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Adéla Grolmusová,  Osídlení Lounska v době laténské (revize a východiska dalšího 

výzkumu). Praha 2013, 67 str. textu s 19 grafy, XXVII tab. 

 

  Úvodní partie první části práce, věnované novému zhodnocení výsledků záchranných 

výzkumů v bývalé cihelně v Počedělicích, obsahují základní údaje o lokalitě, její poloze a 

přírodních podmínkách okolní oblasti. Vzhledem k situaci naleziště v nivě Ohře je zvláštní 

pozornost věnována možnostem a dokladům pravěkého osídlení niv včetně stop jejich 

pozdějšího převrstvení náplavovými nánosy. Podrobně a pečlivě je zpracován Přehled 

archeologických výzkumů na katastru Počedělic, z něhož je patrné osídlení z doby římské i 

v jiných polohách. 

  Z popisu záchranných výzkumů v l. 1988 a 1989 vyplývá, že všechny tři sídlištní objekty 

byly narušeny, jeden zkoumaný r. 1989 byl bez nálezů, analýza se tedy týká výplně dvou 

objektů, patrně polozemnic s pecí a ohništěm (35/89 a 55/88). Pro rozbor keramického 

souboru bylo využito jednak databáze, vytvořené hlavně za účasti D. Bursáka, P. Kacla a Z. 

Beneše, jednak typů tvarů a výzdoby podle A. Reszczyńské, která se zabývala jiným časově 

blízkým sídlištěm v severozápadních Čechách. 

  V početnějším souboru z objektu 35/89 s 557 analyzovanými zlomky bylo identifikováno 17 

různých typů a podtypů nádob, v menším souboru 6 typů. Jen připomínám, že slovní popis 

grafu 6 mu neodpovídá. Oba soubory datuje autorka zvláště podle výzdoby fragmentů, 

vyobrazených na tab. XI do stupně LT D2b – Ř A, přičemž by mělo jít spíše o jeho mladší 

fázi. 

  Rád jsem zaznamenal, že se autorka snažila získat co nejvíce poznatků ze zachované 

mazanice, jež byla při sídlištních výzkumech často opomíjena, ačkoli pro dobu římskou máme 

pěkné příklady zvláště zkoumání otisků pro poznání konstrukce stěn již počínaje 

předválečným výzkumem v Nauenu-Bärhorstu a i u nás z  Pleinerova výzkumu 

v Tuchlovicích. Snad tedy, jak naznačují též autorkou citované nové práce, nastává v tomto 

směru obrat. Oddíl o předpokládané chlebové peci v objektu 35/89 je založen na přijatelné 

argumentaci a uvádí ve stručnosti vybrané analogie a základní údaje k těmto zařízením. 

V práci je věnována pozornost i celkem 115 osteologickým pozůstatků zvířat, které 

analyzoval Dr. Kyselý. 

  V celkovém vyhodnocení nálezové situace se autorka mj. snaží využít některých 

provedených analýz pro poznání destrukčních a postdepozičních procesů. Zkoumané objekty, 

zaniklé požárem, považuje za součást většího sídliště v meandru Ohře. Zjištění soudobého 

osídlení o 600 m západněji je pozoruhodné, jistě mohlo dojít v průběhu trvání uvedeného 

stupně k přesunu osady, vyvolanému třeba záplavami, anebo by padaly v úvahu blízké malé 

skupiny usedlostí. Ovšem i zde, mj. pro vytěžení pískovny, narážíme na trvalý nedostatek 

sídlištního výzkumu doby římské u nás, totiž zachycení osad v celém jejich rozsahu, což pak 

velmi limituje úvahy o struktuře osídlení a komunit. 

  Ve druhé části bakalářské práce je podán přehled dosavadních poznatků o osídlení východní 

části Lounska v době laténské a časné době římské. Příznivou okolností pro tento záměr bylo 

zahrnutí oblasti Počedělic do projektu Rekonstrukce staré kulturní krajiny v severní části 

Čech. Komplexní výzkumný program projektu, popsaný v 1. oddíle 3. kapitoly, byl ještě 

podpořen grantem AV ČR Krajina a sídla. Zjištění povrchových sběrů v rámci těchto projektů 

včetně kartografické dokumentace (tab. XXI – XXVI) mohla autorka využít pro ukázku 

starších základů vývoje kulturní krajiny v širším časovém rozsahu od doby halštatské. Týká se 

to oblasti středního Poohří, považované za sídelní komoru spjatou s důležitými cestami a 



předpokládaným centrálním sídlištěm v Lovosicích. Kapitola obsahuje též oddíly seznamující 

s metodikou, výsledky i s problémy tohoto, jak je uvedeno, dosud nejrozsáhlejšího projektu 

povrchového průzkumu u nás. 

  Ze dvou závěrečných oddílů je jeden (3. 2.) věnován vývoji osídlení v době laténské a časné 

době římské ve středním Poohří, jehož se týkal i povrchový průzkum, zde s větším zaměřením 

na dobu laténskou. Druhý oddíl (3. 3.) podává na základě jednotlivých nalezišť podobný 

souhrnný obraz pro širší oblast východního Lounska. Tematicky se oba oddíly zčásti 

překrývají, snad by bylo pro přehlednost vhodnější nastínit vývoj celého regionu vcelku. 

Připojený katalog obsahuje základní údaje o nálezech ve 112 polohách, často na katastru téže 

obce, ze sledovaného období. 

  Práci jakožto bakalářskou považuji za velmi zdařilou, autorka jednak komplexně zpracovala 

záchranný výzkum části sídliště, jednak pečlivě shromáždila poznatky o osídlení významného 

regionu Čech ve vymezeném období a pokusila se nastínit vývoj s některými výraznějšími 

jevy. Potvrzují se zde mj. některá zjištění známá také odjinud, jako o topografické návaznosti 

sídlišť časné doby římské na laténské osídlení a o velké hustotě sídlišť v některých oblastech, 

v tomto případě středního Poohří, ve výše stupni LT D2b – Ř A. Zjištěné obvyklé nedostatky 

jsou jen formálního rázu a snadno odstranitelné, zachycené jsem vyznačil tužkou. Práci plně 

doporučuji k přijetí. 
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