na Litoměřicku, Památky archeologické 56, 250-391. 

 

9.  

Lokalizace: Ulice Dlouhá, novostavba Pei-Spitz, č. p. 720. 

Základní údaje: 1932; sbírka G. Justa a O. Tschakerta. 

Okolnosti: Výkop na zahradě u domu. 

Kontext a nálezy: Nalezen hrnec pražského typu a fragmenty keramiky; DOBA ČASNĚ 

SLOVANSKÁ-PRAŽSKÝ TYP, DOBA HRADIŠTNÍ (Kotyza 1991, 11-12). 

Výpovědní hodnota: 3   

Literatura:  

Kotyza, O. 1991: Lovosice. Archeologické nálezy z katastrálního území města Lovosic ve 

sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, bez nálezů z fondů Křenkova muzea 

v Libochovicích a Muzea Václava Paříka v Třebenicích. Litoměřice, rukopis (deponován v M 

Litoměřice, kopie v ÚAPPSZ Č Most a ARÚ Praha). 

 

10.  

Lokalizace: Ulice Dlouhá, proti domu p. Webera. 

Základní údaje: 193?; sbírka G. Just a O. Tschakert. 

Okolnosti: Výkopy. 

Kontext a nálezy: Fragmenty keramických nádob; HRADIŠTNÍ OBDOBÍ (Kotyza 1991, 12). 

Výpovědní hodnota: 3 
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Literatura:  

Kotyza, O. 1991: Lovosice. Archeologické nálezy z katastrálního území města Lovosic ve 

sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, bez nálezů z fondů Křenkova muzea 

v Libochovicích a Muzea Václava Paříka v Třebenicích. Litoměřice, rukopis (deponován v M 

Litoměřice, kopie v ÚAPPSZ Č Most a ARÚ Praha). 

 

11.  

Lokalizace: Welhotterstrasse – Ústecká ulice? (ul. do Lhotky), dům Höhne č. p. 720. 

Základní údaje: 1886, 1891-1895; sbírka R. von Weinzierla. 

Okolnosti: Neznámé. 

Kontext a nálezy: Soubor střepů hradištního a středověkého stáří, žádné bližší nálezové 

okolnosti; DOBA HRADIŠTNÍ, STŘEDOVĚK (Budinský 1985, 50). 

Výpovědní hodnota: 3 

Literatura:  

Budinský, P. 1985: Archeologické nálezy z Litoměřicka a z neznámých nalezišť ve sbírce 

teplického muzea. Archeologické výzkumy v severních Čechách 12. Teplice. 

 
II. Herrntschirschova pískovna 
 

12.  
Lokalizace: Herrntschirschova pískovna p. p. č. 199. 

Základní údaje: 1889; sbírka R. von Weinzierla. 

Okolnosti: Neznámé. 

Kontext a nálezy: Fragment železné ostruhy; DOBA HRADIŠTNÍ (Budinský 1985, 45). 

Výpovědní hodnota: 3 

Literatura: 

Budinský, P. 1985: Archeologické nálezy z Litoměřicka a z neznámých nalezišť ve sbírce 

teplického muzea. Archeologické výzkumy v severních Čechách 12. Teplice. 

 
III. Kostelní ulice 
 

13.  
Lokalizace: Kostelní ulice, před dnes již neexistující starou farou, č. p. 16. Fara stála naproti 

kostelu na tehdejším Kostelním náměstí (Nesvarba 2006, 9; Nesvarba – Rössler 2000). 

Základní údaje: Sbírka J. Kerna. 

Okolnosti: Neznámé. 
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Kontext a nálezy: Odpadní jáma se zlomky keramiky; STARŠÍ DOBA HRADIŠTNÍ (Kotyza 

1991, 9; Zápotocký 1965, 298). 

Výpovědní hodnota: 3   

Literatura:  

Nesvarba, M. 2006: Lovosické ulice v proměnách času. Most. 

Nesvarba, M. – Rössler, J. 2000: Lovosice. Paměť města. Děčín. 

Kotyza, O. 1991: Lovosice. Archeologické nálezy z katastrálního území města Lovosic ve 

sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, bez nálezů z fondů Křenkova 

muzea v Libochovicích a Muzea Václava Paříka v Třebenicích. Litoměřice, rukopis 

(deponován v M Litoměřice, kopie v ÚAPPSZ Č Most a ARÚ Praha). 

Zápotocký, M. 1965: Slovanské osídlení na Litoměřicku, Památky archeologické 56, 250-391. 

 

14.  
Lokalizace: Kostelní ulice, novostavba Schillera. 

Základní údaje: 1884; sbírka R. von Weinzierl, sběr. 

Okolnosti: Neznámé. 

Kontext a nálezy: Zlomek keramické nádoby, DOBA HRADIŠTNÍ (Budinský 1985, 46).  

Výpovědní hodnota: 3   

Literatura: 

Budinský, P. 1985: Archeologické nálezy z Litoměřicka a z neznámých nalezišť ve sbírce 

teplického muzea. Archeologické výzkumy v severních Čechách 12. Teplice. 

 
IV. Löblova pískovna 
 

15.  
Lokalizace: Löblova pískovna. 

Základní údaje: Weinzierl; 1880; 1883-1885; sběry. 

Okolnosti: Neznámé. 

Kontext a nálezy: Opakovaně nálezy fragmentů keramických nádob; DOBA HRADIŠTNÍ 

(Budinský 1985, 37). 

Výpovědní hodnota: 3  

Literatura: 

Budinský, P. 1985: Archeologické nálezy z Litoměřicka a z neznámých nalezišť ve sbírce 

teplického muzea. Archeologické výzkumy v severních Čechách 12. Teplice. 
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V. Nádraží 
 

16.  
Lokalizace: Nádraží. 

Základní údaje: 1897; sbírka R. von Weinzierla. 

Okolnosti: Rozšiřování nádraží. 

Kontext a nálezy: Soubor střepů hradištního stáří a železný mlat; DOBA HRADIŠTNÍ, 

STŘEDOVĚK (Budinský 1985, 46-47). 

Výpovědní hodnota: 3  

Literatura:  

Budinský, P. 1985: Archeologické nálezy z Litoměřicka a z neznámých nalezišť ve sbírce 

teplického muzea. Archeologické výzkumy v severních Čechách 12. Teplice. 

 
VI. Ulice Osvoboditelů 
 

17.  
Lokalizace: Jižně od ulice Osvoboditelů vedle Městského úřadu a severně od GE Money 

Bank. 

Základní údaje: Sušická V. (ÚAPPSZČ Most); 2009; záchranný výzkum. 

Okolnosti: Výkop pro teplovod. 

Kontext a nálezy: Zkoumány byly profily a zbytky objektů zahloubených do podloží. 

Sídlištní aktivity byly doloženy od starohradištního do pozdněhradištního období a pro 

vrcholný středověk (13. – 15. století); STARŠÍ DOBA HRADIŠTNÍ, STŘEDNÍ DOBA 

HRADIŠTNÍ, MLADŠÍ RANĚ STŘEDOVĚKÉ OBDOBÍ, VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK. 

Výpovědní hodnota: 1 

Literatura:  

Sušická, V. 2010: Lovosice, okr. Litoměřice. Teplovod – trať D. Nálezová zpráva č. j. 

1271/2010, uložení archiv ÚAPPSZČ Most, v.v.i. 

 

18.  
Lokalizace: Ulice Osvoboditelů, na místě GE Money bank.  

Základní údaje: Sýkora M. (ÚAPPSZČ Most); 2006; záchranný výzkum. 

Okolnosti: Hloubení základů pro GE  Money bank. 

Kontext a nálezy: Výzkum spočíval v začištění, zdokumentování a ovzorkování profilů. 

Odhaleny byly destrukce a zbytky zdí středověkých domů s četnými zásypy. Většina nálezů 
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spadá do vrcholného středověku a novověku, malá část do pozdní doby hradištní; MLADŠÍ 

RANĚ STŘEDOVĚKÉ OBDOBÍ, STŘEDOVĚK.   

Výpovědní hodnota: 1 

Literatura:  

 

19.  
Lokalizace: Ulice Osvoboditelů, nákupní středisko Centrum, č. p.  1068/18. 

Základní údaje: Salač V. (OVM Litoměřice); 1982; záchranný výzkum. 

Okolnosti: Výstavba nákupního střediska Centrum. 

Kontext a nálezy: 80 × 25 m vybagrovaná jáma (obr. 57), během hloubení bylo zaznamenáno 

17 objektů, ale nebyla možnost je řádně prohlédnout a zdokumentovat. Výpovědní hodnota 

materiálu se rovná hodnotě materiálu získaného sběry (Salač 1985, 95). Zachyceny byly 

střepy ze starší až pozdní doby hradištní a také ze středověku od počátku 13. až do 15. století; 

STARŠÍ DOBA HRADIŠTNÍ, STŘEDNÍ DOBA HRADIŠTNÍ, MLADŠÍ RANĚ 

STŘEDOVĚKÉ OBDOBÍ, STŘEDOVĚK (Salač 1988a, 22-33). 

Výpovědní hodnota: 2   

Literatura: 

Salač, V. 1985: Lovosice, okr. Litoměřice. In: Výzkumy v Čechách 1982-1983, Praha, 95-97. 

- 1988a: Archeologické výzkumy v Lovosicích v letech 1980-1985, Litoměřicko XXIII-

XXIV, s. 17-55. 

 

20.  
Lokalizace: Ulice Osvoboditelů, ve vozovce proti č. p. 29 (Mader 1933, 17). 

Základní údaje: Salač V. (OVM Litoměřice); 1981; záchranný výzkum. 

Okolnosti: Sběr v rýze pro kanalizaci. 

Kontext a nálezy: Nalezena hradištní zásobní jáma, datace nemohla být upřesněna, protože se 

stěny výkopu předčasně zhroutily; DOBA HRADIŠTNÍ (Salač 1985, 95). 

Výpovědní hodnota: 2     

Literatura:  

Mader, H. 1933: Lobositz von der Urzeit bis heute. Lovosice. 

Salač, V. 1985: Lovosice, okr. Litoměřice. In: Výzkumy v Čechách 1982-1983, Praha, 94-97. 

 

21.  
Lokalizace: Ulice Osvoboditelů. 

Základní údaje: 1960. 

Okolnosti: Stavba obytných domů. 
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Kontext a nálezy: Kulturní vrstva a sběr; DOBA HRADIŠTNÍ (Zápotocký 1975, 48; 1979, 

143-145). 

Výpovědní hodnota: 2     

Literatura:  

Zápotocký, M. 1975: Archeologická práce na Litoměřicku v letech 1945–1973, Vlastivědný 

sborník Litoměřicko 12, 29–76. 

Zápotocký, M. 1979: Katalog středověké keramiky severočeského Polabí, Výzkumy v 

Čechách – Supplementum. Praha. 

 

22.  
Lokalizace: Ulice Osvoboditelů, dvůr domu č. p. 199 (Mader 1933, 17). 

Základní údaje: 1958-59, 1971 předáno do muzea. 

Okolnosti: Výkop pro hromosvod. 

Kontext a nálezy: Výkop rozšířen na sondu 2,5 × 2 m, odpadní jáma vyplněná keramikou 

spadající do 15. st.; STŘEDOVĚK (Zápotocký 1975, 48; 1979, 143-145). 

Výpovědní hodnota: 2     

Literatura:  

Mader, H. 1933: Lobositz von der Urzeit bis heute. Lovosice. 

Zápotocký, M. 1975: Archeologická práce na Litoměřicku v letech 1945–1973, Vlastivědný 

sborník Litoměřicko 12, 29–76. 

- 1979: Katalog středověké keramiky severočeského Polabí, Výzkumy v Čechách – 

Supplementum. Praha. 

 

23.  
Lokalizace: Ulice Osvoboditelů, mezi sousoším a budovou Městského úřadu. 

Základní údaje: 1953 předáno do muzea. 

Okolnosti: Výkop pro plynovod. 

Kontext a nálezy: bez údajů, zlomky keramiky spadající do 15. st.; VRCHOLNÝ 

STŘEDOVĚK (Kotyza 1991, 9; Zápotocký 1975, 48; 1979, 145). 

Výpovědní hodnota: 3 

Literatura:  

Kotyza, O. 1991: Lovosice. Archeologické nálezy z katastrálního území města Lovosic ve 

sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, bez nálezů z fondů Křenkova 

muzea v Libochovicích a Muzea Václava Paříka v Třebenicích. Litoměřice, rukopis 

(deponován v M Litoměřice, kopie v ÚAPPSZ Č Most a ARÚ Praha). 
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Zápotocký, M. 1975: Archeologická práce na Litoměřicku v letech 1945–1973, Vlastivědný 

sborník Litoměřicko 12, 29–76. 

- 1979: Katalog středověké keramiky severočeského Polabí, Výzkumy v Čechách – 

Supplementum. Praha. 

 

24.  
Lokalizace: Ulice Osvoboditelů, dům p. "Smely" – Smělého?. 

Základní údaje: 1937; sbírka G. Just a O. Tschakert. 

Okolnosti: Neznámé. 

Kontext a nálezy: Fragmenty keramických nádob; DOBA HRADIŠTNÍ (Kotyza 1991, 10). 

Výpovědní hodnota: 3   

Literatura:  

Kotyza, O. 1991: Lovosice. Archeologické nálezy z katastrálního území města Lovosic ve 

sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, bez nálezů z fondů Křenkova 

muzea v Libochovicích a Muzea Václava Paříka v Třebenicích. Litoměřice, rukopis 

(deponován v M Litoměřice, kopie v ÚAPPSZ Č Most a ARÚ Praha). 

 

25.  
Lokalizace: Ulice Osvoboditelů, dům č. p. 50 (Mader 1933, 17). 

Základní údaje: 1936; sbírka G. Just a O. Tschakert. 

Okolnosti: Výkop pro kanalizaci. 

Kontext a nálezy: Fragmenty keramických nádob; VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (Kotyza 

1991, 10). 

Výpovědní hodnota: 3 

Literatura:  

Mader, H. 1933: Lobositz von der Urzeit bis heute. Lovosice. 

Kotyza, O. 1991: Lovosice. Archeologické nálezy z katastrálního území města Lovosic ve 

sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, bez nálezů z fondů Křenkova 

muzea v Libochovicích a Muzea Václava Paříka v Třebenicích. Litoměřice, rukopis 

(deponován v M Litoměřice, kopie v ÚAPPSZ Č Most a ARÚ Praha). 

 

26.  
Lokalizace: Ulice Osvoboditelů. 

Základní údaje: 1892; sbírka E. Henke. 

Okolnosti: Výkop pro kanalizaci. 
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Kontext a nálezy: Fragmenty keramických nádob; MLADŠÍ RANĚ STŘEDOVĚKÉ 

OBDOBÍ (Kotyza 1991, 10). 

Výpovědní hodnota: 3   

Literatura:  

Kotyza, O. 1991: Lovosice. Archeologické nálezy z katastrálního území města Lovosic ve 

sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, bez nálezů z fondů Křenkova 

muzea v Libochovicích a Muzea Václava Paříka v Třebenicích. Litoměřice, rukopis 

(deponován v M Litoměřice, kopie v ÚAPPSZ Č Most a ARÚ Praha). 

 
VII. Proti nábřežní ulici 
 

27.  
Lokalizace: Proti Nábřežní ulici (dnes Hluboká). 

Základní údaje: 1937; sbírka G. Just a O. Tschakert. 

Okolnosti: Neznámé. 

Kontext a nálezy: Keramické zlomky hrncovitých nádob; STARŠÍ DOBA HRADIŠTNÍ 

(Kotyza 1991, 17; Zápotocký 1965, 298). 

Výpovědní hodnota: 3   

Literatura:  

Kotyza, O. 1991: Lovosice. Archeologické nálezy z katastrálního území města Lovosic ve 

sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, bez nálezů z fondů Křenkova 

muzea v Libochovicích a Muzea Václava Paříka v Třebenicích. Litoměřice, rukopis 

(deponován v M Litoměřice, kopie v ÚAPPSZ Č Most a ARÚ Praha). 

Zápotocký, M. 1965: Slovanské osídlení na Litoměřicku, Památky archeologické 56, 250-391. 

 
VIII. Reiserova cihelna 
 

28.  
Lokalizace: Reiserova cihelna. 

Základní údaje: Just G.; 1932; sbírka G. Just a O. Tschakert. 

Okolnosti: Neznámé. 

Kontext a nálezy: Nalezeny 4 kostrové hroby, v hr. č. 1 byla hrncovitá nádoba, v hr. č. 2 

navíc ještě 25 skleněných korálků, stříbrná esovitá záušnice a fragment bronzového plechu 

(obr. 58:9-34). Hroby č. 3 a 4 byly bez výbavy; MLADŠÍ DOBA HRADIŠTNÍ (Kotyza 1991, 

3; Zápotocký 1965, 352-354). 

Výpovědní hodnota: 2  
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Literatura: 

Kotyza, O. 1991: Lovosice. Archeologické nálezy z katastrálního území města Lovosic ve 

sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, bez nálezů z fondů Křenkova 

muzea v Libochovicích a Muzea Václava Paříka v Třebenicích. Litoměřice, rukopis 

(deponován v M Litoměřice, kopie v ÚAPPSZ Č Most a ARÚ Praha). 

Zápotocký, M. 1965: Slovanské osídlení na Litoměřicku, Památky archeologické 56, 250-391. 

 
IX. Resslova ulice 
 

29.  
Lokalizace: Resslova ulice, u mateřské školy č. p. 974/1. 

Základní údaje: Kotyza O. (M Litoměřice) a Salač V. (ARÚ Praha); 1998; záchranný 

výzkum. 

Okolnosti: Výkopy pro středotlaký plynovod. 

Kontext a nálezy: Během výzkumu byly položeny 4 sondy. Sonda 1B zachytila zbytek 

zahloubeného objektu ze střední doby hradištní a pod ním starohradištní kůlovou jamku. 

V sondě 2 se v recentních navážkách vyskytly zlomky vrcholně středověké keramiky;  

STARŠÍ DOBA HRADIŠTNÍ, STŘEDNÍ DOBA HRADIŠTNÍ, VRCHOLNÝ 

STŘEDOVĚK (Kotyza 2013, 100-101).  

Výpovědní hodnota: 1 

Literatura:  

Kotyza, O. 2013: Archeologické výzkumy a nálezy litoměřického muzea v letech 1989-2011, 

Podřipský muzejník 7, 29-128. 

 

30.  
Lokalizace: Zahrada mateřské školy v Resslově ulici.  

Základní údaje: Salač V. (OVM Litoměřice); 1986-1987; zjišťovací výzkum.  

Okolnosti: Pokračování ve výzkumu polykulturního sídliště. 

Kontext a nálezy: Celkem bylo prozkoumáno 5 sond o rozloze okolo 70 m² (obr. 59). Sonda 

1/86 opět zachytila kulturní vrstvy od starohradištního období do mladšího raného středověku 

a několik hradištních objektů (sloupové jámy, 2 zahloubené objekty). Do sondy 2/86 odtud 

zasahuje velký zahloubený objekt vyplněný mladší raně středověkou keramikou. Kulturní 

vrstvy obou objektů na sebe vzájemně navazují (Salač 1988b, 198-199). V následujícím roce 

byla v sondě 1/87 nalezena mladohradištní chata se závažím k rybářské síti (Kotyza – Salač 

1989, 58). V sondě 2/87 byla nalezena obilnice se zlomky keramiky pražského typu a 
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zahloubené objekty ze staro a středohradištního i mladšího raně středověkého období.  

V sondě 3/87 byl prozkoumán zahloubený mladohradištní objekt vyplněný kameny a 2 

zahloubené objekty vyplněné staro-středohradištní keramikou; DOBA ČASNĚ 

SLOVANSKÁ-PRAŽSKÝ TYP, STARŠÍ DOBA HRADIŠTNÍ, STŘEDNÍ DOBA 

HRADIŠTNÍ, MLADŠÍ RANĚ STŘEDOVĚKÉ OBDOBÍ (Salač 1989, 107-108).  

Výpovědní hodnota: 1 

Literatura:  

Kotyza, O. – Salač, V. 1989: Rybářská závaží z polykulturního sídliště v Lovosicích – 

Resslově ulici, Litoměřicko XXIV., 55-71. 

Salač, V. 1988b: Archeologické výzkumy a nálezy litoměřického muzea v letech 1986-1987, 

Litoměřicko XXIV, 195-204. 

- 1989: Lovosice, okr. Litoměřice. In: Výzkumy v Čechách 1986-1987, Praha, 107-108. 

 

31.  
Lokalizace: Resslova ulice. 

Základní údaje: Salač V. (OVM Litoměřice); 1984-1985; záchranný výzkum.  

Okolnosti: Pokračování výstavby panelového sídliště. 

Kontext a nálezy: V roce 1984 bylo položeno 5 sond (obr. 59). V sondě 1/84 byla 

prozkoumána středohradištní zásobní jáma (obr. 60), neurčitelný objekt se zlomky žernovů a 

staro, středo a mladohradištní kulturní vrstva (Salač 1987, 114-115). Sonda 2/84 obsahovala 

kulturní vrstvy z celé doby hradištní včetně svrchní vrstvy datované do pozdněhradištního 

období. Výzkum pokračoval v roce 1985 dalšími 3 sondami. Výzkum sondy 1/85 potvrdil 

kontinuální osídlení od staro do mladohradištního období. Prozkoumána byla silně zachovaná 

středohradištní zásobnice s kamennou ucpávkou hrdla, uvnitř byly zdokumentovány zlomky 

keramiky, kosti a polotovary žernovů. Téměř totožný nález pochází ze sondy 2/85; STARŠÍ 

DOBA HRADIŠTNÍ, STŘEDNÍ DOBA HRADIŠTNÍ, MLADŠÍ RANĚ STŘEDOVĚKÉ 

OBDOBÍ.   

Výpovědní hodnota: 1 

Literatura:  

Salač, V. 1987: Lovosice, okr. Litoměřice. In: Výzkumy v Čechách 1984-1985, Praha, 114-

115. 

- 1988a: Archeologické výzkumy v Lovosicích v letech 1980-1985, Litoměřicko XXIII-

XXIV, s. 17-55. 
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32.  
Lokalizace: Resslova a Dlouhá ulice, dříve p. p. č. 662/30, 626/34, 789,2. 

Základní údaje: Salač V. (OVM Litoměřice); 1981-1982; záchranný výzkum. 

Okolnosti: Stavba panelového sídliště. 

Kontext a nálezy: V rozmezí dvou let bylo položeno celkem 22 menších sond o celkové ploše 

asi 122 m² (obr. 59), které navazovaly na odtěženou plochu. V sondě 1/82 byla nalezena 

polozemnice s keramikou pražského typu s pecí a kruhová jáma se zašpičatělým dnem ze 

středohradištního období. V sondách 2/82 a 3/82 byla zjištěna středohradištní vrstva (Salač 

1985, 96). V základových jamách měl být zjištěn příkop, který autor výzkumu datoval do 

staro či středohradištního období (Salač 1988a, 21); DOBA ČASNĚ SLOVANSKÁ-

PRAŽSKÝ TYP, STARŠÍ DOBA HRADIŠTNÍ, STŘEDNÍ DOBA HRADIŠTNÍ. 

Výpovědní hodnota: 1 

Literatura: 

Salač, V. 1985: Lovosice, okr. Litoměřice. In: Výzkumy v Čechách 1982-1983, Praha, 95-97. 

- 1988a: Archeologické výzkumy v Lovosicích v letech 1980-1985, Litoměřicko XXIII-

XXIV, s. 17-55. 

 

33.  
Lokalizace: Resslova ulice 

Základní údaje: Salač V. (OVM Litoměřice); 1980; záchranný výzkum. 

Okolnosti: Stavba kotelny nového sídliště. 

Kontext a nálezy: Ve třech základových jamách o velikosti asi 5 × 0,8; 5 × 0,8 a 1 × 1,2 (obr. 

59) byly sesbírané středohradištní zlomky keramiky a zdokumentovaná středohradištní 

zásobní jáma; STŘEDNÍ DOBA HRADIŠTNÍ (Salač 1985, 95). 

Výpovědní hodnota: 2   

Literatura:  

Salač, V. 1985: Lovosice, okr. Litoměřice. In: Výzkumy v Čechách 1982-1983, Praha, 94-97. 

- 1988a: Archeologické výzkumy v Lovosicích v letech 1980-1985, Litoměřicko XXIII-

XXIV, s. 17-55. 

 

34.  
Lokalizace: Resslova ulice, stavba p. Kunze č. p. 2. 

Základní údaje: 1930-1935; sbírka G. Just a O. Tschakert. 

Okolnosti: Různé stavební aktivity. 
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Kontext a nálezy: Opakovaně zde byly narušovány hradištní objekty a kulturní vrstvy, ve 

dvou případech z roku 1935 jsou nálezy blíže určeny jako starohradištní; STARŠÍ DOBA 

HRADIŠTNÍ (Kotyza 1991, 14; Zápotocký 1965, 298). 

Výpovědní hodnota: 3   

Literatura:  

Kotyza, O. 1991: Lovosice. Archeologické nálezy z katastrálního území města Lovosic ve 

sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, bez nálezů z fondů Křenkova 

muzea v Libochovicích a Muzea Václava Paříka v Třebenicích. Litoměřice, rukopis 

(deponován v M Litoměřice, kopie v ÚAPPSZ Č Most a ARÚ Praha). 

Zápotocký, M. 1965: Slovanské osídlení na Litoměřicku, Památky archeologické 56, 250-391. 

 

35.  
Lokalizace: Resslova ulice, dům p. Luppricha, orientační č. 6. 

Základní údaje: 1934; sbírka G. Just a O. Tschakert. 

Okolnosti: Odkopávání ulice před domem. 

Kontext a nálezy: Fragmenty keramiky; STARŠÍ DOBA HRADIŠTNÍ (Kotyza 1991, 15). 

Výpovědní hodnota: 3   

Literatura:  

Kotyza, O. 1991: Lovosice. Archeologické nálezy z katastrálního území města Lovosic ve 

sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, bez nálezů z fondů Křenkova 

muzea v Libochovicích a Muzea Václava Paříka v Třebenicích. Litoměřice, rukopis 

(deponován v M Litoměřice, kopie v ÚAPPSZ Č Most a ARÚ Praha). 

 
X. Sady pionýrů 
 

36.  
Lokalizace: Hasičská zbrojnice (Spritzenhaus), plocha východně od Sadů pionýrů 

s panelovými domy a mateřskou školou. 

Základní údaje: 1935; sbírka G. Just a O. Tschakert. 

Okolnosti: Výkop pro kanalizaci. 

Kontext a nálezy: Fragmenty keramických nádob; VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (Kotyza 

1991, 15; Nesvarba 2006, 28). 

Výpovědní hodnota: 3 

Literatura: 
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Kotyza, O. 1991: Lovosice. Archeologické nálezy z katastrálního území města Lovosic ve 

sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, bez nálezů z fondů Křenkova 

muzea v Libochovicích a Muzea Václava Paříka v Třebenicích. Litoměřice, rukopis 

(deponován v M Litoměřice, kopie v ÚAPPSZ Č Most a ARÚ Praha). 

Nesvarba, M. 2006: Lovosické ulice v proměnách času. Most. 

 

37.  
Lokalizace: Sady pionýrů, gymnázium a okolní pole. 

Základní údaje: 1925; Sbírka H. Mader. 

Okolnosti: Stavba české školy. 

Kontext a nálezy: U školy nalezeny kostrové hroby, 5 bronzových záušnic, jejichž průměr se 

pohybuje v rozmezí 20-13 mm a hrncovitá nádoba. Na blízkém poli nalezené 2 stříbrné 

záušnice o průměru 25 mm (obr. 58:1-8). Pohřebiště je datováno do mladší doby hradištní, 

nádoba může poukazovat i na středohradištní fázi; MLADŠÍ DOBA HRADIŠTNÍ (Kotyza 

1991, 15; Nesvarba 2006, 29; Zápotocký 1965, 352). 

Výpovědní hodnota: 3 

Literatura: 

Kotyza, O. 1991: Lovosice. Archeologické nálezy z katastrálního území města Lovosic ve 

sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, bez nálezů z fondů Křenkova 

muzea v Libochovicích a Muzea Václava Paříka v Třebenicích. Litoměřice, rukopis 

(deponován v M Litoměřice, kopie v ÚAPPSZ Č Most a ARÚ Praha). 

Nesvarba, M. 2006: Lovosické ulice v proměnách času. Most. 

Zápotocký, M. 1965: Slovanské osídlení na Litoměřicku, Památky archeologické 56, 250-391. 

 
XI. Schwarzenbergská cihelna 
 

38.  
Lokalizace: Schwarzenbergská cihelna. 

Základní údaje: Just G.; 1938; sbírka G. Just a O. Tschakert. 

Okolnosti: Neznámé. 

Kontext a nálezy: Podle Justa zde bylo více než 30 hrobů ve čtyřech řadách, více informací je 

jen o 3 hrobech. Mohlo se jednat o dvojhrob, kdy se hroby nacházely nad sebou. Spodní 

pohřeb byl vybaven třemi stříbrnými záušnicemi, horní pohřeb a samostatný hrob byly bez 

inventáře (obr. 58:35-38); MLADŠÍ DOBA HRADIŠTNÍ (Kotyza 1991, 6; Zápotocký 1965, 

352-354). 



77 

 

Výpovědní hodnota: 2   

Literatura: 

Kotyza, O. 1991: Lovosice. Archeologické nálezy z katastrálního území města Lovosic ve 

sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, bez nálezů z fondů Křenkova 

muzea v Libochovicích a Muzea Václava Paříka v Třebenicích. Litoměřice, rukopis 

(deponován v M Litoměřice, kopie v ÚAPPSZ Č Most a ARÚ Praha). 

Zápotocký, M. 1965: Slovanské osídlení na Litoměřicku, Památky archeologické 56, 250-391. 

 

39.  
Lokalizace: Schwarzenbergská cihelna. 

Základní údaje: 1881; sbírka R. von Weinzierla.  

Okolnosti: Neznámé. 

Kontext a nálezy: Fragmenty železných předmětů a dřeva, materiál sídlištního charakteru; 

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (Budinský 1985, 43-44). 

Výpovědní hodnota: 3 

Literatura: 

Budinský, P. 1985: Archeologické nálezy z Litoměřicka a z neznámých nalezišť ve sbírce 

teplického muzea. Archeologické výzkumy v severních Čechách 12. Teplice. 

 
XII. Siřejovická silnice a okolí 
 

40.  
Lokalizace: Pole mezi silnicemi do Siřejovic a I/15, naleziště I - za kapličkou na levém břehu 

Modly u silnice do Siřejovic. 

Základní údaje: Dobeš M. (Expozitura ARÚ Most) a Kotyza O. (M Litoměřice); 1991; 

povrchový sběr. 

Okolnosti: Souvislost s připravovanou stavbou dálnice D8. 

Kontext a nálezy: Nasbírány střepy sídlištního charakteru; DOBA HRADIŠTNÍ (Dobeš – 

Kotyza 1995, 189-190; Kotyza 2013, 95). 

Výpovědní hodnota: 2   

Literatura:  

Dobeš, M. – Kotyza, O. 1995: Lovosice, okr. Litoměřice. In: Výzkumy v Čechách 1990-1992, 

Praha, 189-190. 

Kotyza, O. 2013: Archeologické výzkumy a nálezy litoměřického muzea v letech 1989-2011, 

Podřipský muzejník 7, 29-128. 
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41.  
Lokalizace: Pole mezi silnicemi do Siřejovic a I/15, naleziště II - za kapličkou na pravém 

břehu Modly u silnice do Siřejovic. 

Základní údaje: Dobeš M. (Expozitura ARÚ Most) a Kotyza O. (M Litoměřice); 1991; 

povrchový sběr. 

Lokalizace: Naleziště II - za kapličkou na pravém břehu Modly u silnice do Sulejovic 

Okolnosti: Souvislost s připravovanou stavbou dálnice D8. 

Kontext a nálezy: Nasbírány střepy sídlištního charakteru; DOBA HRADIŠTNÍ (Dobeš – 

Kotyza 1995, 190; Kotyza 2013, 95). 

Výpovědní hodnota: 2   

Literatura:  

Dobeš, M. – Kotyza, O. 1995: Lovosice, okr. Litoměřice. In: Výzkumy v Čechách 1990-1992, 

Praha, 189-190. 

Kotyza, O. 2013: Archeologické výzkumy a nálezy litoměřického muzea v letech 1989-2011, 

Podřipský muzejník 7, 29-128. 

 

42.  
Lokalizace: Jižní okraj města vedle plynárny, vlevo od silnice do Siřejovic. 

Základní údaje: Matiegka J.; 1890, 1892. 

Okolnosti: Výkop stoky pro sulejovický cukrovar. 

Kontext a nálezy: Celkem 20 hrobů v orientaci Z-V ve třech pravidelných řadách. Hroby byly 

obloženy kamennými konstrukcemi (vápenec), dna tvořena z upěchované hlíny, ve všech 

hrobech byly zaznamenány stopy dřeva. Z hrobů pochází 3 bronzové a 3 stříbrné záušnice 

(průměr 20-18 mm), 2 stříbrné náušnice z tenkého drátu, na němž byly navlečeny 3 plechové 

bubínky. Pohřebiště je datováno do mladší doby hradištní nádoba může poukazovat i na 

středohradištní fázi; MLADŠÍ DOBA HRADIŠTNÍ (Matiegka 1893, 706-707; Píč 1909, 340-

41; Zápotocký 1965, 269, 352). 

Výpovědní hodnota: 2 

Literatura: 

Matiegka, J. 1893: Pohřebiště lovosické z pozdní doby předhistorické, Český lid 2, 706-707. 

Píč, J. L. 1909: Starožitnosti země české. Díl III. Svazek 1. Praha. 

Zápotocký, M. 1965: Slovanské osídlení na Litoměřicku, Památky archeologické 56, 250-391. 
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XIII. Svah k Labi ,,Finger“ 

 
43.  

Lokalizace: Svah k Labi ,,Finger“. 

Základní údaje: 1931; sbírka G. Just a O. Tschakert. 

Okolnosti: Výkop kanalizace. 

Kontext a nálezy: Porušena kulturní vrstva a původně byl uváděn také hrob, což je nověji 

zpochybněno; STARŠÍ DOBA HRADIŠTNÍ (Kotyza 1991, 14; Zápotocký 1965, 298). 

Výpovědní hodnota: 3   

Literatura:  

Kotyza, O. 1991: Lovosice. Archeologické nálezy z katastrálního území města Lovosic ve 

sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, bez nálezů z fondů Křenkova 

muzea v Libochovicích a Muzea Václava Paříka v Třebenicích. Litoměřice, rukopis 

(deponován v M Litoměřice, kopie v ÚAPPSZ Č Most a ARÚ Praha). 

Zápotocký, M. 1965: Slovanské osídlení na Litoměřicku, Památky archeologické 56, 250-391. 

 
XIV. U kostela sv. Václava 
 

44.  
Lokalizace: U kostela sv. Václava. 

Základní údaje: Údajně ve sbírce J. Matiegky. 

Okolnosti: Kladení plynového potrubí. 

Kontext a nálezy: Pod mladšími pohřby nalezen neupřesněný počet hrobů. Z jednoho z nich 

pochází 3 záušnice, jedna je uložena v Teplickém muzeu, bronzová o průměru 38 mm; 

POZDNÍ DOBA HRADIŠTNÍ (Matiegka 1891, 117; Píč 1909, 341; Štefan 2010, 181-182; 

Zápotocký 1965, 329-335, 350).   

Výpovědní hodnota: 2  

Literatura: 

Matiegka, J. 1891: Crania Bohemica, I. díl, O lebkách předhistorických. Praha.  

Píč, J. L. 1909: Starožitnosti země české. Díl III. Svazek 1. Praha. 

Štefan, I. 2010: Příspěvek k chronologii a výpovědním možnostem esovitých záušnic, Studia 

mediaevalia pragensia 10, 171-205. 

Zápotocký, M. 1965: Slovanské osídlení na Litoměřicku, Památky archeologické 56, 250-391. 



80 

 

XV. Ulice 8. května 

 
45.  

Lokalizace: Ulice 8. května, novostavba Wokurka. 

Základní údaje: 1895; sbírka R. von Weinzierla. 

Okolnosti: Stavba domu. 

Kontext a nálezy: Nalezen zlomek kachle, VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (Budinský 1985, 46). 

Výpovědní hodnota: 3 

Literatura:  

Budinský, P. 1985: Archeologické nálezy z Litoměřicka a z neznámých nalezišť ve sbírce 

teplického muzea. Archeologické výzkumy v severních Čechách 12. Teplice. 

 
XVI. Václavské náměstí 
 

46.  
Lokalizace: Václavské náměstí, výkop od domu č. p. 292 k soše sv. Václava 

Základní údaje: Sýkora M. a Půlpán M. (ÚAPPSZČ Most); 2004; záchranný výzkum. 

Okolnosti: Výstavba splaškové kanalizace a rekonstrukce dlažby. 

Kontext a nálezy: Fragmenty keramických nádob z pokročilého 14. a 15. století; 

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK. 

Výpovědní hodnota: 1   

Literatura:  

Půlpán, M. – Sýkora, M. 2004: Zpráva pro investora – Výsledky archeologického výzkumu 

na Václavském náměstí v Lovosicích. Most, rukopis (deponován v ÚAPPSZČ Most).  

 
XVII. Zámek 
 

47.  
Lokalizace: Nádvoří zámku a pivovaru u východního křídla budovy. 

Základní údaje: Kudrnáč J.; 1952; záchranný výzkum. 

Okolnosti: Stavební úpravy. 

Kontext a nálezy: Prozkoumaná sídlištní vrstva s hradištními, možná starohradištními nálezy; 

STARŠÍ DOBA HRADIŠTNÍ (Zápotocký 1965, 298). 

Výpovědní hodnota: 3   

Literatura:  

Zápotocký, M. 1965: Slovanské osídlení na Litoměřicku, Památky archeologické 56, 250-391. 
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48.  
Lokalizace: Nádvoří zámku. 

Základní údaje: 1880; sbírka R. von Weinzierla. 

Okolnosti: Neznámé. 

Kontext a nálezy: Fragment nádoby; DOBA HRADIŠTNÍ (Budinský 1985, 47). 

Výpovědní hodnota: 3 

Literatura: 

Budinský, P. 1985: Archeologické nálezy z Litoměřicka a z neznámých nalezišť ve sbírce 

teplického muzea. Archeologické výzkumy v severních Čechách 12. Teplice. 

 
XVIII. Neznámá poloha 
 

49.  
Lokalizace: Neznámá. 

Základní údaje: Sbírka E. Henke. 

Okolnosti: Neznámé. 

Kontext a nálezy: 7 bronzových esovitých záušnic bez bližších údajů, pochází patrně 

z kostrových hrobů (Kotyza 1991, 21). 

Výpovědní hodnota: 3  

Literatura: 

Kotyza, O. 1991: Lovosice. Archeologické nálezy z katastrálního území města Lovosic ve 

sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, bez nálezů z fondů Křenkova 

muzea v Libochovicích a Muzea Václava Paříka v Třebenicích. Litoměřice, rukopis 

(deponován v M Litoměřice, kopie v ÚAPPSZ Č Most a ARÚ Praha). 

 

50.  
Lokalizace: Neznámá. 

Základní údaje: Do OVM Litoměřice r. 1966 převedeno z OVM Mělník. 

Okolnosti: Neznámé. 

Kontext a nálezy: Bronzová esovitá záušnice, MLADŠÍ DOBA HRADIŠTNÍ (Kotyza 1991, 

22). 

Výpovědní hodnota:   

Literatura: 3 

Kotyza, O. 1991: Lovosice. Archeologické nálezy z katastrálního území města Lovosic ve 

sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, bez nálezů z fondů Křenkova 
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muzea v Libochovicích a Muzea Václava Paříka v Třebenicích. Litoměřice, rukopis 

(deponován v M Litoměřice, kopie v ÚAPPSZ Č Most a ARÚ Praha). 

 

51.  
Lokalizace: Neznámá. 

Základní údaje: Sbírka E. Pietsch. 

Okolnosti: Neznámé. 

Kontext a nálezy: Hliněná kuželovitá poklička; VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (Kotyza 1991, 

21). 

Výpovědní hodnota: 3    

Literatura: 

Kotyza, O. 1991: Lovosice. Archeologické nálezy z katastrálního území města Lovosic ve 

sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, bez nálezů z fondů Křenkova 

muzea v Libochovicích a Muzea Václava Paříka v Třebenicích. Litoměřice, rukopis 

(deponován v M Litoměřice, kopie v ÚAPPSZ Č Most a ARÚ Praha). 
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Závěr  

 

Jedním z hlavních výsledků mé práce je katalog archeologických nálezů z Lovosic a k 

němu připojená mapa (mapa 1). Považuji jej za jeden ze základních bodů k tomu, aby bylo 

možné se následně zamýšlet nad podobou středověkého osídlení v Lovosicích. Po počáteční 

euforii se však brzy zvedl varovný prst. Na základě mapy je jasné, že není možné bezstarostně 

zakreslovat jednotlivé sídelní areály či osady z různých období. Shromážděný archeologický 

materiál v mapě nápadně kopíruje jednotlivé stavební zásahy a sám tak svým svědectvím 

zkresluje náš pohled. Nehledě na to, že ačkoli jsou Lovosice velmi dobře archeologicky 

podchyceny, stále vidíme i nenávratné jizvy do země v podobě nepodchycených stavebních 

akcí (např. stavba železnice, chemických závodů). Přesto nám mapa poskytuje jasný obraz o 

hustém osídlení areálu Lovosic ve středověku. Záměrně jsem do mapy zanášela také nejstarší 

raně středověké nálezy, protože je podstatné poukázat na dlouhodobou sídlení kontinuitu.  

Dále jsem se pokusila vytvořit hlavní archeologický datovací nástroj, relativní a absolutní 

chronologii keramiky od 11. do počátku 15. století pro oblast Lovosic. Z důvodu nedostatku 

vhodných keramických souborů jsem chronologii opřela o publikované soubory z široké 

oblasti od Mostu až po Českou Lípu avšak s hlavním těžištěm na Litoměřicku. Výsledek mé 

práce potom nemohu s čistým svědomím uzavřít do oblasti Lovosic, ale myslím, že při 

současném stavu bádání se s tím lze přes velké výhrady smířit. 

Jako další cíl jsem si vytyčila vyselektovat z množství písemných pramenů ty, které mi 

mohou pomoci při vytváření představy středověkých Lovosic. Na základě vybraných zmínek 

jsem propojila svět písemných pramenů s topografií Lovosic. K tomu bylo zapotřebí vzít 

v úvahu geomorfologickou situaci a samozřejmě pomohly rekonstrukce na základě starých 

map. Za pomoci těchto nástrojů jsem přiřadila k místům zmíněným v písemných pramenech 

jejich předpokládanou polohu. To se samozřejmě podařilo jen v několika málo případech. Na 

základě zmínek v písemných pramenech jsem upozornila na skupiny lidí, které se běžně 

nevyskytovaly na středověkých vsích. V tom vidím důležitý ukazatel postavení Lovosic. 

Jedním z úhelných kamenů práce byla snaha o vysledování stopy středověké proměny, které 

se daly nejlépe spojit s listinou z roku 1248.  

Další důležitou položkou bylo zapojení Lovosic do širšího prostorového kontextu. To 

samo je vyčerpávající téma a tak jsem se omezila hlavně na polohu Lovosic v rámci 

komunikací a na vztah s Litoměřicemi. Srovnala jsem předpoklady centrality obou lokalit a 

jako hlavní výhodu Litoměřic jsem odhalila v přítomnosti Dómského pahorku. 
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