
Univerzita Karlova v Praze 
 

Filozofická fakulta 
 

Ústav pro archeologii 

Bakalářská práce 
 

 

 

 

 

 
 

Anna Sandanusová 

 

Osídlení Zbraslavska v raném středověku. Archeologická 

regionální studie. 
Early medieval settlement of Zbraslav region. Archeological regional study. 

 
 

 

 

 

  
Praha 2014    Vedoucí práce: PhDr. Ivo Štefan, Ph. D. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za vedení, pomoc a trpělivost  při tvorbě bakalářské práce bych chtěla poděkovat svému 

vedoucímu PhDr. Ivu Štefanovi, Ph. D. Dále bych chtěla moc poděkovat panu Jiřímu 

Jánskému, bez něhož bych se ke studiu archeologie nikdy nedostala. Velký dík za 

neocenitelnou pomoc při grafické úpravě a tvorbě map patří mé sestře Markétě Sandanusové. 

Své rodině děkuji za velkou trpělivost, pomoc a podporu, které mi během tvorby mé práce 

neustále poskytovali. Nakonec bych chtěla poděkovat svým spolužákům a přátelům za důležité 

rady a velkou podporu.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala 

všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného 

vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

 

V Drahelčicích, dne 8.5. 2014 



 Abstrakt 

Předložená práce se věnuje vývoji osídlení regionu Zbraslavska v období raného a 

vrcholného středověku především na základě archeologických pramenů. Hlavním podkladem 

pro zhodnocení proměn osídlení regionu je katalog archeologicky zkoumaných lokalit a na 

jeho základě vytvořená série map, která zobrazuje vývoj osídlení v jednotlivých etapách 

raného a vrcholného středověku. Údaje získané na základě archeologických pramenů jsou 

doplněny prameny písemnými. V práci se mimo jiné zabývám rekonstrukcí zemědělského 

zázemí sídelních areálů a jejich vztahu k evidovaným pohřebištím v rámci regionu. V závěru 

práce se pokouším o celkové zhodnocení významu Zbraslavska, jak pro pražskou metropoli 

tak v rámci celé české kotliny. 

 

Klíčová slova:  Zbraslavsko, osíldení,  raný středověk, archeologie, regionální studie 



  

Abstract 

This bachelor’s thesis deals with the development of settlement in the Zbraslav region in 

the Early and High Middle Ages on the basis of archaeological evidence. The main basis for 

the assessment of the settlement transformation in the region is the catalogue of 

archaeologically investigated sites and on this basis developed series of maps reflecting the 

development of settlement in various stages of Early and High Middle Ages. Data obtained on 

the basis of archaeological sources are supplemented by documentary sources. In the thesis, I 

deal also with reconstruction of the agricultural background of settlement areas and their 

relation to the burial sites in the region. In conclusion, I try to assess the overall importance of 

Zbraslav region for both capital Prague and throughout the Czech basin. 
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1. Úvod 
 

Region Zbraslavska, který je situovaný kolem soutoku Berounky a Vltavy, představuje v 

rámci české kotliny důležitý komunikační uzel, který byl intenzivně osídlen již od pravěku a 

také byl silně ovlivňován blízkostí pražské kotliny. Roku 1974 byla publikována práce prof. 

Josefa Žemličky1, ve které byl region uměle vytyčen a detailně zpracován. Josef Žemlička 

vypracoval vývoj osídlení regionu na základě písemných pramenů, tehdejších výsledků 

archeologických výzkumů a na základě studia plužiny. 

Hlavním úkolem této práce je se pokusit na základě doložených hmotných pramenů 

rekonstruovat vývoj a změny osídlení v uměle vytyčeném regionu v jednotlivých fázích 

raného středověku. Rozsah regionu se překrývá s vymezením, které vypracoval prof. Josef 

Žemlička. Jako podklad pro vypracování slouží katalog archeologicky zkoumaných lokalit, na 

jehož základě byla vytvořena série map, která odráží změny osídlení v jednotlivých etapách 

raného středověku až do vrcholného středověku. Některé lokality je složité datovat do určité 

fáze raného středověku, takže jsou obecně datovány do doby hradištní. Tyto lokality jsou 

zařazeny na konci vypracovaného katalogu. 

Další otázkou, která bude v této práci řešena, je charakteristika jednotlivých sídelních 

areálů, jejich hospodářského zázemí a jejich vztah k evidovaným pohřebištím a to včetně 

rekonstrukce komunikační sítě. Při rekonstrukci komunikací v práci vycházím především z 

písemných pramenů, protože archeologické doklady komunikací v raném středověku jsou 

velmi sporadické, což je dáno především jejich špatným zachováním v terénu. Z písemných 

pramenů také vycházím v případě zhodnocení zbraslavského regionu z hlediska jeho 

významu pro pražskou metropoli.   

Na základě konfrontace písemných a archeologických pramenů se v této práci bude řešit 

vazba sídelní sítě na místa s centrální funkcí, jako je například hradiště v Dolních Břežanech 

nebo knížecí dvorec na Zbraslavi. 

V této práci vycházím především z hmotných dokladů osídlení, a to evidovaných sídlišť, 

hradišť, pohřebišť, dvorců a to včetně románských staveb.   

Za posledních dvacet let byla archeologická evidence těchto typů lokalit značně doplněna 

sérií především záchranných archeologických výzkumů. Také díky velkému množství 

písemných pramenů lze velké množství ze zkoumaných lokalit podchytit i z historického 

hlediska a lépe tak zhodnotit jejich význam, který v rámci vytyčeného regionu měly. Tyto 
                                                           
1 Žemlička 1974, 419 - 465 
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typy lokalit tak mohou poskytnout informace nejen o vývoji rozsahu a změň osídlení, ale také 

s výpomocí písemných pramenů o utváření českého státu, vývoji majetkových poměrů a také 

o politických změnách v rámci řízení českého státu. 

Závěrečná část práce pak obsahuje shrnutí vytyčených otázek a výsledků, jichž bylo výše 

naznačeným postupem dosaženo. 
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2. Přírodní podmínky 
 

2.1. Geomorfologie a hydrologie 
 

Geograficky Zbraslavsko netvoří uzavřený celek, toto označení je pouze pracovním 

názvem, který ve své práci z roku 1974 použil prof. Josef Žemlička. Region je na severu 

vymezen Jinonicemi, na jihu Hvozdnicí, na východě Horními Jirčany a na západě Karlíkem u 

Dobřichovic.  

Severní polovina regionu je součástí pražské plošiny, na jihozápadě sem zasahuje 

Karlštejnská plošina, ze které jako severovýchodní výběžek Brd vystupují Hřebeny. V 

prostoru Bojovského potoka sem pak kouskem zasahuje Dobříšská plošina a okolí Jílového je 

pak již součástí Středočeské vrchoviny. Výškově se Zbraslavsko pohybuje přibližně okolo 

350 m. n. m, ale v oblasti Hřebenů mohou vrcholy dosahovat až 500 m. n. m.  

Hlavními vodními osami regionu jsou řeky Vltava, Berounka a Sázava, k nimž se pak 

připojuje síť potoků. U Davle se Vltava spojuje se Sázavou a u Lahovic pak s Berounkou. 

Dalšími výraznými přítoky Vltavy jsou pak zleva Bojovský potok a Dalejský potok. Zprava 

jsou to Zahořanský potok, Břežanský potok, Libušský potok a Kunratický potok. Co se týče 

Berounky, tak zleva jsou jejími přítoky Kralický potok, Kluček, Švarcava a Radotínský potok. 

Zprava se do Berounky na území Zbraslavska vlévá Všenorský potok. U Sázavy máme ve 

vytyčené oblasti pouze dva nepatrné potůčky, které pramení v okolí Petrova a Bohulib. 

Klimaticky patří zbraslavský region do mírně suché oblasti, kde je převážně mírná zima. 

Jedině v okrajových oblastech Hřebenů je podnebí mírně vlhké. Průměrná roční teplota na 

Zbraslavsku dosahuje přibližně 8°C a průměrné roční srážky jsou na většině území kolem 500 

mm a v úzké nejvýchodnější části pak až 600 mm za rok. 

 

2.2. Reliéf Zbraslavska 
 

Pražská kotlina se nachází ve střední části Říčanské plošiny. Jedná se o erozní kotlinu 

v povodí Vltavy, která leží na staropaleozoických břidlicích, drobách, pískovcích, 

křemencích, vápencích Barrandienu a pleistoceních říčních štercích a píscích. Reliéf je 

rovinný se středopleistocenními a mladopleistoceními říčními terasami a údolními nivami 

Vltavy a jejích přítoků. Nejvyšší bod, Na Kotlance, je vysoký 229 metrů. Vegetaci tvoří 

dubové a smíšené listnaté porosty a městské zahrady v intravilanu Prahu. 

Pražskou plošinou se nazývá členitá pahorkatina ve středních Čechách, ležící převážně 
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v údolí Vltavy. Geologický podklad tvoří proterozoické a staropaleozoické horniny 

Barrandienu, permokarbonské křídové sedimenty s lokalitami neogenních a pleistocenních 

sedimentů. Reliéf je rozčleněný s neogenními zarovnanými povrchy, exhumovaným 

předkřídovým zarovnaným povrchem, strukturními hřbety a suky, epigeneticky založenou 

údolní sítí a neogenními a pleistocenními říčními terasami Vltavy. Reliéf je dotvářen 

sprašovými pokryvy a závějemi. Nejvyšším bodem je bod Na rovinách ve Slánské tabuli 

s výškou 435 metrů. 

Hřebeny jsou součástí Brdské vrchoviny a zaujímají plochu přibližně 117 km2. Jsou 

tvořeny členitou vrchovinou, která je složena ze souvrství kambrických ordovických břidlic, 

pískovců, drob, slepenců a křemenců. Tvoří jednotný široký strukturní hřbet ve směru 

jihozápad a severovýchod s výraznými příkrými okrajovými svahy. Hřebeny jsou příčně 

rozrušeny hlubokým údolím Vltavy a Všenorského potoka. Nejvyšším bodem je Studený 

vrch, 660 metrů vysoký. 

Karlštejnská vrchovina se nachází v severovýchodní části Hořovické pahorkatiny a 

zaujímá plochu 151 km2. Složená je ze zvrásněných silurských břidlic a silurských a 

devonských vápenců s polohami diabasů při okrajích. Reliéf je mírně zvlněný a vystupuje 

strmými svahy nad své okolí. Rozčleněn je hlubokým kaňonovitým údolím Berounky, která 

územím vrchoviny protéká napříč se svým hluboko zařezanými přítoky. Nejvyšším bodem je 

Bacín se 499 metry. Oblast je středně zalesněna dubovými porosty s příměsí buku, modřínu a 

místy jsou smrkové a borové porosty. Převážná část této oblasti do CHKO Český kras a státní 

přírodní rezervace Karlštejn, která má přibližně 1600 hektarů.  

Dobříšská pahorkatina je severovýchodní částí Benešovské pahorkatiny a zaujímá plochu 

1486 km2. Členitá pahorkatina se nachází v povodí Vltavy a Sázavy, převážně na granitoidech 

středočeského plutonu, proterozoických a staropaleozoických horninách a permských 

sedimentech. Reliéf je silně rozčleněný, tektonicky porušený zejména zlomy ve směru SZ – 

JV s výraznými strukturními hřbety a suky se zbytky neigenních zarovnaných povrchů na 

severu a hluboce zaříznutým údolími Vltavy, Sázavy a jejich přítoky. Nejvyšším bodem je 

Pecný, 546 metrů. 
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3. Katalog archeologicky zkoumaných lokalit v raném až 
vrcholném středověku 

 

3.1. Časně slovanské období (pražský typ) – cca 550 - 650:  
 

Jílové u Prahy, okr. Praha-západ: 

Datování této lokality do časně slovanského období není jisté. Jediný potvrzený nález 

pochází z knovízské kultury a jsou to bronzové srpy, které popsal ve svém článku Josef 

Smolík (Smolík 1922/1923, 257). Co se týče zde údajně nalezeného žárového pohřbu, který 

byl datován do časně slovanského období, o tom zatím nejsou bližší informace, tudíž není 

možné dataci potvrdit. Navíc Jiří Sláma ve svém katalogu pohřebních nálezů se o žádném 

hrobě na území Jílového u Prahy z tohoto období nezmiňuje (Sláma 1977).   

a) V roce 1941 proběhla na území Jílového nedokumentovaná akce. Mělo se jednat o 

výkop v zahradě při obvodové zdi domu čp. 21. Výkop byl veden do hloubky 40 cm a byly 

zde nalezeny střepy, které byly datovány do časně slovanského období. Vzhledem k tomu, že 

další informace o tomto sídlišti nemáme, nelze datování ověřit. Pokud se zde opravdu v časně 

slovanském období sídliště nacházelo, bylo by s velkou pravděpodobností silně poničeno 

pozdějším vrcholně středověkým sídlištěm a těžbou (ARÚ Praha HLAS 1952/1987). 

b) Další archeologická akce na katastru Jílového u Prahy proběhla ve dnech 6. – 7. 8. 

1983. Jednalo se o povrchové sběry pod vedením Pavla Břicháčka. Akce proběhla na lokalitě 

zvané „Za Humny“ na parcele číslo 945 podél trasy Sázavského vodovodu asi 112 m od 

Chotouňského potoka na severovýchod. Sebrány byly kusy mazanice, keramické střepy a 

byly zkoumány dva objekty a to obilnice a pec. Podle autora výzkumu se jedná o zbytky 

sídliště, které datoval celkově do raného středověku (ARÚ Praha HLAS 2111/1987).  

Bohužel výsledky ani jedné z akcí nebyly nikde publikovány, což značně ztěžuje ověření 

datace lokality. Sídliště v Jílovém u Prahy lze s jistotou prokázat až ve vrcholném středověku. 

 

Kosoř, okr. Praha-západ:  

a) Mezi lety 1969-1970 proběhl u rozcestí silnic Radotín, Třebotov a Kosoř plošný 

odkryv pod vedením Miloslava Slabiny a Milana Ličky (Zeman 1975, 124). Jednalo se o 

záchranný výzkum, který se uskutečnil kvůli stavbě nové pískovny. Odkryto bylo 130 objektů 

a přes 300 kůlových jam. Z časně slovanského období tu byla odkryta kůlová jamka, která 

mohla být pozůstatkem slovanské chaty. Materiál zatím nebyl nikde publikován, takže dataci 

do časně slovanského období nelze ověřit (BZO 1970, 50-51).  
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Kunratice, okr. Praha 4: 

a) V roce 1855 povrchově prozkoumal okolí Kunratického háje, u potoka Knížky kolem 

Brouskové, Václav Krolmus. Z jeho sběrů pocházejí nálezy především pravěké a některé 

nejsou vůbec datovány. Podle Krolmusova svědectví se i zde podél potoka Knížky nacházelo 

mnoho žárovišť a pohřebišť, které obsahovaly keramické nádoby, které Krolmus označuje 

obecně jako pohanské (Sklenář 1992, 250). Žádné další archeologické nálezy, které by mohly 

být spolehlivě datovány do časně slovanského období nejsou známy ani publikovány.    

 

Lhota u Dolních Břežan, okr. Praha-západ: 

a) Již od roku 1541 byl v písemných pramenech uváděn vrch Hradiště nad Závistí, který 

se nachází nad Vltavou hned naproti Zbraslavi. I v té době byla ještě patrná fortifikace oppida 

a vlastní hradiště. Václav Hájek z Libočan sem kladl známé Marobudovo sídlo Marobudum a 

následně pak i Kazín. Dnes známé oppidum stojí na vrchu, jehož název Šance je v písemných 

pramenech znám od roku 1597. V roce 1835 tu prováděl vykopávky  kníže Öettingen-

Wallerstein, ale kromě popisu nálezů přeslenu a keramické misky nemáme o výzkumu bližší 

informace. Výzkum začal na této lokalitě v roce 1860, kdy poprvé hradiště systematicky 

zkoumal František Beneš. V roce 1865 pak polohu navštívil i Jan Erazim Vocel a v roce 1867 

František Petera Rohoznický (Sklenář 1992, 151-152)  

V létě roku 1963 byl na Závisti zahájen systematický výzkum keltského oppida. Hlavním 

záměrem výzkumu bylo osvětlení úlohy keltského oppida v období vyvrcholení jeho 

sociálního, ekonomického a kulturního vývoje. Výzkum trval až do roku 1981. Nálezy 

odkryté výzkumem spadaly kromě doby laténské také do dřívější doby bronzové a pak také 

do časně slovanského období. Mezi lety 1965 – 1973 tu vedla plošný výzkum Libuše Jansová, 

na kterou pak navázali Petr Drda, Karla Motyková a Alena Rybová, ke kterým se roku 1976 

přidal Miloš Čižmář (Motyková-Drda-Rybová 1982, 432-454). 

Na germánské osídlení, které zde bylo v době stěhování národů, navázala bezprostředně 

nejstarší kolonizační vlna slovanská. Podle autorů výzkumu byla tato vlna reprezentována 

zemědělci s keramikou pražského typu. První doklady slovanského osídlení pocházejí z 

jihovýchodní části akropole, kde se nacházelo také zaniklé germánské sídliště z pozdní doby 

římské a stěhování národů. V tomto prostoru se podařilo L. Jansové roku 1965 prozkoumat 

pravidelnou, téměř čtvercovou slovanskou chatu i s kamennou píckou v západním rohu. 

V poloze „U altánu“, která se nachází asi 150 metrů nad hladinou Vltavy v nejsevernějším 
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cípu vlastního hradiště2, tedy přibližně 450 m severně vzdušnou čarou od chaty 

v jihovýchodní části akropole, se nacházela další slovanská chata, která byla odkryta roku 

1967 (Motyková-Drda-Rybová 1982, 450-451). 

 Zjišťovací výzkum v poloze „U altánu“ prováděl pomocí drobných sond Antonín Knor a 

po něm v letech 1967 – 68 pomocí plošných odkryvů i Evžen Plesl. Slovanská chata byla 

zhruba pravoúhlého půdorysu a stěny měla orientované podle světových stran. Ve směru S – J 

byly její rozměry 2,6 – 2,8 m a západní stranou již zasahovala do stěny sondy, takže rozměry 

ve směru V – Z bylo možné stanovit jen odhadem, ale určitě nepřesahovala 3, 3 m. Obytná 

plocha chaty tak mohla měřit přibližně 9 m2. Podlaha chaty byla zahloubena 0,7 m pod 

dnešním povrchem. Uvnitř chaty byly nalezeny i kůlové jamky, které byly pravděpodobně 

pozůstatky vnitřní konstrukce chaty. V severovýchodním rohu chaty byla objevena kamenná 

pícka, která byla svým otvorem obrácená k jihu (Zeman 1981, 255 – 258, tab. XXIV). Pícka 

zabírala přibližně obdélníkovitou plochu 1 x 0,8 m a její obvod tvořily větší, kolmo postavené 

kvádříky. Kupole pak byla tvořena menšími kameny, které se většinou propadly dovnitř. 

Výška pace byla přibližně 0,6 m a obvodové kameny byly mírně zapuštěny pod úroveň 

předpokládané podlahy (Zeman 1981, 257). 

Vlastní konstrukci slovanské chaty v poloze „U altánu“ je těžké určit, jednak proto, že 

objekt nebyl prozkoumán celý a také kvůli poměrně špatnému stavu zachování stop. Lze 

předpokládat, že chata měla kůlovou konstrukci, kdy kůly byly po stranách a ve středu chaty. 

Na kůlech byla položena střecha, jejíž přesnou formu nelze s jistotou určit (Zeman 1981, 

257). 

Nálezů, podle kterých lze spolehlivě datovat slovanskou chatu z polohy „U altánu“ bylo 

poměrně málo, protože bylo nutné vyloučit druhotnou příměs keramiky a jiných předmětů, 

které pocházely ze starších vrstev. Znaky časně slovanské keramiky má pouze jediný 

okrajový zlomek (Zeman 1981, 255 – 258, tab. XXIV), který pochází z jižní poloviny chaty a 

byl nalezen v hloubce 0,4 – 0,5 m. Podobný charakter má dále rekonstruovaná nádoba 

(Zeman 1981, 255 – 258, tab. XXIV), jejíž zbytky se našly nad kůlovými jamkami při jižní 

stěně chaty (jamky č. 49 a 52). Z kamenné destrukce pícky pochází okrajový zlomek 

nezdobeného hrnce, který spadá spíše do pozdější slovanské keramiky, stejně jako další 

keramické zlomky, které byly v chatě nalezeny (Zeman 1981, 255 – 258, tab. XXIV). 

Další nález sídlištní jámy s keramikou pražského typu pochází z roku 1979 z výzkumu 

malé přírodní terénní vyvýšeniny v rozšířené části akropole. Jednalo se o 2 m široký řez, 

takže je vysoce pravděpodobné, že se v okolí této sondy nacházejí další slovanské sídlištní 

                                                           
2 Zeman 1981, 255 
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objekty. Potvrzují to i zlomky keramiky pražského typu, které byly roztroušeny v okolí. Další 

zlomky slovanské keramiky byly nalezeny především v prostoru bývalých laténských bran A 

a D (Drda-Motyková-Rybová 1982, 451). 

 

Michle, okr. Praha 4: 

a) Keramika pražského typu3 byla v Michli objevena v prostoru bývalé Rennerovy 

pískovny, která se nacházela na dnešním území Vršovic mezi potokem Botičem a ulicemi U 

seřadiště, Na Louži a Přípotoční. Keramické střepy zde sesbíral během roku 1905 Josef 

Antonín Jíra. Nálezy by měly být uloženy v muzeu na Hanspaulce (Zeman 1976, 157-158). 

 Další nálezy z Prahy 4 pocházejí z dob Píčových. Píč údajně na konci svahu pankrácké 

výšiny u čp. 17 nacházel smíšené sídlištní vrstvy z doby pozdně římské a hradištní (Turek 

1947/48, 67). Bohužel materiál již dnes není k dispozici, ale podle vyobrazení v Píčově 

tabulce v Památkách archeologických se zdá, že se jedná spíše o střepy ze střední doby 

hradištní a mladohradištní (Píč 1980-92, 727-764, tab. LIV). 

b) V místech naproti bývalému hostinci „ U nové Prahy“, prozkoumal roku 1915 Jan 

Axamit sídlištní jámu, která měla obsahovat keramické střepy z přechodu doby římské a 

hradištní (Axamit 1916, 139-140). J. Axamit předpokládá, že prozkoumaná sídlištní jáma byla 

součástí větší osady, neboť v okolí jím prozkoumané jámy nacházel další střepy, které 

popisuje jako prehistorické. Osada se měla rozkládat na mírném svahu vedoucím k potoku 

Botiči. Jiné sídlištní jámy ale J. Axamit při svém výzkumu nenašel (Axamit 1916, 140). 

Nalezené střepy jsou vyobrazeny v tabulce v Památkách archeologických XXVIII (Axamit 

1916, tab. X). Podařilo se zrekonstruovat dvě celé a velkou část jedné nádoby a zbytek se 

skládá jen z malých úlomků. Některé střepy jsou zdobené rytou výzdobou a vyskytuje zde i 

vlnice, ale bližší dataci si nedovoluji určit. Jedna z celých nádob by mohla patřit pražskému 

typu (Axamit 1916, tab. X:16), proto jsem jej do katalogu zařadila pod pražský typ. 

c) V roce 1965 provedl V. Patera povrchový sběr na katastrech obcí Michle a Vršovic. 

Záměrem archeologické akce byl průzkum slovanských nalezišť, především těch s keramikou 

pražského typu (BZO 1965, 29). Nálezy měly být sídlištní povahy, ale nebyly nikde 

publikovány, takže nelze s jistotou říci, zda skutečně patřily již do časně slovanského období 

nebo kde se mohlo případné sídliště nacházet.  

 

Řeporyje, okr. Praha 5: 

a) Na katastru Řeporyjí prováděl sběry v letech 1851 -1854 Václav Krolmus. Ovšem 

                                                           
3 Vyobrazení v Zeman 1976, 158 
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nálezy popisuje všeobecně jako pohanské, a vzhledem k tomu, že materiál nebyl nikde 

publikován, nedá se s jistotou říci, ze které přesně doby pocházejí. (Sklenář 1992, 255 - 256). 

 b) V roce 1932 prokopal A. Jeništa v bývalé Durasově cihelně na severovýchodním 

okraji obce, při Dalejském potoku, sídlištní jámu. Lístek, který byl k nálezům přiložen 

ukazuje schematickou kresbu, ze které se dá usuzovat, že se jednalo o chatu z časně 

slovanského období (Zeman 1975, 132-134). V sídlištní jámě byly nalezeny zlomky 

keramiky, které mohly spadat již do časně slovanského období (Zeman 1975, 133, obr. 11).   

 

Zbraslav, okr. Praha 5: 

a) V letech 1984-1985 proběhl na Zbraslavském zámečku záchranný archeologický 

výzkum, kvůli rekonstrukci zámku, pod vedením Zdeňka Dragouna a Martina Kuny. Kromě 

nálezů z pravěku tu byla také odkryta slovanská chata, která měla pec v SV rohu. Objekt 

chaty ani případné nálezy z něj zatím nebyly publikovány, takže datování do časně 

slovanského období nelze ověřit a navíc chybí bližší informace o chatě samotné. Další nálezy 

z této lokality pocházejí až z 12. – 13. století (BZO 1984-85, 171). 

 

Zlatníky, okr. Praha-západ: 

a) Z časně slovanského období pochází z území Zlatníků ojedinělý nález keramické 

nádoby. Nádoba byla nalezena při výzkumu Karly Motykové mezi lety 1987-1989 v západní 

části obce (ZAA NZ 4375/1991).  

 

3.2. Starohradištní období – 2. pol. 7. - 8. století 
 

Lhota u Dolních Břežan, Závist, okr. Praha – západ: 

a) Mladší fáze osídlení na Závisti spadá do 7. století, tedy do doby starohradištní,  a je 

reprezentována slovanskou chatou v poloze „U altánu“, která je popsána výše. Pak ovšem 

kontinuita osídlení na hradišti mizí, nebyly nalezeny doklady osídlení pro 8. a 9. století. 

Dalším objektem je až pohřebiště, které bylo odkryto v prostoru brány A, a časově spadá na 

přelom 9. a 10. století (Drda-Motyková-Rybová 1982, 450-451). 

b) Další střepy ze starohradištního období byly na Závisti nalezeny při výzkumu ve 

střední části plošiny akropole, v prostoru vyměřeném přibližně 50 x 30 m. Našlo se zde 13 

zlomků středohradištní keramiky (ARÚ Praha HLAS 1999/4402). 

 

Modřany, okr. Praha 4: 
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a) Roku 1942 provedl na místě Dvořákovy pískovny4 Václav Spurný povrchový sběr, 

konkrétně na parcelách 1280, 1281/1, 1294-1295, 1297 a 1522/2. Nálezy zlomků sídlištní 

keramiky z hradištního období zde potvrdily existenci  slovanského sídliště, ovšem bližší 

dataci zatím nepřinesly. Jen střepy z parcely 1294 datuje V. Spurný do starší až střední doby 

hradištní. Autor popisuje ve svém hlášení celkem čtyři střepy. V prvním případě se jedná o 

okrajový střep větší baňaté nádoby s nízkým, prohnutým hrdlem. Pod hrdlem se nacházely tři 

vodorovné pásy tvořené šesti rýhami. Nádoby byla evidentně vyrobena v ruce. Zbývající tři 

střepy z dalších tří nádob byly zdobené vlnicí a byly vyrobeny ze stejného materiálu jako 

předešlý střep (ARÚ Praha HLAS 2458/1942; ARÚ Praha HLAS 2460/1942). 

Další nález z katastrálního území Modřan se nacházel jižně od Vyšehradu, opět v 

prostoru bývalé Dvořákovy pískovny na parcele číslo 1294. Nacházelo se zde slovanské 

sídliště s keramikou klučovského horizontu5, který byl J. Kudrnáčem datován od poloviny 8. 

až do poloviny 9. století (Bubeník 1998, 264)6. 

Další nálezy z prostoru bývalé Dvořákovy pískovny pocházejí ze starohradištního, 

středohradištního a  mladohradištního období. Je možné, že sídliště přetrvalo až do 

mladohradištního období, ale s jistotou to tvrdit nelze. Nálezy neposkytují dostatečnou oporu 

pro potvrzení této teorie.  

 

Řeporyje, okr Praha 5: 

a) V roce 2001 proběhl na katastrálním území Řeporyjí, na ploše mezi ulicemi K Zadní 

Kopanině a Novořeporyjskou, povrchový sběr pod vedením Davida Daněčka. Do 

starohradištního období byl datován nalezený keramický úlomek z těla nádoby, který byl 

zdobený nezatrhávanou vlnicí a hřebenovým vpichem. Jedná se pouze o ojedinělý nález 

(ARÚ Praha HLAS 1892/2001). 

 

3.3. Středohradištní období – 9. - pol. 10. století 
 

Dolní Břežany, okr. Praha-západ  

a) Hradiště v Dolních Břežanech je známo od října roku 1860, kdy o něm byla podána 

zpráva na schůzi archeologického sboru Národního muzea. Polohu „Hradišťátko“, která se 

nachází na západě obce Dolní Břežany, archeologicky zkoumal v druhé polovině 80. let 20. 

                                                           
4 Poloha se konkrétně nachází mezi železniční tratí a silnicí Modřany-Zbraslav. (ARÚ Praha HLAS 2458/1942) 
5 (Kudrnáč 1963, 210 - 211) 
6 Josef Bubeník datuje počátky hradiště v Klučově do 2. poloviny 6. – 2. poloviny 7. století. Zánik hradiště pak 

datuje do 2. poloviny 9. století. (Bubeník 1998, 264)   
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století Vladimír Čtverák (Čtverák a kol 2003, 69 – 70).  

Zjišťovací výzkum byl v poloze „Hradišťátko“ proveden v letech 1985 a 1987 – 1990. 

Hradiště se nachází za západním okrajem intravilánu obce Dolní Břežany v těsné blízkosti 

silnice do Lhoty. Zasahuje na ppč. 384, 385, částečně 383/1 a 383/2. Hradiště bylo zapsáno 

jako kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek pod číslem 2355 (Čtverák-

Lutovský 1999, 407). 

Plocha opevněného hradiště zaujímá 1,73 ha a obvod opevnění měří 560 m (Čtverák-

Lutovský 1999, 407). Výzkum potvrdil existenci dvou fází raně středověkého opevnění. První 

fáze, kterou V. Čtverák datuje do průběhu 1. poloviny 11. století, byla reprezentována 

hradbou s čelní kamennou plentou a příkopem. Druhou fázi opevnění tvořila jednodušší 

valová forma, která vznikla po částečném zplanýrování a částečné opravě starého chátrajícího 

opevnění.  V. Čtverák se domnívá, že ke vzniku druhé fáze opevnění došlo v poměrně 

krátkém časovém intervalu (Čtverák – Lutovský 1999, 414). Ovšem pro zařazení úpravy 

mladší fáze hradby do raného středověku chybějí zatím opory (Varadzin 2010, 539).  

Z nálezů byl kromě ojedinělých zlomků pravěké keramiky byl získán z břežanského 

hradiště relativně homogenní soubor raně středověké keramiky (Čtverák – Lutovský 1999, 

414). V souboru převažují nádoby s kalichovitou profilací okraje a ostřivo vystupuje mírně 

krupičkovitě na povrch. Převažuje rytá výzdoba, která je zastoupena jak výzdobou 

hřebenovou, tak výzdobou jednoduchou (Čtverák – Lutovský 1999, 429-438, obr. 10 - 19). 

Vladimír Čtverák na základě nalezené keramiky datuje hradiště do 11. století, zčásti spíše do 

jeho první poloviny (Čtverák – Lutovský 1999, 414). 

Roku 2010 se dataci raně středověké keramiky věnoval Ladislav Varadzin7. V tomto 

článku autor upozorňuje, že se datace raně středověké keramiky v posledních dvou 

desetiletích změnila. Tato změna posouvá dataci některých raně středověkých hradišť 

v Čechách a mezi ně patří i břežanské hradiště (Varadzin 2010, 535 - 554).  

Při průzkumu obvodového opevnění byly získány podklady pro poznání dřevohlinité 

konstrukce hradby s čelní kamennou plentou a také pro dataci hradby. Pro tuto oblast byly 

v keramice typické archaické kalichovité okraje, které byly nalezeny jak v tělese hradby, tak i 

v sídlištních objektech, které se nacházely uvnitř fortifikace (Varadzin 2010, 536). Díky 

opravené dataci lze počátek hradiště klást přibližně již do druhé třetiny 10. století, čili do 

středohradištního období. Nalezená keramika vykazovala značnou homogenitu, která by 

pravděpodobně mohla ukazovat na krátkou dobu fungování hradiště.8 L. Varadzin se na 

                                                           
7 Varadzin 2010, 535 - 554 
8 (Varadzin 2010, 540)    
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základě srovnání keramiky z Dolních Břežan a Vyšehradu domnívá, že zánik osídlení hradiště 

v  Dolních Břežanech spadá nejpozději do třetí třetiny 10. století. Navíc na lokalitě chybějí 

doklady raně středověkého osídlení před vznikem samotného hradiště. Keramika nalezená 

v tělese opevnění a sídleních objektech může ukazovat na krátkodobé provizorní osídlení. 

Sakrální stavba nebyla na hradišti prokázána (Varadzin 2010, 540).    

Důvod založení břežanského hradiště nelze s jistotou určit. L. Varadzin ve svém článku 

zmiňuje možnost, že důvodem založení břežanského hradiště byla snaha upevnit postavení 

v rodové přemyslovské doméně při expanzi Boleslava I., která vyvrcholila vznikem raného 

českého státu (Varadzin 2010, 548). To by mohlo také vysvětlovat krátkodobé osídlení 

hradiště, které po upevnění knížecí moci přestalo již plnit svoji funkci a bylo opuštěno. 

   

Jílové, okr. Praha-západ:  

a) Roku1983 zkoumal Pavel Břicháček parcelu číslo 945 kvůli stavbě vodovodu přibližně 

112 m od Chotouňského potoka. Tento záchranný výzkum zachytil stopy kulturní vrstvy s 

keramikou z 10. - 12. století a s dvěma objekty, pec s předpecní jámou a obilnicí. Jednalo se o 

sídlištní objekty ze středohradištního a mladohradištního období (BZO 1982 – 83, 55). Nálezy 

nebyly nikde zatím publikovány, proto je dataci nalezených objektů těžké ověřit.  

 

Jíloviště, okr. Praha-západ:  

a) V severozápadním cípu katastrálního území Jíloviště se nachází ostroh Humenská, 

který vybíhá těsně nad pravým břehem Berounky naproti Mokropsům (Čtverák a kol. 2033, 

118). První známou akcí v této poloze je výzkum lipanského lesníka Leopolda Angera, který 

v této oblasti v létě roku 1842 prováděl výzkum pro majitele zbraslavského panství hraběte 

Friedricha z Oettingen-Wallersteinu (Sklenář 1992, 111). Prvně archeologicky byla poloha 

zkoumána v letech 1864 – 1865 Františkem Benešem a Františkem Peterou Rohoznickým.  

Prozkoumány byly valy a sídlištní vrstvy, které obsahovaly keramiku a zvířecí kosti. Podle 

popisu F. Petery Rohoznického byly také odkryty „3 obětní ložiska“. Na základě tohoto 

výzkumu lokalizoval F. P. Rohoznický do této polohy tzv. „Kazinu mohylu“ (Sklenář 1992, 

112). Jako první vyvrátil tento omyl J. L. Píč, který poukázal, že násep považovaný za 

mohylu je pouze součástí opevnění hradiště. Píčovy závěry pak potvrdil výzkum Jana 

Axamita v roce 1916 (Čtverák a kol 2003, 118).    

 Před J. Axamitem zkoumali ostroh nad Humenskou ještě prof. Maloch a Jan Orth, kteří 

na polohu upozornili a tvrdili, že právě zde se nacházel staroslovanský hrad Kazín  a ne na 

Svatohavelském pahorku u Zbraslavi, kam ho dříve kladl Václav Vladivoj Tomek (Axamit 
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1917, 157). Výzkum zkoumal polohu hradiště, které se skládalo ze dvou částí, z předhradí a 

vlastní akropole. Obě části byly od sebe odděleny mělkým příkopem. Předhradí bylo ze 

severní strany chráněno mohutným valem a hlubokým příkopem, na východní straně se také 

nacházel val, ale v době výzkumu byl již málo patrný a příkop pravděpodobně zasypaný. Jižní 

strana byla chráněna zalesněnou strání. Konstrukce valu byla z hlíny a z kamene, který, jak 

uvádí J. Axamit, byl stejný jako kámen, který byl použit na zdi středověké tvrze a na dláždění 

cesty, která vedla po jižní stráni na předhradí. Samotná tvrz zaujímala plochu 1500 m2. 

Základy tvrze nebyly příliš zachovány, protože kameny byly rozebírány na stavbu usedlostí v 

okolních vsí. Kámen použitý na hradišti byl nejspíše získáván z nedalekého starého lomu. Ze 

severu byla akropole chráněna příkrou strání a na jihu a západě pak strmými skalami a také 

tokem Berounky (Axamit 1917, 158). 

 Střepy, které byly nalezeny v zachovaných základech tvrze, byly datovány až do 

pozdního středověku. V samotném valu byly také nalezeny keramické zlomky, které byly 

datovány do období raného středověku, ovšem Jiří Sláma je považuje spíše za pravěké (Sláma 

1986). Kromě středověkých nálezů byla odkryta chata a keramika bylanské kultury a další 

pravěké nálezy, které ukazují sice na řídké, ale kontinuální osídlení této polohy (Axamit 1917, 

159 - 163). 

Výzkum údajné Kaziny mohyly prokázal, že pod uměle vytvořeným náspem se žádný 

pohřeb nenacházel a tento násep byl pravděpodobně součástí valu, který nejspíše chránil výše 

zmíněnou cestu (Axamit 1917, 162). 

Dalším argumentem, proč se zde Kazín nenacházel je také to, že hradiště nad Humenskou 

má jiné rozměry a jiné opevnění než mají hradiště Tetín a Libušín (Axamit 1917, 163). 

Dále bylo hradiště Humenská zkoumáno v roce 1994 Tomášem Durdíkem, který zde 

provedl povrchový sběr, vizuální a geodetický průzkum. Povrchovým průzkumem zde nebyly 

zjištěny žádné další skutečnosti, než které ukázal výzkum Jana Axamita a byl zde nalezen 

pouze jeden hradištní střep (ARÚ Praha ZAA 2033/1994). Výzkum Tomáše Durdíka potvrdil 

dvojdílnou dispozici hradiště. Stále byly patrné příkopy v čele předhradí i v čele jádra, ovšem 

v době průzkumu už nebyly patrné žádné valy nebo jiné fortifikace. Viditelné byly i jámové 

relikty, ovšem vzhledem k předchozímu výzkumu Jana Axamita a následnému využívání této 

plochy zemědělsky nelze posoudit, zda se jedná o historické relikty nebo o novodobé narušení 

(ARÚ Praha ZAA 1927/1994). 

Hradiště zatím nebylo přesněji datováno a nevylučuje se i jeho již pravěký původ 

(Čtverák a kol. 2003, 118). 

 S výzkumem hradiště také úzce souvisí výzkum zaniklé cesty, která nese stejný název 
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jako ostroh, na kterém se nachází hradiště Humenská. K cestě, která probíhá pod ostrohem 

Humenské, se váže písemná zmínka již u Kosmy. Kosmas ve své kronice popisuje polohu 

mohyly kněžny Kazi, která „ leží nad břehem řeky Mže při cestě, kterou se chodí do končin 

kraje bechyňského přes horu zvanou Osek.“ Lokalizace Kosmou zmiňované hory Osek 

zajímala řadu badatelů, kteří ji pojali jako jednu z klíčových otázek rozsahu slavníkovské 

domény. V 2. polovině 20. století se Kosmova informace o rozsahu slavníkovské domény 

ukázala jako nereálná. Tím se hledání hory Osek posunulo znovu na začátek. V roce 2005 této 

skutečnosti využil Tomáš Klimek, který znovu rozebral dostupné prameny a lokalizoval horu 

Osek do oblasti dnešních Hřebenů do míst, kde jsou obtékány Berounkou. Tímto postupem 

ztotožnil horu Osek s bezejmennou horou na katastrálním území Jíloviště. Tato hora se 

nachází v trati „Humenská“ ob jedno příčné údolí na jih od známého hradiště Kazína. Tato 

hora je ze západu obtékána řekou Berounkou, ze severu a východu Humenským potokem 

(Bolina-Klimek 2007, 103). 

Při nové lokalizaci hory Oseka bral T. Klimek zřetel i na existenci komunikace, která se 

zde měla nacházet (Bolina-Klimek 2007, 104).  

„Humenské“ na katastrálním území Jíloviště věnovali badatelé pozornost již v 19. století. 

V tomto případě se jedná o uměle vytvořený útvar, který se nachází v nadmořské výšce 245 

m. Čelní valovité těleso tohoto útvaru bylo pokládáno za legendární „Kazinu mohylu“, která 

budila velký zájem badatelů, kteří zde hledali mohylu kněžny Kazi, kterou ve své kronice 

zmiňuje Kosmas. Historie výzkumu tohoto objektu je podrobněji popsána výše, ale je důležité 

zdůraznit, že nejrozsáhlejší výzkum zde provedl Jan Axamit, který mimo jiné prokopal 

vyvýšený útvar v nejužší části hřbetu (domnělá mohyla) a v souladu s názorem J. L. Píče 

označil tento útvar jako šíjový val. Podle J. Axamita právě tento útvar zmýlil ve 12. století 

Kosmu, který jej popsal jako bájnou mohylu kněžny Kazi. Stejně tak Kosmas mylně určil 

zbytky hradiště na konci hřbetu jako hrad knížete Slavníka na hoře Oseku. Axamit tak na 

„Humenskou“ lokalizoval horu Osek, ale pražsko-bechyňskou cestu, kterou Kosmas popisuje, 

zde nehledal (Bolina-Klimek 2007, 104-105). 

Jiří Sláma, který přispěl ke zboření mýtu vytvořeným Kosmou o velikosti slavníkovského 

panství, již souvislost hradiště na Humenské s Kosmou neprověřoval (Bolina-Klimek 2007, 

106). J. Sláma znovu hradiště na Humenské popsal, ale jeho popis se od Axamita poněkud 

odchyloval. Sláma popisuje Humenskou jako jednoprostorové hradiště o ploše 0,8 ha, které 

má trojúhelníkový půdorys. Na jihu bylo opevněno krátkým valem, který byl navršen na úzké 

šíji, která spojuje ostrožnu s okolním terénem. Za součást opevnění považuje J. Sláma i terasy 

na SV obvodu hradiště a také mohutný boční příkop. Právě tyto terasy Axamit ve svém 
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popisu hradiště nezaznamenal jako součást opevnění (Sláma 1986, 74). J. Sláma také 

upozornil na „mohutné příkopy, které začínají asi 200 m jižněji od hradiště a probíhají 

v celkové délce více než 400 m v místech, kde lze předpokládat jednu z cest vedoucích 

k tomuto objektu“ (Bolina-Klimek 2007, 106) Od té doby se tento názor objevuje v novějších 

publikacích (Bolina-Klimek 2007, 106). 

Nová identifikace hory Oseka přispěla k osvětlení rozporného obrazu hradiště na 

Humenské. Díky výraznému, a z části pravděpodobně uměle upravovanému mohutnému 

úvozu, se lze domnívat, že se nejedná o příkop s valem, nýbrž o cestu. Tuto teorii lze podepřít 

morfologickými tvary v okolí, které jsou také uměle vytvořenými úvozy (Bolina-Klimek 

2007, 106 - 107).  

Otázkou ovšem zůstává, zda lze útvar na konci hřbetu Humenská označovat za hradiště 

(Bolina-Klimek 2007, 108). 

Komunikační systém na Humenské, který se skládá ze systémů úvozů, opevněného 

objektu a plošiny, přesně odpovídá Kosmově zmínce o bechyňské cestě (Bolina-Klimek 2007, 

110). Minimálně na počátku 14. století byla přes oblast brdských Hřebenů vytvořena již nová 

komunikační síť, která patrně nahradila úsek cesty přes horu Osek (Bolina-Klimek 2007, 112). 

V současné době se problematice cesty „Humenská“ věnuje ve své bakalářské práci 

Daniel Štochl.   

 

Jinonice, okr. Praha 5: 

a) Hradiště v Butovicích se nachází na katastrálním území Jinonic a leží na protáhlé 

terasovité plošině, která vybíhá jihozápadní směrem z planiny Dívčích hradů. Tato plošina se 

nachází mezi starými Jinonicemi, kostelem sv. Vavřince a Prokopským údolím, a je obtékána 

Prokopským a Dalejským potokem (Turek-Daněček 2000, 89-90). Tato poloha byla 

archeologicky intenzivně zkoumána již v 19. století. 

Hradiště v Butovicích bylo poprvé do odborné literatury uvedeno v roce 1882 

Břetislavem Jelínkem, který vycházel z údaje v Hájkově kronice vztahujícího se k roku 995. 

Jelínek se snažil najít údajný Srnobog, vrch, na kterém mělo údajně podle Hájka dojít ke 

střetnutí mezi křesťanskými Slovany a dosud pohanskými skupinami. B. Jelínek provedl první 

zaměření hradiště a vyznačil dva pásy opevnění (Mašek 1970, 272). Z výzkumu B. Jelínka 

pochází soubor keramických střepů, které byly jediným nálezem z výzkumu. Střepy byly 

dvojího druhu. Jedny autor výzkumu popisuje jako hrubší, dobře vypálené střepy. Druhou 

skupinu střepů tvořily střepy, které byli z jemnější hlíny a malované. Výzdoba byla rytá anebo 

byly střepy „vytlačeným na ně vzorkem zdobeny“ (Jelínek 1882, 128). Podle střepů, které B. 
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Jelínek nakreslil9, lze soudit, že většina již patří do doby středohradištní a jeden střep pravěký, 

který patřil řivnáčské kultuře. 

Zařazení hradiště do širšího rámce slovanského osídlení Prahy provedl Roman Turek, 

který datoval počátek hradiště do pokročilé fáze starohradištního období. Dobu zániku 

považoval R. Turek za nejistou (Mašek 1970, 272). 

Slovanskému hradišti v Butovicích předcházelo eneolitické výšinné sídliště, jehož 

význam poprvé uvedl do literatury Jan Filip. Podle J. Filipa bylo butovické nejintenzivněji 

osídleno v době středohradištní, i když počátky mohlo mít již v době starohradištní (Mašek 

1970, 272). 

V rámci své studie, která vycházela především z dlouholetého systematického výzkumu 

hradiště v Klučově, okres Kolín, se butovickému hradišti věnoval také Jaroslav Kudrnáč. J. 

Kudrnáč datuje počátek butovického hradiště, po srovnání butovické keramiky a nálezů 

z jiných pražských hradišť10, do konce 9. nebo na začátek 10. století. Na druhou stranu také J. 

Kudrnáč upozorňuje na výzdobné prvky butovické keramiky, které jsou běžné pro 

starohradištní keramiku, čímž by se ale počátek osídlení butovického hradiště posunul do 8. 

Století (Mašek 1970, 272 - 273). 

V roce 1964 provedlo Muzeum hl. města Prahy na butovickém hradišti zjišťovací 

výzkum, který vedl Norbert Mašek. Výzkum navázal na předchozí několikaleté systematické 

povrchové průzkumy, které byly podnikány v rámci dlouhodobého plánu soustavného 

sledování nejvýznamnějších slovanských lokalit v Praze (Mašek 1970, 272). 

Celková rozloha osídlené plochy butovického hradiště přesahuje 9 ha (Mašek 1970, 274 - 

278). Ke stavbě opevnění hradiště bylo použito hlíny a kamene. Přítomnost malé vrstvy 

spálených uhlíků může naznačovat, že při budování fortifikace bylo použito i dřevo, ale 

s jistotou to nelze dokázat (BZO 1964, 103). Předhradí butovického hradiště má nepravidelný 

lichoběžníkovitý půdorys a zaujímá plochu přibližně 4,6 ha (Sláma 1986, 18). Kromě 

eneolitických střepů byly na hradišti nalezeny i střepy z doby bronzové, které dokazují 

osídlení hradiště i v tomto období pravěku, i když podle množství nebylo pravděpodobně tak 

intenzivní jako v eneolitu nebo v době hradištní. Po eneolitu byl druhý největší rozkvět 

osídlení butovického až v době hradištní, jak ukazují keramické nálezy (Mašek 1970, 274 - 

278). Ve výzdobě butovické keramiky převládají mnohonásobné vlnice a často jsou 

zastoupeny také několikanásobné vodorovné pásy rytých linií. Okraje jsou jednoduše 

rozevřené a jen ojediněle vykazují náznak profilace (Mašek 1970, 276, obr. 3; Mašek 1970, 

                                                           
9 Jelínek 1882, tab. VI 
10 například hradiště Šárka nebo Zámka 
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278). Podle vyobrazení a popisu nalezených střepů pochází keramika pravděpodobně z doby 

středohradištní, Dále zmiňuje N. Mašek i střepy mladohradištní a středověké (Mašek 1970, 

278). 

Dalším výzkumem na butovickém hradišti byl roku1994 povrchový sběr pod vedením 

Jana Turka a Vladimíra Danečka. Z hradištního období byly nalezeny další zlomky keramiky 

(BZO 1993-95, 199). Další etapa povrchových sběrů proběhla na hradišti v roce 1995 pod 

vedením Tomáše Durdíka, který provedl ještě geodetický průzkum valu. Byly sebrány 

pravěké a slovanské střepy, zlomek vrcholně středověké šipky do kuše a fragmenty 

středověké a raně novověké keramiky (BZO 1993-95, 199). V roce 1997 byly na akropoli 

hradiště provedeny další povrchové sběry pod vedením Davida Danečka. Ze sběrů pochází 

dalších pět zlomků keramiky z doby hradištní (ARÚ Praha ZAA 1898/2001). Další 

povrchový sběr provedl na předhradí a akropoli Tomáš Durdík. Sebrán byl soubor dalších 

pravěkých, raně středověkých a raně novověkých střepů (BZO 2001, 200-201). V rámci 

sledování butovického hradiště jako lokality, zde T. Durdík dále prováděl povrchové sběry 

v letech 2002 - 2005. Byly získány malé soubor pravěké, raně středověké a raně novověké 

keramiky (BZO 2002, 196; BZO 2003, 229; BZO 2004, 172; BZO 2005, 199).  

Od počátku 90. let minulého století zkoumali lokalitu povrchovým průzkumem Jan Turek 

a Vladimír Daněček, kteří publikovali své výsledky v roce 2000 (Turek-Daněček 2000, 89-

99). Z výzkumu pocházejí kromě pravěkých střepů také střepy hradištní, které by se podle 

jejich vyobrazení11 daly zařadit do doby středohradištní.   

Raně středověké nálezy z butovického hradiště ze sbírek Národního muzea publikovali 

v roce 2000 Michal Lutovský a Jiří Militký (Lutovský-Militký 2000, 101-107). Konkrétně se 

jedná o publikaci dvou menších keramických souborů (Lutovský-Militký 2000, 101). První 

soubor se skládá z osmi keramických zlomků a nejsou o něm dochovány konkrétnější údaje 

než to, že soubor pochází z butovického hradiště. Podle nízkého inventárního čísla autoři 

usuzují, že by se mohlo jednat o nález z meziválečného období. Druhý soubor tvoří 10 

fragmentů a pochází z vnitřní strany pravděpodobně vnitřního valu z roku 1953, kdy na 

hradišti prováděl povrchové sběry J. Hálek (Lutovský-Militký 2000, 102). Podle vyobrazení 

střepů12 pochází zkoumané soubory pravděpodobně ze středohradištního. Dalším zvláštním 

předmětem, který autoři zařazují do raného středověku, je kostěný předmět. Tento předmět se 

dochoval ze sběrů z roku 1950 a je zachována jeho dlouhá úzká rukojeť elipsovitého průřezu. 

Tato rukojeť byla vybroušena ze zvířecí kosti a na jedno konci přechází v krátkou 

                                                           
11 (Turek-Daněček 2000, 96-97, obr. 6 a 7) 
12 (Lutovský-Militký 2000, 103-105, obr. 2, 3 a 4) 
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hřebenovitou hlavici s pozůstatky čtyř zubů.13 Délka tohoto fragmentu činí 117 mm a šířka 

hřebenové hlavice je 5 mm. Účel tohoto předmětu zůstává nejasný, autoři se domnívají, že se 

jedná o předmět sloužící k rytí výzdoby na raně středověkou keramiku. Autoři ale také 

upozorňují, že toto není jediná možná interpretace, protože se nedochovala délka ani ukončení 

zubů (Lutovský-Militký 2000, 106). 

Podle závěrečného zhodnocení výše zmíněných keramických souborů autoři usuzují, že 

počátky raně středověkého osídlení butovické ostrožny mohou spadat do 8. století. Výstavba 

opevnění a intenzivnější přítomnost člověka kladou autoři do 9. Století (Lutovský-Militký 

2000, 106). Zánik hradiště vidí autoři jako postupný a předpokládají, že zde osídlení trvalo 

minimálně do 11. století (Lutovský-Militký 2000, 107). 

V roce 2010 shrnul dosavadní výzkumy butovického hradiště L. Varadzin. Butovické 

hradiště bylo tedy osídleno již v neolitu. Co se týče přesnější datace zkoumané hradby do 

období raného středověku, nemáme dostatečné množství informací pro její zpřesnění. 

Datovatelné keramické zlomky, které při výzkumu hradby získal v roce 1970 N. Mašek, 

nebyly přesně zařazeny do kontextů. Tím, že nevíme, zda střepy publikované Maškem 

pocházely ze spodních vrstev nebo z destrukce opevnění, musíme se spokojit s datací hradiště 

do raného středověku. Samotné osídlení hradiště pak možná začalo již v  8. století, těžiště 

bylo ve století 9. a přesahovalo patrně až do 10. století, čili spadá spíše do doby 

středohradištní s možným přesahem do doby starohradištní. Zbytky sakrální stavby v areálu 

nalezeny nebyly (Varadzin 2010, 543).    

b) Co se týče pohřebních nálezů na katastrálním území Jinonic, tak v roce 1938 byly při 

zemních pracích narušeny dva hroby. Tyto hroby se nacházely v ulici „Pod Vidoulí“ v okolí 

domu čp. 26/500. Oba pohřbení se nacházeli v typické poloze na zádech. Jeden z hrobů byl 

úplně bez výbavy a v druhém, silně poničeném, byla nalezena nádoba, která podle výpovědi 

zde pracujících dělníků ležela u nohou pohřbeného (Sláma 1977, 107). 

c) Druhý pohřební nález na jinonickém katastru pochází z Nové vsi. Před domem čp. 546 

byl v březnu roku 1961 při stavbě vodovodu poničen kostrový hrob, o kterém nejsou žádné 

další informace. Zachovala se pouze nádoba, kterou přinesl jeden z pracovníků stavby (Sláma 

1977, 107). 

d) Poslední pohřební nález z jinonického katastru pochází opět z Nové vsi. V dubnu 1925 

byl odkryt neznámým nálezcem na kraji lomu na těžbu hlíny kostrový hrob, který podle 

názoru nálezce měl patřit k většímu slovanskému pohřebišti. Uvnitř hrobu bylo nalezeno pět 

skleněných perel, které jsou ale ztraceny (Sláma 1977, 108). 

                                                           
13 (Lutovský-Militký 2000, 103-105, obr. 4) 
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Podle Jiřího Slámy pocházejí všechny výše zmíněné pohřební nálezy z období po zániku 

butovického hradiště (Sláma 1986, 19). Přesnější dataci nejde jednoznačně určit.   

 

Lahovice, okr. Praha 5: 

a) V Lahovicích bylo Zdenou Krumphanzlovou objeveno pravděpodobně jedno 

z největších slovanských pohřebišť v Čechách, které trvalo od středohradištního období a 

přesahovalo až do mladohradištního. Na písečné duně na západě obce u silnice Lahovice-

Radotín, která byla nazývána „Suchý“ nebo také „Holý“ vrch byly již roku 1977 známy dva 

kostrové hroby z hradištního období, jak nás informuje Jiří Sláma ve své práci (Sláma 1977, 

108-109). 

Na tomto rozsáhlém pohřebišti pohřbívali Slované již od první poloviny 9. století až do 

40. let 11. století, přibližně tedy 180 – 190 let. Z vesnice se na pohřebiště dalo v období 

raného středověku dostat přes mělký brod Chotečského potoka, který nedaleko odsud ústil do 

Vltavy. Dnešní tok Berounky byl do koryta Chotečského potoka přemístěn až v 19. století při 

regulačních pracích, takže v období raného a vrcholného středověku tekla Berounka jižněji od 

Vltavy, a to přibližně v místech dnešního slepého ramene až pod Zbraslavským zámkem 

(Krumphanzlová 1997, 394). 

Místo pohřebiště bylo zvoleno na písečné duně, ustáleném kvartérním písečném přesypu, 

který byl v pozdějších dobách nazýván „Suchý“ nebo „Holý vrch“. Velmi pravděpodobným 

důvodem, proč bylo pro pohřbívání zvoleno právě toto místo je to, že písečná duna odolávala 

každoročním záplavám, které byly v těchto místech běžné (Krumphanzlová 1997, 394). 

 Samotné pohřebiště se nacházelo na strmějším závětrném svahu duny a bylo přibližně 

135 m dlouhé s široké 13 – 25 m. Celkem bylo nalezeno 435 jedinců, kteří byli uloženi ve 395 

hrobových jamách, a to až ve třech vrstvách. Někdy byly zbytky starších hrobů rozhrnuty 

stranou nebo z nich byl vytvořen tzv. sklad kostí. Pozůstatky 36 jedinců z celkového počtu 

bylo rozptýleno po hřbitově ve formě tzv. příměsí (Krumphanzlová 1997, 394). 

 Pohřebiště bylo rozděleno na dvě poloviny. Starší část se nacházela v jižní polovině a 

byla uspořádána skupinově, později pak v řadách. V severní mladší polovině byly hroby 

uspořádány v řadách, nejprve nepravidelných, pak v pravidelných. Hroby orientace V – Z, 

tzn. Hlava k západu a nohy k východu, se nacházely na západním úpatí duny. Pohřebiště 

trvalo okolo 5, 5 generace, kdy v každé generaci mohlo žít tak přibližně 80 lidí, a to včetně 

starců a dětí. Děti tvořily asi třetinu pohřbených (Krumphanzlová 1997, 394). 

Sídliště bylo od pohřebiště vzdálena asi 500 m jižněji za Chotečským potokem. Bylo 

založeno také kolem poloviny 9. století a je osídleno dodnes. Nejbližší sídliště se soudobými 



27 
 

pohřebišti se nacházela v Modřanech a Radotíně, osídlena byla i jedna z Chuchlí14 

(Krumphanzlová 1997, 394). 

U jednoho z hrobů, hrob č. 304, byly nelezeny tři jamky, ve kterých byly podle Zdeny 

Krumphanzlové zatlučeny tři sloupy. Přibližně 7 m východně od těchto sloupů byla odkryta 

kotlovitá jáma o průměru ústí 215 x 190 cm a hloubce 115 cm. Výplň jámy naznačovala, že 

jáma byla dlouhou dobu udržována a pak naráz zasypána. Ve výplni byly nalezeny uhlíky, 3 

keramické střepy z hradištního období, kost lidského článku prstu, hrudka mazanice a štípaný 

nástroj z mléčného opálu. Po vybrání výplně jámy se objevila vnitřní konstrukce, která se 

skládala ze dvou vrstev kamenů poskládaných od jihu k západu. Na těchto dvou řadách 

kamenů se nacházely další kameny, které byly kladeny do pilířovitých skupin, které 

dosahovaly téměř vrcholu jámy. Kamenná konstrukce byla v základu 150 cm široká a tvořila 

oltářovité vyvýšení, které bylo tvořeno suťovým materiálem a valouny. Kameny také tvořily 

dlažbu na dně jámy. Po odstranění několika kamenů, které vypadly z konstrukce byla odkryta 

další kůlová jáma oválného tvaru, která měla maximální průměr přibližně 40 cm. Podle Z. 

Krumphanzlové byl v této jámě upevněn kameny dřevěný sloup, který nesl na svém konci 

idol nějakého božstva (Krumphanzlová 1997, 395). 

Přibližně ve vzdálenosti 4,9 – 5 m od výše zmíněné kotlovité jámy se nacházely dvě 

čtvrtkruhové kamenné zídky, kde kameny byly spojovány hlínou a pískem. Zídky byly 

tvořeny většinou valouny a méně suťovým materiálem. Nebyl zde nalezen žádný 

archeologický materiál (Krumphanzlová 1997, 395).   

Výše popsané objekty, počínaje třemi kůlovými jamkami u hrobu č. 304 a konče dvěma 

čtvrtkruhovými kamennými zídkami, považuje Zdena Krumphanzlová za kultovní místo. 

Ovšem pro toto tvrzení nemáme žádné archeologické doklady a neznáme také žádné podobné 

analogie z okolních zemí. Z. Krumphanzlová založila svou interpretaci na práci Zdeňka Váni, 

který se věnuje problematice rozmístění tří kůlů, které na svém vrcholu nesly podoby idolů 

(Váňa 1990, 159 - 164). Dále pak autorka výzkumu hledá analogie jak v Čechách, tak i 

v okolních zemích, které jsou ale sporné. Pro takovouto interpretaci zatím tedy nejsou žádné 

opory. 

Kosterní nálezy z Lahovic byly později zrevidovány a byla provedena také 

paleopatologická analýza kosterního materiálu. Výsledky byly publikovány Petrou Stránskou, 

Miluší Dobisíkovou, Jakubem Likovským a Petrem Velemínským v roce 2010 (Stránská-

                                                           
14  Rozdělení na Velkou a Malou Chuchli pochází až z období vrcholného středověku, předpokládám, že nejdříve 

ze 13. století. Jediná hlášení o archeologických akcích pocházejí z prostoru dnešní Malé Chuchle, ale jedná 
se pouze o negativní zjištění, takže existenci sídliště v 9. století zde nelze potvrdit. Písemně je sídliště 
v Chuchli doloženo až ve 12. Století.  
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Dobisíková-Likovský-Velemínský 2010, 141 - 157). 

   Kostrové pozůstatky z pohřebiště v Lahovicích byly podrobeny antropologické analýze 

již v polovině 60 let minulého století, ale komplexního archeologického zpracování výzkumu 

v Lahovicích se teprve v současné době ujali prof. Jan Klápště a Miroslava Šmolíková. 

V souvislosti s tímto novým zpracováním byla také provedena výše zmíněná revize. Revizi 

provedli pracovníci Archeologického ústavu AV ČR a Národního muzea v Praze (Stránská-

Dobisíková-Likovský-Velemínský 2010, 141 - 142).  

Z evidovaných 402 jedinců se nepodařilo nalézt pozůstatky 5 skeletů, což je vzhledem 

k opakovanému stěhování kosterního materiálu úspěch. V lahovických hrobech byla většinou 

uložena jedna osoba, která se nacházela v klasické natažené poloze na zádech a byla 

orientována Z – V. Vyskytlo se i několik odchylek v orientaci na S – J. Tzv. „sklady kostí“ 

také nebyly v kosterním materiálu výjimkou, kdy se jednalo o porušené či rozházené hroby. 

Pozůstatky více jedinců byly zjištěny v 9 hrobech. Z dochované archeologické dokumentace 

není jasné, zde se jednalo o vícenásobné pohřby nebo o porušení hrobů (Stránská-Dobisíková-

Likovský-Velemínský 2010, 141 - 142).  

Od 60. let minulého století značně pokročily antropologické metody určování pohlaví a 

věku jedinců, takže i v tomto směru měla revize kosterního materiálu svůj význam (Stránská-

Dobisíková-Likovský-Velemínský 2010, 141 - 142).  

Celý soubor zahrnoval pozůstatky 397 jedinců a z toho bylo 149 nedospělých a 248 

dospělých. Co se týče pohlaví dospělých jedinců, tak 78 koster bylo určeno jako mužské a 90 

jako ženské. U zbývajících 80 jedinců pak špatné zachování koster nedovolilo určit pohlaví 

(Stránská-Dobisíková-Likovský-Velemínský 2010, 143).  

Co se týče úmrtnosti, tak muži se podle zhodnocení lahovických nálezů dožívali 

v průměru 43 – 47 let a ženy 38 – 43 let. Nejvíce nedospělých jedinců pak zemřelo ve věku 

od 0 – 6 let (Stránská-Dobisíková-Likovský-Velemínský 2010, 144). 

Pohřbení jedinci z Lahovic se vyznačují převážně dlouhou, úzkou až středně širokou a 

středně vysokou nebo vysokou lebkou, a to jak  můžu tak u žen. Podle celkových výsledků lze 

říci, že ženy mají sklony k širším tvarům všech lebečních partií (Stránská-Dobisíková-

Likovský-Velemínský 2010, 145 - 146). Kromě běžných úrazů byly na kosterním materiálu 

z Lahovic zjištěny také arteficiální zásahy. V jednom případě, pravděpodobně se jednalo o 

dospělého muže, byla zjištěna dvojitá trepanace lebky. U tohoto případu nejsou přítomny 

známky hojení a obě trepanace byly provedeny pravděpodobně škrabací technikou a 

v krátkém časovém sledu za sebou. Druhý nález arteficiálního zásahu tradičně označován jako 

„symbolická trepanace“, byl zjištěn u jedince neurčitého pohlaví. Nejedná se o otevření 
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mozkovny, ale o okrouhlou pravidelnou prohlubeň (Stránská-Dobisíková-Likovský-

Velemínský 2010, 148 - 149). Kromě výše zmíněných trepanací byly na kosterním materiálu 

z Lahovic zjištěny také některé vrozené vady, jako například bloky obratlů, rozštěp páteřního 

kanálu nebo oboustranná dysplasie kyčelního kloubu (Stránská-Dobisíková-Likovský-

Velemínský 2010, 151). 

Index maskulinity na lahovickém pohřebišti byl vypočítán na 866, 7. Tento index je 

důležitým ukazatelem, který vypovídá o složení populace. Podobných hodnot jako Lahovice 

dosahovala velkomoravská mikulčická pohřebiště „v podhradí“. Demografické složení 

populace může vypovídat o společenské funkci dané lokality (hradiště, dvorec, vesnice, ...), 

ovšem v případě Lahovic ovšem může být tento index zkreslen počtem neurčitelných jedinců. 

Podle výšky jedinců a stavu opotřebování určitých kostí lze usuzovat, že charakter populace 

pohřbené v Lahovicích byl spíše zemědělský (Stránská-Dobisíková-Likovský-Velemínský 

2010, 155). 

 

Lhota u Dolních Břežan, okr. Praha-západ:  

a) První systematický výzkum Hradiště nad Závistí provedl roku 1942 Emanuel Šimek. 

E. Šimek tuto lokalitu podrobně zaměřil a popsal, ale kvůli zalesnění lokality měl k dispozici 

jen málo nálezů, aby mohl komplex správně datovat. E. Šimek sice nevylučoval pravěký 

původ některých částí, ale podle nalezené keramiky datoval celý komplex do 10. století 

(Motyková – Lutovský 2010, 356). 

Jasnější představu o datování lokality přinesl průzkum Františka Proška, který byl 

publikován po druhé světové válce. F. Prošek zveřejnil nálezy, které potvrdily osídlení již 

z doby bronzové, halštatské a především z doby laténské (Motyková – Lutovský 2010, 356). 

Systematický a také asi nejznámější výzkum Hradiště nad Závistí byl zahájen roku 1963 

pod vedením Libuše Jansové, ke které se postupně přidali Petr Drda, Karla Motyková, Alena 

Rybová a Miloš Čižmář Výzkum trval až do roku 1989 a ukázal, že po pádu známého 

keltského oppida byla strategicky výhodná poloha osídlena i v pozdějších dobách. Nalezeny 

byly pozůstatky osídlení z doby římské, stěhování národů a také z období raného středověku 

(Motyková – Lutovský 2010, 356). 

V letech 1974 – 78 odkryl výzkum 18 raně středověkých hrobů, dalších šest pak v 

navazujícím výzkumu z roku 1988-1989 (při hledání těchto hrobů byla použita 

magnetometrická metoda). Hřbitov se nacházel v prostoru zaniklé brány A, byl vklíněn mezi 

valy pravěkého opevnění, kdy část hřbitova byla poničena recentními zásahy z 19. století. 

Datováno bylo pohřebiště do intervalu 9. – 10. století  (Motyková-Drda-Rybová 1982, 451). 
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Celkem bylo nalezeno 24 zahloubených objektů a pouze v 19 z nich byly nalezeny lidské 

pozůstatky. Ostatní objekty byly také označeny za hroby, ale u některých z nich není jejich 

určení jisté (Motyková – Lutovský 2010, 373).    

Antropologickou analýzu hřbitova provedl Josef Chochol. Podle antopologicko-genetické 

analýzy byly na hřbitově pohřbeni příslušníci malého společenství, ve kterém byly rozeznány 

dvě rodiny. Jedna rodina je spojována antropologicky s tzv. libicko-mikulčickým typem a 

druhá se shoduje s autochtonní domácí složkou slovanského obyvatelstva v Čechách. Dále z 

rozboru vyplývá, že pohřbení jedinci nevykonávali žádné těžké fyzické práce a tedy se přímo 

nezabývali zemědělskou výrobou (Motyková-Drda-Rybová 1982, 451). V roce 2010 bylo 

pohřebiště znovu zrevidováno Jakubem Likovským a Petrem Velemínským15. Jejich závěry 

nejsou v rozporu s analýzou, kterou vypracoval. Chochol, ale zároveň ji nové výsledky ani 

nepotvrdily. V současné době neumožňují morfologické metody ani možnosti studia 

minulých populací určit bližší příbuzenské vazby pohřbených jedinců na hradišti Závist 

(Likovský – Velemínský 2010, 815). Při revizi pohřebiště bylo ve zkoumané skupině pohřbeno 

zjištěno 8 dětí, 6 mužů, 4 ženy, jeden nedospělý jedinec a jeden dospělý, který byl 

pravděpodobně žena (Likovský – Velemínský 2010, 817).  

b) Systematický výzkum na Závisti pak dále pokračoval v letech 1985 – 1990. V 

centrální části hradiště, v poloze „U kamenného stolu“, která se nachází na nejvýše 

položeném místě na Závisti. Byly zde odkryty další zbytky slovanských chat a zlomky 

keramiky datované do středohradištního období. Na tomto místě byly také prokázány stopy 

rozličných aktivit a to od eneolitu až do středohradištního období (Archeologická databáze 

Čech, Archeologický ústav AVČR Praha, v.v.i.). 

 

Modřany, okr. Praha 4: 

a) viz starohradištní období 

 

Stodůlky, okr. Praha 5:   

a) Jan Kovářík a Miroslava Šmolíková  zkoumali v roce 1983 úsek  ulice Armády v Praze 

– Stodůlkách, a to úsek od ulice Mládi k náměstí Na Lužinách při jižním okraji vozovky na 

jižním okraji obce Stodůlek. Záchranný výzkum proběhl na základě budování nové 

inženýrské sítě. Jednalo se o výkop v šířce 400 cm a hloubce 200 cm. Přibližně v délce 200 

cm, konkrétně mezi domy čp. 786 a 799, bylo ve stěnách výkopu registrováno 13 porušených 

sídlištních objektů. Objekty náležely kultuře s lineární keramikou, s vypíchanou keramikou, 

                                                           
15 Likovský – Velemínský 2010, 807 - 828  
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kultuře knovízské a šest objektů obsahovalo inventář, který spadá do doby hradištní (Kovářík-

Šmolíková 1989, 85).  

Byly zachyceny části dvou pravoúhlých objektů, které byly interpretovány jako zemnice, 

zbytek byl interpretován jako sídlištní jámy. Ze zásypu obou objektů byla získána 

středohradištní keramika a vyskytla se zde i malá příměs pravěkých střepů. V hradištní 

keramice převažovaly soudkovité, baňaté i štíhlejší tvary. Okraje byly rozevřené až oble 

vyložené, oble nebo svisle seříznuté a v některých případech jemně prožlabené. Výzdobu 

tvořily většinou horizontální linie několikanásobných hřebenových rýh, vlnic a vpichů 

(Kovářík-Šmolíková 1989,103;90;92-93;96;98;100;102). Celkově je keramický materiál ze 

Stodůlek více méně slídnatý, ostřený jemným křemenným pískem a převážně dobře vypálený 

(Kovářík-Šmolíková 1989, 104).  

b) V roce 1938 byly prehistorickému oddělení Národního muzea předány nálezy ze dvou 

hradištních kostrových hrobů. Nálezy pocházejí z cihelny na Vidouli, u čp. 4 na katastrálním 

území Praha – Stodůlky. Z obou hrobů pocházejí zachované keramické nádoby, které podle 

jejich vyobrazení16 lze datovat do středohradištního období. Nádoby z hrobu č. 125/31 měla 

vyhnutý a šikmo zkosený okraj a pod hrdlem je zdobena pásem krátkých vlnovek. Povrch 

nádoby byl zhrublý a na jejím dně se nacházela hrnčířská značka v podobě plochého kruhu, 

který měl průměr přibližně 2 cm. Hmota, ze které byla nádoba vyrobena byla šedočerná a 

místy přecházela do tmavě žlutohnědé. Nádoba byla vysoká přibližně 9 cm.17  

Nádoby z druhého hrobu, č 6/32, je popsána jako štíhlý hrnec s šikmo vychýleným a 

šikmo zkoseným okrajem. Pod hrdlem se opět nacházel pás vlnovek. Barva nádoby byla 

tmavě červenohnědá (ARÚ Praha HLAS 634/1938). 

Na stejné lokalitě byly již roku 1931 nalezeny další dva slovanské kostrové hroby, které 

nalezli zdejší dělníci při odkopávání hlíny. První hrob byl před příchodem Antonína Knora 

téměř celý zničen. Hrob byl orientován delší stranou ve směru V – Z a byly zde zachovány 

stopy po kamenném obložení. Z nálezů se zachovalo kování vědérka, které bylo nalezeno 

v jihozápadním rohu. V hrobě byli pohřbeni dva jedinci, kteří byli uloženi vedle sebe 

v orientaci hlavou k západu a nohy k východu. U levé ruky jedné z koster, která byla uložena 

na severní straně hrobu, ležel železný nůž a u nohou se nacházela nádobka, která byla ovšem 

značně poničena pracemi v cihelně (ARÚ Praha HLAS 1931/2906).  

Druhý hrob byl delšími stranami orientován ve směru S – J a byly zde zachovány stopy 

po dřevěném obložení. V hrobě se nacházela špatně zachovaná kostra dítěte, za které zbyla 

lebka, pár žeber a kosti nohou. Dítě bylo pohřbeno v klasické poloze na zádech hlavou 
                                                           
16 ARÚ Praha HLAS 634/1938 
17 popis nádoby podle Antonína Knora; ARÚ Praha HLAS 634/1938 
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k severu. V jihovýchodním rohu hrobu byla u nohou uložena keramická nádobka a u lebky se 

našly čtyři zlomky skleněných železných korálků (ARÚ Praha HLAS 1931/2906). 

 

Zbraslav, okr. Praha 5: 

a)V letech 1994 – 1995 proběhl na Zbraslavském náměstí záchranný archeologický 

výzkum pod vedením Jiřího Bernata, Miloslava Chytráčka, Pavla Vařeky a Miloše Vávry. Při 

budování inženýrských sítí byla narušena část středohradištního pohřebiště a pravěkých 

sídlištních objektů (Bernat a kol 1997,341).      

Celkem bylo odkryto 20 hrobů, z nichž tři byly mužské, čtyři ženské, pět dětských a 

zbytek nebyl antropologicky určen, protože hodně hrobů bylo buď již poničeno probíhající 

stavbou anebo nebylo tak dobře zachováno. K podrobnější antropologické analýze byly však 

poslány pouze kosterní pozůstatky z 16 hrobů (Dobisíková 1977, 383). V každé hrobové  

jámě spočíval pouze jeden jedinec a dvou hrobech byly dokonce zachovány zbytky rakví 

(Bernat a kol 1997, 351). Pohřební výbava se skládala z keramických nádob a esovitých 

záušnic (Bernat a kol 1997, 352). Kromě hrobových nálezů se zde také našlo několik raně 

středověkých zahloubených objektů (Bernat a kol 1997, 354-357). 

Pohřebiště na Zbraslavském náměstí lze označit za řadové, kdy se jednotlivé hroby 

navzájem neporušovaly.    

Podle nalezené keramiky bylo pohřebiště datováno do 2. poloviny 9. – začátek (možná 

celá první polovina) 10. století. Odkryt byl jen výsek pohřebiště, s čímž je třeba při jeho 

datování počítat. Je pravděpodobné, že pohřebiště zasahovalo i dále do mladšího období, ale 

bez dalších nálezů nelze jasně určit, kdy přesně se na pohřebišti přestalo pohřbívat (Bernat a 

kol 1997,353).  

 

3.4. Mladohradištní období – 2. pol. 10. - 12. století 
 

Braník, okr. Praha 4: 

a) První archeologická akce na území Braníka byl pravděpodobně sběr střepů, který ve 

zdejším okolí prováděl Jan Axamit. Z dochovaných zpráv vyplývá, že v okolí Krče našel 

Axamit soubor hradištních střepů, ovšem jejich přesná poloha je neznámá. Mohlo se jednat o 

střepy ze sídliště, které bylo odkryto výzkumem v roce 1963, ale s jistotou to tvrdit nelze 

(Turek 1947/48, 76). 

V Modřanské ulici čp. 15 na dvoře Ústavu pro výzkum rud byl v roce 1963 stavebními 

úpravami narušen sídlištní objekt, který se nacházel při jižní zdi hlavní budovy. Průzkum 
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objektu zde provedla Jana Lososová. V porušené sídlištní jámě bylo nalezeno kostěné šídlo, 

zvířecí kosti, kousek blíže neurčeného železného předmětu a zlomky mladohradištní 

keramiky. Vzhledem k nálezům se jednalo o sídliště z mladohradištního období. Odkryta byla 

jen malá plocha a nálezy nejsou zatím publikovány, takže dataci nelze přesně ověřit (BZO 

1963, 34). 

 

Černošice, okr. Praha-západ: 

a) V roce 1856 sesbíral Václav Krolmus na obou březích potoka Švarcavy střepy, které 

nebyly jednoznačně datovány. Václav Krolmus nás také informuje o existenci několika 

pohřebišť okolo výše zmíněného potoka. Jedno z pohřebišť se mělo nacházet pod strání na 

cestě od Černošic k Radotínu a další pohřebiště pak směrem od Radotína k Velké Chuchli. 

Počet pohřebišť ovšem Krolmus neuvádí a neuvádí ani případné nálezy z nich (Sklenář 1992, 

41).  

Na parcele u vily čp. 67, která se nachází mezi dráhou a silnicí z Radotína,  byly v roce 

1905 odkryty čtyři kostrové hroby z mladohradištního období. Všichni čtyři pohřbení byli 

v klasické poloze na zádech V jednom z hrobů byla u kolene pohřbeného nalezena nádoba a 

v dalším měl být podle výpovědi nálezců uložen přeslen. V listopadu roku 1905 převzal 

vedení vykopávek Josef Ladislav Píč, který odkryl další čtyři hroby. Stěny dvou hrobů byly 

vydřeveny a v jednom z hrobů, který zřejmě patřil mladé dívce, byly nalezeny čtyři esovité 

záušnice (Sláma 1977, 31-32). Tyto kostrové pohřby mohly být součástí většího pohřebního 

areálu, ale to je pouze teoretická úvaha, která nemá oporu v hmotných pramenech.  

b) Na místě pole mlynáře Vošáhlíka, na trase železnice mezi Černošicemi a Dolními 

Mokropsy, byl roku 1861 nalezen depot mincí z 12. století. V baňaté nádobě, která měla 

údajně ouško, bylo nalezeno 400 – 500 stříbrných denárů Bořivoje II., Svatopluka a 

Vladislava I. Tento depot našli a rozebrali dělníci, kteří zde prováděli výkop pro železnici. 

Jednu minci a informaci o nálezu předal Františkovi Peterovi Rohoznickému pro Národní 

muzeum pražský zeměměřič inženýr Josef Vet (Sklenář 1992, 41). 

c) O rok později byla za neznámých okolností nalezena další nádoba s přibližně 400 

denáry Vladislava I. a Soběslava I. z první poloviny 12. století. Nádoba se údajně nacházela 

na stejném místě jako z předešlého roku, ovšem bližší okolnosti nálezu nejsou známé (Sklenář 

1992, 41).  

 

Davle, okr. Praha-západ: 

a)  V letech 1975 - 1983 byl archeologicky zkoumán areál zaniklého benediktinského 
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kláštera sv. Jana Křtitele na Ostrově.  

V roce 1975 zde byla nalezena trojlodní bazilika, ve které byla prozkoumána severní 

chórová část (BZO 1975, 19).   

V letech 1976 – 1977 proběhl v areálu zaniklého kláštera předstihový revizní výzkum, na 

který navázal další plošný výzkum. Pokračovalo se ve výzkumu chórové části trojlodní 

baziliky, kde byly v její střední části nalezeny zbytky podlah a hroby. V západní části 

chórového prostoru byla nalezena válcová jáma. V jižní chórové části půdorysu byly patrné 

pozdější přestavby, které se projevovaly především u severní zdi, která byla dodatečně 

přezdívána a zesilována při gotických přestavbách. Výzkum také prokázal, že trojlodí bylo 

k bazilice připojeno až později, což dokazuje spára, která byla zjištěna v chórové části. Tato 

spára měla základovou partii z kamenů kladených na jíl. V trojlodí byly zachovány zbytky 

dlažeb v různých úrovních, jámu s pláštěm vyzděným kameny kladenými na jíl a kůlové 

jamky (BZO 1977-78, 26). 

V sezóně 1976 – 1977 byla určena relativní a zčásti i absolutní chronologie zkoumané 

trojlodní baziliky. První etapu by měla tvořit chórová část, která byla datována do doby po 

roce 1137, autoři výzkumu ale nevylučují i starší datování. Druhou fázi představuje trojlodní 

bazilika, u které se předpokládá dokončení někdy na počátku 13. století. V polovině 14. století 

pak měla být trojlodní bazilika rozšířena o obdélné presbyterium. Kromě těchto fází byla 

zjištěna řada dalších mezifází a úprav, jako například zvyšování podlah, rozšíření typů 

keramických dlaždic apod (BZO 1977-78, 26). Po vyzvednutí množství hrobů v prostoru 

jihovýchodního ambitu byla prozkoumána zděná hrobka, která byla částečně překryta základy 

napojení apsidy severní chórové kaple. Nacházely se zde břidlicové krycí desky, pod kterými 

byla výplň ze silně zahliněného písku, uhlíků, keramiky a zvířecích kostí. V této výplni byl 

nalezen denár Spytihněva II. (1055 - 1061)18. Pod výplní byla uložena kostra, která ležela ve 

slabé vrstvě šedočerné hlíny. U pravé nohy bylo nalezeno tulejkovité kování a u dolní čelisti a 

klíční kosti ležely zbytky velmi tenkého zlatého drátu. Tato hrobka patří k nejstarším 

nálezům, které byly v areálu kláštera zatím zjištěny. Dále také bylo odkryto množství hrobů 

v mnohonásobných superpozicích (BZO 1977-78, 26 -27). 

Mezi lety 1980 – 1981 byl prozkoumán celý prostor ostrovského kláštera. V celém 

prostoru byly zachyceny stopy dřevěné zástavby, které byly datovány do 11. – 12. století, 

eventuálně do počátku 13. století (BZO 1980-81, 22). 

 

Dobřichovice, okr. Praha-západ: 

                                                           
18 Žemlička 1997, 75 
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a) V západním kraji obce na křižovatce cest do Karlíka a do Let byl roku 1905 objeven 

kostrový pohřeb z mladohradištního období. Pohřbený ležel v natažené poloze s rukama 

položenýma na hrudi a u nohou měl keramickou nádobu (Sláma 1977, 36). 

b) Povrchový průzkum sídliště na lokalitě Karlík u Dobřichovic provedl Zdeněk 

Smetánka. Název lokality Karlík u Dobřichovic, která se dnes rozkládá kolem kostela sv. 

Martina, je mladšího původu. Název „Karlík“ se původně vztahoval pravděpodobně na 

hrádek, který se nacházel přibližně 1,4 km severněji od dnešního Karlíka u Dobřichovic a na 

mlýn, který se měl nacházet v blízkosti hrádku. Poloha tohoto hrádku je předpokládána na 

ostrohu, který se nacházel nad levým břehem Karlického potoka. Sídliště, které se nacházelo 

v místech kolem známé románské rotundy, bylo podle Z. Smetánky původními 

Dobřichovicemi, které se v pozdějším období přesunuly do polohy, ve které se nacházejí 

dodnes. Místo původního sídliště a rotundy potom dostalo dnešní název Karlík (Smetánka 

1973, 82). 

Dnešní obec Dobřichovice vznikla až ve 13. století díky řádu křižovníků s červenou 

hvězdou, kteří Dobřichovice do svého držení dostali někdy po roce 1253. Někdy po tomto 

datu se předpokládá, že původní osídlení kolem rotundy sv. Martina začalo postupně řídnout a 

přesouvat se do nového sídliště blíže ke Mži (Smetánka 1973, 82). 

Plocha, kterou Z. Smetánka vyhodnotil jako vhodnou pro osídlení se nachází v místech, 

kde Karlický potok dosahuje nivy Mže a vytváří údolí, které je u vstupu zúženo z obou stran, 

na východní straně především skalnatými výběžky. Samotné sídliště se nacházelo na 

náplavovém kuželu, který vytvořil Karlický potok u vstupu z údolí do nivy Mže. Tento kužel 

přečnívá nad úroveň nivy a poskytl tak ochranu sídlišti před každoročními záplavami. 

Osídlená plocha sídliště činila 1,9 ha. Na této osídlené ploše se nacházela románská rotunda a 

,podle výsledku povrchových sběrů Z. Smetánky, se v jejím okolí a hlavně severně od ní mělo 

nacházet popisované sídliště. U rotundy se nacházelo pohřebiště, které se od ní táhlo a východ 

až za dnešní silnici a dosahovalo až na okraj parcela 271. Existenci šlechtického dvorce, který 

měli později do držení získat již zmiňovaní kanovníci s červenou hvězdou, nelze na sídlišti  

doložit, ale autor výzkumu tuto nevylučuje (Smetánka 1973, 83).  

Poloha dobřichovického sídliště umožňovala díky blízkosti lužního a habrového lesa 

provozovat jeho obyvatelům lov. Ovšem v této době se předpokládá, že lov již měl u 

poddaných daleko menší význam. Dalším možným způsobem obživy obyvatel sídliště, kromě 

zemědělské výroby, byl rybolov. Díky přítomnosti velkého vodního toku a blízkosti nivy, zde 

byl občasný rybolov velmi pravděpodobný (Smetánka 1973, 86). 
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Dolní Břežany, okr. Praha-západ: 

a)  V centru Dolních Břežan v poloze Na Sádkách na parcelách 16/1-11, 19/1, 27/6, 28/1 

při I. etapě stavby nového centra byl Jiřím  Bernatem v roce 2009 proveden  záchranný 

výzkum. Rozsáhlé zemní práce zasáhly do prostoru bývalého rybníka a pronikly převážně do 

recentních navážek. Pouze v ulici Na Račanech byla porušena zásobní jáma, z jejíž výplně se 

podařilo získat jen několik drobných kousků mazanice a atypických stěn keramických 

nádoby, které byly rámcově datovány do průběhu 11. - 12. století. Tato zásobní jáma je také 

zatím jediným dokladem osídlení Dolních Břežan po zániku hradiště (ARÚ Praha ZAA TX-

2010-6574). 

 b) Hradiště v Dolních Břežanech, viz středohradištní období.  

 

Hlubočepy, okr. Praha 5: 

a) V severozápadní části obce Zlíchov v blíže neznámé poloze byl nalezen hrobový nález 

z mladohradištního období. Bližší informace o nálezu nejsou známy (Sláma 1977, 100-101). 

b) Z katastrálního území Hlubočep pochází ojedinělý nález světle okrové nádobky. 

Nádobka byla nalezena v obci Zlíchov, zdobená byla dvěma vlnicemi a vodorovným pruhem. 

Podle popsané výzdoby by nádobka mohla odpovídat starší fázi mladohradištního období. 

Bližší okolnosti nálezu nejsou známé (Turek 1947/48, 76). 

 

Hodkovičky, okr. Praha 4: 

a) V roce 1985 byl na katastrálním území Hodkoviček proveden záchranný archeologický 

výzkum Josefem Havlem a Janem Kovaříkem. Výzkum se konal z důvodů výkopu pro 

sedimentační nádrž v rámci výstavby modřansko-komořanské komunikace, konkrétně jižně 

od ulice V Náklích a západně od ulice Modřanská. V profilu výkopu bylo objeveno 5 

sídlištních objektů, které obsahovaly množství keramiky, která byla datována do 

mladohradištního období. Lokalita byla stavebními pracemi zničena, takže více informací 

není (BZO 1984-85, 169).  

 

Cholupice, okr. Praha 4: 

a) Na vrchu Cholupičáku mezi Cholupicemi a Písnicí byla nalezena nádobka 

s obdélníkovou značkou na dně. Nádobka byla datována do doby mladohradištní. (Kudrnáč 

1963, 211) Na výšku měří nádobka 4, 5 cm a průměr ústí je 4 cm (ARÚ Praha HLAS 

1324/1939).  

b) Na území Cholupic byly provedeny ještě další dvě archeologické akce, z nichž jedna 
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nebyla specifikována, je známo pouze to, že se jednalo o nález raně středověké nádoby, která 

mohla pocházet z pohřební výbavy (Sláma 1977, 32). Nález byl uveden v hlášení z roku 1950, 

takže je možné, že se jedná o nález z  výše zmíněné hrobky, kterou popsal J. Kudrnáč. 

Druhým nálezem je pohřeb z bývalé Hudcovy pískovny, na parcele číslo 465/15, 16 a 19. 

Bližší informace o nálezu ovšem také chybějí (Sláma 1977, 32). Na základě informací o 

pohřebních nálezech z Cholupic můžeme předpokládat, že se jednalo o pohřební nálezy z 

jedné hrobky z mladohradištního období. Vzhledem k tomu, že zde v posledních letech 

neproběhl žádný archeologický výzkum, nemůžeme říci nic bližšího.  

Z bývalé Hudcovy pískovny pochází také nálezy dalších nádobek, které ve svém dopise 

uvádí kronikář obce Písnice Josef Jeřábek. Nádobky nalezly děti místní školy v roce 1926 a 

odevzdaly jej do místní školy, ale žádný zápis o tomto nálezu neexistuje. Podle dopisu J. 

Jeřábka byly nádobky nalezeny na parcelách č. 465/15, 465/16 a 465/19. Vzhledem k velmi 

obecné informaci o těchto nádobkách, nejde spolehlivě ověřit jejich datování, podle zápisu 

v Archeologické databázi Čech by měly pocházet z mladohradištního období (ARÚ  Praha 

HLAS 7087/1950).  

 

Jesenice, okr. Praha-západ: 

a) V roce 1973 byl Vladimíru Čtverákovi předán soubor keramických střepů, který 

pocházel ze stavby strojní a traktorové stanice na území obce Jesenice. Z celého souboru V. 

Čtverák datoval jen dva zbytky okrajů, z nichž jeden pravděpodobně spadal do doby 

mladohradištní (ARÚ Praha HLAS 8588/1975).  

b) V roce 1986 vedla Karla Motyková a Miloslav Chytráček záchranný výzkum kvůli 

výstavbě nákupního střediska Jednoty v intravilánu obce Jesenice. V hlášení z výzkumu19 

podala K. Motyková zprávu o objevení středověkých objektů. Na tuto informaci navázal 

povrchový sběr Jana Klápště. V západní části jádra obce a v přilehlé periferii byl zjištěn 

rozptyl středověkých keramických zlomků. U čp. 31 byl převzat soubor střepů, který nalezl 

majitel pozemku při výkopu sklepa. Keramické zlomky byly datovány jak do doby 

mladohradištní, tak do vrcholného středověku (ARÚ Praha HLAS 2975/1987). 

 

 Jílové, okr. Praha-západ 

a) Z katastrálního území Jílového u Prahy pochází ojedinělý nález dna nádoby se značkou 

kola s loukotěmi. Tento nález byl datován Ivanem Borkovským do 11. století (Kudrnáč 

1963,211).  

                                                           
19 ARÚ Praha HLAS 2791/1992 
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b) Kvůli výkopu Sázavského vodovodu na ppč. 945 byl proveden v roce 1983 záchranný 

archeologický výzkum pod vedením Pavla Břicháčka. Z výzkumu pocházejí stopy kulturních 

vrstev s keramikou, kterou autor výzkumu datoval do rozmezí 10. – 12. století (BZO 1982-83, 

55). Dále byly odkryty dva objekty, pec s předpecní jámou a obilnice, ale ty byly datovány až 

na přelom 12. a 13. století  (ARÚ Praha HLAS 2111/1987).  

c) Poslední výzkum na území Jílového proběhl 22. 3. 1995 pod vedením Martina 

Tomáška. Jednalo se o výkop a dokumentaci pro stavební firmu. Sonda byla položena v 

sakristii kostela sv. Vojtěcha a byly zjištěny jámy, v jejichž výplni byly nalezeny zbytky 

lidských kostí a proto byly interpretovány jako hrobové jámy, které zřejmě pocházely 

z kostelního hřbitova. Zároveň s těmito jámami byly nalezeny zlomky vrcholně středověké 

sídlištní keramiky a dále zlomek vrcholně středověké dlaždice (ARÚ Praha ZAA 3120/1995).  

 

Jinonice, okr. Praha 5:    

a) Na katastrálním území Jinonic zaznamenal Norbert Mašek v roce 1965 ve Stodůlecké 

ulici v Butovicích, čp. 209-210, kulturní vrstvu přibližně 10 – 15 cm mocnou. Na stejném 

místě provedli záchranný výzkum v roce 1982 Jan Klápště, Zvonimír Dragoun a Michal 

Tryml. Z výzkumu pochází soubor 180 keramických zlomků, v němž převažují kalichovité 

okraje hrnců (72% z celého souboru)20. Střepy ukazují na existenci  mladohradištního sídliště 

(Dragoun-Klápště-Smetánka 1983, 394-395). Kalichovité okraje jsou dnes datovány do 

rozmezí 2. třetiny 10. – přibližně konec 11. století (Varadzin 2010,536-539). Dále bylo 

nalezeno několik raně středověkých zahloubených objektů. Jeden z objektů byl klasifikován 

podle situace v průkopu jako zemnice. Tento objekt byl vybrán a byl odkryt půdorys o 

rozměrech zhruba 3 x 3,5 m a byl 1,2 – 1,4 m hluboký. V zásypu objektu byl nalezen soubor 

keramických zlomků (BZO 1982, 83).   

b) Co se týče sakrální architektury, na katastrálním území Jinonic byl zkoumán kostel sv. 

Vavřince. Kostel se nachází na kraji Butovic, na hraně výběžku z rozsáhlého terénního bloku, 

k němuž patří i vzdálenější butovické hradiště. Původní podoba kostela představovala 

podélnou stavbu s půlkruhovou apsidou a později byl přestavěn, ale východní část kostela je 

stále určitelná jako raně středověká. Datace kostela bývá nejnověji kladena již do 11. století, 

což ale nelze s jistotou ověřit bez stavebně-historického průzkumu, který zde zatím nebyl 

proveden (Dragoun-Klápště-Smetánka 1983, 396). Pod kostelem sv. Vavřince bylo zjištěno 

další sídliště, které je mladší, než výše zmíněné sídliště ve Stodůlecké ulici.  

c) V areálu Jinonického zámku pak byla v roce 2004 zahájena stavební činnost na 

                                                           
20 BZO 1982-83, 143 
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parcelách 264-266 a 268-270. Záchranný výzkum v letech 2004-2005 zde vedl Milan 

Kuchařík. Mimo pravěké objekty bylo odkryto pokračování výše zmíněného sídliště z 

mladohradištního období. Zkoumány byl jeden zahloubený objekt a kůlová jamka. Výzkum 

také prokázal kontinuitu tohoto sídliště až na přelom doby mladohradištní a vrcholného 

středověku (Archeologická databáze Čech, Archeologický ústav AVČR Praha, v.v.i; BZO 

2006, 128). 

d) V roce 2007 proběhla v ulici Butovická stavba rodinného domu. Záchranný výzkum 

zde provedl Jan Horák, který zde mimo pravěké objekty zachytil také výrobní areál z přelomu 

mladohradištního období a vrcholného středověku. Zkoumána byla hutnická vyhřívací pec a 

kamenná destrukce neurčeného objektu. Z nálezů se pak jedná především o strusku a zlomky 

keramiky (ARÚ Praha ZAA 3935/2008).  

Další etapa výzkumu pak pokračovala v ulici Butovická ještě téhož roku, kdy se stavěly 

další rodinné domky. Jediným nálezem z vrcholného středověku tu byla keramika (ARÚ 

Praha ZAA NZ 1332/2010).  

Poslední záchranný výzkum provedl Jan Horák, opět v roce 2007, v ulici Pod Vavřincem 

749/7a. Zde se jednalo o rekonstrukci rodinného domu. Z výzkumu pocházel pouze ojedinělý 

nález zlomku vrcholně středověké keramiky (ARÚ Praha ZAA 3936/2008).  

 

Kunratice, okr. Praha 4: 

a) Z katastrálního území Kunratic také pocházejí zlomky nádob, které byly datovány do 

mladohradištního období. Tyto střepy jsou údajně mladší než ty, které se našly na 

Klučovském hradišti. O tomto nálezu se zmiňuje již J. L. Píč (Kudrnáč 1963, 211). Tyto 

zlomky nádob jsou jediným dokladem osídlení Kunratic v hradištním období. Ostatní nálezy 

pocházejí až z vrcholného nebo pozdního středověku. V písemných pramenech nemáme 

Kunratice před počátkem vrcholného středověku zmíněny. Je možné, že se zde nacházelo 

sídliště z mladohradištního období, ale zatím nemáme dostatek nálezů, abych existenci tohoto 

sídliště potvrdili.  

 

Libuš, okr. Praha 4:  

a) Okolí Libuše bylo zkoumáno již mezi lety 1845-1847 Václavem Krolmusem, kdy byl 

u bývalého kříže nalezen kostrový pohřeb mladohradištního období, ve kterém se nacházela 

bronzová záušnice. Kromě zmíněného hrobu se záušnicí se tu nacházela i mohyla, která 

ovšem nebyla datována (Sláma 1977, 70).  

b) Dalším nálezem na katastrálním území Libuše je pár střepů. Nález popisuje ve svém 
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článku Rudolf Turek21, ale informace o nálezci, počtu střepů a jejich konkrétnější popis autor 

neuvádí. Datován byl tento nález do mladohradištního období (Turek 1947/48, 76).  

 

Lipence, okr. Praha 5: 

a) Roku 1856 zkoumal okolí Lipence Václav Krolmus. Z jeho sběrů pochází nález 

kostrových pohřbů, ve kterých se za hlavami pohřbených nacházely keramické nádoby. 

Hroby se nacházely v poloze „Pod Lhotkami“ směrem k lipanskému dvoru a byly objeveny 

díky stavbě vodovodního potrubí ze Lhotek do dvora. Tyto hroby datovány obecně do raného 

středověku22, ovšem jejich přesný počet neznáme (Sklenář 1992, 251). Vzhledem ke dalším 

nálezům, které byly v této poloze nalezeny v letech 1887 a 1891 může být jistá šance, že 

hroby pocházejí také z mladohradištního období. 

Mezi lety 1887 a 1891 byla v jihovýchodní části Lipenců zkoumána stejná poloha „Na 

Lhotkách“ Zde byl nalezen kostrový pohřeb datovaný do mladohradištního období. Ovšem 

přesná poloha není opět známa (Sláma 1977, 71-72). V Lipencích se tak nacházel pohřební 

areál z mladohradištního období. Velikost areálu není možné kvůli nedostatku informací o 

jejich počtu určit. 

 

Lochkov, okr. Praha 5: 

a) Na katastrálním území Lochkova, na silnici mezi Radotínem a  samotným Lochkovem, 

byl roku 1906 doktorem Slavíkem objeven kostrový pohřeb z mladohradištního období 

(Sláma 1977, 72). Jedná se pouze ojedinělý nález, takže nelze s jistotu říci, zda byl tento hrob 

součástí většího pohřebního areálu nebo nebyl.  

  

Modřany, okr. Praha 4 

 a) K jedněm z nejstarších nálezů na katastrálním území Modřan patří 17 

mladohradištních kostrových hrobů, které vykopal Josef Antonín Jíra kolem roku 1920. 

Hroby byly většinou bez milodarů, jen v jednom se nacházel denár Vratislava II, v jiném 

železný nožík, dále záušnice a kování pásu. Veškerý materiál je už bohužel ztracen, takže 

nevíme, ve kterých hrobech se předměty nacházely. Dalšími zajímavými nálezy z 

modřanských hrobů jsou 3 hradištní nádobky s jednoduchými vlnicemi a vodorovnými 

liniemi, dále pak hrot železného šípu s křidélky a zlomek železného nože (Turek 1947/48, 76).  

V Praze v Modřanech byly v ulici Modřanská, v okolí továrny čp. 68/78,  různými 

dělníky nalézány kostrové pohřby, které nebyly nikde zaznamenány. Části nálezů, jako byly 
                                                           
21 Turek, 1947/48, 59-95  
22 Archeologická databáze Čech, Archeologický ústav AVČR Praha, v.v.i 
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nádoby, perly, železné předměty a také tzv. „brož“ skončily u soukromých vlastníků. Byl 

zachován pouze předmět, který byl předán Národnímu muzeu, ale bližší informace nejsou 

známé (Sláma 1977, 112-114). Na kříži ulic Modřanská a Klášterského, v prostoru bývalé 

Mitera pily, byl nalezen další kostrový pohřeb. Tyto hroby patrně patřily k dříve objevnému 

pohřebnímu areálu (Sláma 1977, 112-114). 

b) Mezi lety 1942-1946 našel na svém majetku F. Fryč zlomky sídlištní keramiky z 

mladohradištního období. Tyto zlomky pocházejí z prostoru již výše zmiňované Dvořákovy 

pískovny.23 

 

 Radotín, okr. Praha 5: 

a) Mezi severovýchodním okrajem radotínského nádraží a pískovnou bylo od roku 1921 

narušováno mladohradištní pohřebiště kvůli těžbě písku. Zachráněné nálezy byly ukládány 

v různých muzeích. V roce 1965 se zde Archeologickému ústavu podařilo prozkoumat zbytky 

tří hrobů. Jedinci byli uloženi v typických polohách na zádech a nedochovala se žádná výbava 

(Sláma 1977, 133). Sídlištní nálezy z katastru Radotína zatím potvrzeny nemáme, ale zato 

máme zdejší sídliště doloženo v písemných pramenech do konce 12. století.  

 

Řeporyje, okr. Praha 5: 

a) Na katastrálním území Řeporyjí byly roku 1908 nalezeny dva kostrové hroby, které se 

nacházely u kostela a na místě bývalé tvrze. Tyto nálezy byly učiněny přibližně v místech24, 

kde již Václav Krolmus prozkoumal v roce 1854 neznámý počet kostrových hrobů, které při 

stavbě svého domu našel J. Procházka. U nohou jedné kostry se nacházel hradištní tuhový 

střep. Další keramické střepy se nacházely mimo hroby a byly zdobeny vlnicemi a kolkem. O 

rok později byl na katastrálním území Řeporyjí nalezen další kostrový hrob, ze kterého získal 

O. A. Pecka dvě esovité záušnice (Turek 1947/48, 77). 

b) Další hroby na katastru Řeporyj byly vykopány Národním muzeem na sokolské 

cvičišti v roce 1921. Jednalo se o dva hroby, ve kterých se nacházela nádobka a zbytky dvou 

železných nožíků. Nádobka měla světle okrovou barvu, nepravidelné soudkovité tělo 

s profilovaným okrajem, byla tvrdě vypálena a zdobena vodorovnými rýhami. Na dně 

nádobky byl plastický kruh, který měl uprostřed oblou vypuklinku. Z nalezených nožů se 

zachovaly pouze zlomky rýhované kostěné střenky (Turek 1947/48, 77). 

c) Dalším nálezem z Řeporyjí je další záušnice, kterou získal Břetislav Jelínek, ale bližší 

                                                           
23 viz Pražský typ, Modřany, okr Praha 4 
24 u domu čp. 10 
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informace o místě nálezu nejsou (Turek 1947/48, 77). 

d) Na místě mezi kostelem sv. Petra a Pavla a domem čp. 10, na dřívějším Gottwaldově 

náměstí, dnes Řeporyjské náměstí, v Řeporyjích, byl od poloviny 19. století konstantně 

narušován pohřební areál. Roku 1854 prozkoumal jeden kostrový hrob obložený kameny 

Václav Krolmus. U hlavy pohřbeného se nacházela nádoba a tři esovité záušnice. K dalšímu 

poničení většího počtu hrobů došlo v roce 1908 kvůli stavbě rodinných domů. Mezi 

poničenými hroby byl údajně i hrob, ve kterém byli pohřbeni dva jedinci. Tento hrob 

obsahoval nádobu a prsten, který se ale ztratil (Sláma 1977, 133).  

I v následujících letech byly na této lokalitě nacházeny další hroby, ze kterých pocházejí 

další dvě esovité záušnice (Sláma 1977, 133).  

e) Roku 1966 zkoumal okolí románského kostela sv. Petra a Pavla Zdeněk Smetánka. 

Povrchový průzkum byl prováděn za účelem možnosti zjištění mladohradištního osídlení, 

které by se vázalo k románskému kostelu. Podle Z. Smetánky přichází v úvahu pro osídlení 

plocha, která se nachází v ohbí Dalejského potoka a jeho okolí, které je ovšem dnes zastavěno 

moderní zástavbou (ARÚ Praha HLAS 9808/1966). 

f) Roku 1977 byl proveden předstihový archeologický výzkum na trase dopravního 

okruhu v úseku Slivenec – Třebonice. Na katastrálním území Řeporyj byla během výzkumu 

zachycena část raně středověké osady. Osada se nacházela v poloze zvané „Závětina“, na 

mírném svahu skloněném k severu a k potůčku, který je pravým přítokem Dalejského potoka. 

Na ploše velké přibližně 60x75 m bylo zachyceno celkem 11 objektů. Sedm z těchto objektů 

souviselo z hutnictvím železa a jednalo se pravděpodobně o vyhřívací jámy, v jejichž výplni 

byly nalezeny zlomky keramiky. V případě dalších objektů se jednalo o část chaty, obilnice, 

jáma s destruovanou pecí a objekt, který by mohl být pozůstatkem raně středověké 

komunikace (Fridrichová 1984, 343). 

Výzkum prováděla Marie Fridrichová a podle její interpretace lze celkovou situaci 

interpretovat jako povrchový důl na železnou rudu. Podle nalezené keramiky byl celý objekt 

datován do poloviny 12. století (Fridrichová 1984, 352).   

g) Mezi lety 1996 – 2001 bylo území Řeporyjí soustavně zkoumáno Davidem Daněčkem. 

Povrchové sběry v letech 1996 - 2000 proběhly v poloze „Závětina“, na severním svahu 

skloněném mezi dálnicí a silnicí na Ořech. Z těchto sběrů pocházejí nálezy, které byly 

datovány do pravěkého období. Jediným nálezem, který byl datován obecně do raného 

středověku byl jeden zlomek kamenného oboustranně vrtaného brousku (ARÚ Praha HLAS 

10287/2000).  

V letech 2000 - 2001 bylo sbíráno pole na terénní vyvýšenině mezi ulicemi K Zadní 
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Kopanině a K Holému vrchu. Z mladohradištního období byly nalezeny zbytky čtyř okrajů 

sídlištní keramiky (ARÚ Praha HLAS 1895/2001).  

V roce 2001 proběhl další sběr na ploše mezi ulicemi K Zadní Kopanině a 

Novořeporyjskou. Z tohoto sběru pochází ojedinělý nález střepu ze starohradištního období 25 

(ARÚ Praha HLAS 1892/2001). 

   

Slivenec, okr. Praha 5: 

a) Ve Slivenci byl v obecní cihelně nalezen roku 1939 kostrový pohřeb z 

mladohradištního období (Sláma 1977, 152). Akce je opět nespecifikována, takže kromě 

datace se neví o pohřbu takřka nic.  

b) Sídlištní nálezy ze Slivence pocházejí pouze ze sbírky, kterou předala základní škola 

ve Slivenci muzeu na Hanspaulce, kde jsou nálezy uloženy dodnes. Keramické střepy 

pocházejí také z mladohradištního období, ale bližší informace o nich nemáme 

(Archeologická databáze Čech, Archeologický ústav AVČR Praha, v.v.i.). 

 

Stodůlky, okr. Praha 5:   

 a) Na místě bývalé Dezortovy cihelny, která se nacházela v místech mezi dnešními 

ulicemi Kovářova a Oistrachova, za domem čp. 113, byl na konci 19. a začátkem 20. století 

zničen pohřební areál, ze kterého byla část zachráněna Břetislavem Jelínkem a dalšími. 

Zveřejněna byla zpráva pouze o odkryvu čtyř hrobů v roce 1886. Z výzkumu pochází několik 

keramických nádob a záušnice, z nichž jedna byla postříbřena. Pohřbeni byli uloženi 

v typické poloze na zádech s odlišnou orientací. (západ, sever) Jedna pohřební jáma byla 

vydřevena (Sláma 1977, 157 – 158).  

 

Vonoklasy, okr. Praha-západ: 

a) Na jihozápadním kraji obce, na cestě do Karlíka, bylo objeveno kostrové pohřebiště z 

mladohradištního období. Pohřebiště bylo objeveno na počátku 20. století (Sláma 1977, 173). 

Co se týče sídlištních nálezů, tak ty zatím archeologicky doloženy nemáme.  

 

 Všenory, okr. Praha-západ: 

a) Ze Všenor pochází z mladohradištního období pouze ojedinělý nález. Přesná poloha 

ani původ nálezu nejsou známy, možná se jednalo o pohřební nález. Tento nález byl darován 

doktorem J. Javůrkem v roce 1901 Národnímu muzeu (Sláma 1977, 174). 

                                                           
25 viz Starohradištní období, Řeporyje, okr. Praha 5 
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3.5. Pozdněhradištní období – konec 12. - 13. století 
 

Dolní Břežany, okr. Praha-západ: 

a) Další záchranný výzkum na katastrálním území Dolních Břežan pod vedením J. 

Bernata proběhl také v roce 2009, a to v ulici 5. května na parcelách 490/1, 490/2, 490/5, 

516/1, kvůli regeneraci historického prostoru návsi. Porušené archeologické objekty byly 

zkoumány pouze v řezech stěn rýh pro dešťovou kanalizaci. Z přechodu doby pozdněhradištní 

a vrcholného středověku tu byly zkoumány zbytky zahloubeného domu a získány nálezy 

zlomků keramiky, kousků mazanice a kamenný brousek (Archeologická databáze Čech, 

Archeologický ústav AVČR Praha, v.v.i.).  

 

Jesenice, okr. Praha-západ: 

a) Při stavbě strojní a traktorové stanice v roce 1973 byly na území obce Jesenice 

nalezeny keramické zlomky, které předali Vladimíru Čtverákovi pracovníci stavby.  Celého 

souboru byly datovány jen dva zbytky okrajů, jeden do pozdněhradištního období a jeden byl 

zřejmě typově straší26. Bližší informace o nálezech nejsou (ARÚ Praha HLAS 8588/1975).  

 

Jílové, okr. Praha-západ: 

a) Ze záchranného výzkumu Pavla Břicháčka na katastrálním území Jílového z roku 

198327, pochází nález pece s předpecní jámou a obilnice, který byl datován na přelom 12. – 

13. století (ARÚ Praha HLAS 2111/1987).   

  

Komořany, okr. Praha: 

a) V roce 1975 provedl mezi ulicemi Okružní a U Vlečky v Komořanech povrchový sběr 

Petr Sommer. Sběr byl proveden kvůli plánované stavbě samoobsluhy. Nalezena byla 

středověká keramika, která evidentně pocházela ze sídliště, které se nacházelo přibližně 500 

metrů jihovýchodně od místa sběrů (Archeologická databáze Čech, Archeologický ústav 

AVČR Praha, v.v.i.).  

b) Další povrchový sběr se uskutečnil ve stejném roce pod vedením Josefa Havla. 

Sbíraná plocha byla skryta pro výstavbu Modřanských strojíren a nacházela se severně od 

ulice Do koutů. Nalezeny byly keramické střepy a kamenné drtidlo z období halštatu a 

                                                           
26 Viz Mladohradištní období, heslo Jesenice, okr. Praha-západ. 
27 Viz Mladohradištní obobí, heslo Jílové, okr. Praha-západ, b) 



45 
 

středověku. Obě akce nejsou přesněji datovány, ale zřejmě pocházejí z pozdně hradištního 

nebo vrcholně středověkého období. Písemnými prameny máme Komořany doloženy koncem 

12. století. Ale bližší informace o rozsahu sídliště nebo o jeho bližší charakteristice zatím 

nemáme (Archeologická databáze Čech, Archeologický ústav AVČR Praha, v.v.i.).  

 

Stodůlky, okr. Praha 5: 

a) Na katastrálním území roce 2008 byl proveden plošný odkryv pod vedením Martina 

Kvietoka. Výzkum proběhl v ulici Mládí na parcele 21/22 a 19/4, kde se měl stavět nový 

bytový dům „V panské zahradě“. Odkryto bylo středověké sídliště, které fungovalo asi někdy 

v průběhu 12. - 13. století. Výzkum trval do roku 2009 (Archeologická databáze Čech, 

Archeologický ústav AVČR Praha, v.v.i).  

 

3.6. Vrcholný středověk I – 13. století 
 

Borek, okr. Praha-západ: 

a) Na katastrálním území Borku proběhl roku 1986 průzkum pod vedením Pavla 

Břicháčka. Obec Borek se rozkládá ne temeni menšího návrší a na jeho severním a 

severozápadním svahu. Návrší se nachází nad soutokem Chotouňského a Jílovského potoka. 

Povrchové sběry byly prováděny na poli, které se nachází jižně od parcel č. 81/16 – 18 a 

68/1;107. Kromě nálezu sídliště z doby laténské zde byly objeveny zbytky sídliště 

pocházejícího ze středověku. Středověké sídliště se nacházelo na severním svahu návrší, 

konkrétně jižním okraji parcely č. 68/1 a pokračovalo dále severním směrem pod dnes 

zastavěnou částí obce, čili parcely 81/16 – 18 (ARÚ Praha HLAS 74/1987). 

Při průzkumu byla také nalezena řada menších porušených pravěkých a středověkých 

objektů (ARÚ Praha HLAS 74/1987). 

Z průzkumu byl získán nevelký soubor středověké keramiky, která byla datována do 12. 

– 13. Století. Tvary a výzdoba nalezené keramiky měla poměrně dlouhé trvání a odpovídá 

výše uvedenému intervalu. Od materiálu, který je v tomto regionu známý, se keramika lišila 

vysokým podílem slídy a méně dokonalým vyhotovením.28 První písemná zmínka o obci 

pochází z roku 1227 a autor výzkumu podle situace v terénu soudí, že osada zachycená 

v písemných pramenech se nacházela níže než nalezené sídliště a to při soutoku 

Chotouňského a Jílovského potoka (ARÚ Praha HLAS 74/1987). 

 
                                                           
28 Keramický soubor vyobrazen v ARÚ Praha HLAS 74/1987, tab. V  
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Černolice, Praha-západ: 

a) V roce 1977 zkoumal Jaroslav Kudrnáč ve spolupráci s Ústředním ústavem 

geologickým na pozemkové parcele číslo 400/2 středověký těžební areál.  Hlavním úkolem 

výzkumu podle Ústředního ústavu geologického bylo především zjistit doby, kdy se na 

katastrálním území Černolic začalo těžit zlato. V písemných pramenech není těžba zlata v 

Černolicích vůbec zmíněna. Výzkum proběhl v  poloze „V potocích“ na návrší nad silnicí 

z Klínce do Všenor. Celkem bylo položeno 12 sond. Největší koncentrace bývalých odvalů a 

těžebních jam byla zjištěna ve střední části zkoumaného návrší. Při dolním okraji jam byla 

nalezena strouha, která probíhala ve směru V-Z. Jednalo se zřejmě o hráz, do které byla 

strouhou přiváděna voda z blízkého potoka. Struh na odvod vody zde bylo nalezeno více, 

některé se i vzájemně porušovaly, což je dokladem intenzivních prací, které zde byly 

prováděny po delší dobu. Sídlištní jámy ovšem žádné nalezeny nebyly, dá se předpokládat, že 

v mladší době halštatské tu došlo k prvnímu kutání a menšímu propírání zlatonosného písku. 

Výsledky výzkumu ukázaly, že rozsáhlá těžba zlata se zde rozvinula především v období 

středověku, kdy jsou v písemných pramenech jsou k roku 1205 uváděny i počátky těžby v 

okolních obcích na Jílovsku. Počátek intenzivní těžby až ve středověku by v Černolicích 

dokládal i nález středověké podkovy ze 13. - 14. století nalezené v sondě číslo 4. Podobné 

jámy a odvaly byly nalézány i v prostoru od Všenor až po Jíloviště, kde navíc je těžba 

potvrzena, jak už bylo výše zmíněno, písemnými prameny. Podle Jaroslava Kudrnáče možná 

množství jam zde vyhloubených těžbou dalo etymologický základ místnímu jménu Všenory. 

Podle etymologů Profouse a Svobody, je prý odvozeno od substantiva „noře“, které ve staré 

češtině znamenalo hlubinu nebo propast (BZO 1977-78, 20). 

Co se týče zemědělské výroby ve zkoumané oblasti, to zůstává otázkou, i když půda byla 

na zkoumané lokalitě k zemědělské výrobě značně nevhodná (BZO 1977-78, 20). 

 

Davle, okr. Praha-západ: 

a) První zprávou o archeologické akci na katastrálním území Davle je hlášení datované 

do ledna roku 1931. Tehdejší Státní památkový ústav pro Čechy v něm informuje 

Ministerstvo veřejných prací o stavu lokality Ostrov u Sv. Kiliána, kde stál známý ostrovský 

klášter. Vyjádření ke stavu lokality bylo posíláno kvůli plánované stavbě vodní  nádrže ve 

Vraném nad Vltavou a umělými terénními úpravami ostrova (ARÚ Praha HLAS 5167/1930, 

1). 

V tomto hlášení je informace, že ostrovský klášter byl založen již okolo roku 1000 

knížetem Boleslavem III. jako benediktinský klášter s kostelem sv. Jana Křtitele. Roku 1137 
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byl klášter poničen požárem a ve 13. století byl znovu postaven. Jeho stavební vývoj byl 

ukončen někdy okolo roku 1420, kdy ho zpustošili Husité (ARÚ Praha HLAS 5167/1930, 1). 

Z hlášení dále vyplývá, že na lokalitě probíhaly krátké výzkumy okolo roku 1898 pod 

vedením Bohumila Matějky a Václava Fabiána. Další průzkum provedl v roce 1925 

Československý Státní archeologický ústav. Z těchto výzkumů pochází, kromě jiných, cenný 

nález románské plastiky ze 12. století, ale jiné předměty nejsou v hlášení zmiňovány ani 

datovány. Tyto výzkumy také zjistily, že areál kláštera zaujímá v podstatě celý ostrov (ARÚ 

Praha HLAS 5167/1930, 1-2). 

V následujících letech byly provedeny další dílčí výzkumy kvůli plánované stavbě vodní 

nádrže. Areál benediktinského kláštera byl zaměřen a nálezy byly zpracovány pracovníkem 

Národního muzea Karlem Guthem (ARÚ Praha HLAS 1914/1934, 1).  

Ostrov u Davle byl pak archeologicky znovu zkoumán až od srpna roku 1975 pod 

vedením Miroslava Richtra. Výzkum byl součástí příprav ke konečné úpravě areálu 

benediktinského kláštera a kostela sv. Jana Křtitele. První etapa výzkumu byla zaměřena 

především na vykácení a vyčištění plochy klášteřiště, na rozvržení ploch výzkumu a na 

ověřování a rozbor výsledků z předchozích výzkumů. Se systematickým plošným odkryvem 

se začalo v chórové kapli severní lodi kostela (ARÚ Praha HLAS 6599/1975, 1). Pro získání 

představy, jak vypadá situace jižně od kostela, byla položena sonda, která byla kolmá na zeď 

kostela a sahala až za výběžek zídky, tzv. „chodně S – J“. Toto místo bylo zaměřeno již 

v plánu z roku 1933-1934, ale nebyl zde zakreslen hřbitov s hustě rozloženými hroby, který 

odhalila až tato první etapa revizního výzkumu z roku 1975 (ARÚ Praha HLAS 7482/1975).  

Další sonda byla položena západně od věží a průčelí kostela (ARÚ Praha HLAS 

7482/1975).  

 Z výzkumu chórové severní kaple kostela pochází keramika, která byla datována do 13. 

století a starší. Dále byly odkryty další zdi uvnitř kaple. Další sonda byla položena napříč 

klášterní zahradou ve směru S – J. Byly zde nalezeny jámy, které obsahovaly vrstvy hlíny, 

uhlíků a zlomky keramiky ze 13. století. Tyto jámy byly interpretovány jako sídlištní situace. 

Dále byla v jednom úseku sondy odkryta podlaha z velkých ohlazených břidlicových kamenů 

svažujících se do středu. Na podlaze ležela keramika a zlomky renesančních i mladších 

kachlů (ARÚ Praha HLAS 7483/1975).  

Významným objevem z první etapy výzkumu byla vyzděná hrobka. Nalézala se 

v místech ústupku a náběhu apsidy severní chórové kaple, kde bylo pod základovou spárou 

objeveno zdivo, které bylo svým lícem posunuto oproti základům apsidy k severu. Hrobka 

byla v podstatě souběžná s osou severní zdi kaple a na jejím zdivu byly posazeny základy 
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kaple. Jednalo se o superpozici dvou staveb, ovšem časové rozpětí mezi nimi bylo těžké určit, 

protože nebylo nalezeno dostatek záchytných bodů pro přesnější datování (ARÚ Praha HLAS 

9524/1975). 

 Další etapa výzkumu byla zahájena v květnu roku 1976, kdy byl zkoumán především 

západní prostor presbytáře a hroby v  jihovýchodním nároží ambitů (ARÚ Praha HLAS 

4490/1976). 

 V roce 1977 byl dokončen výzkum východního závěru baziliky a  její trojlodí. Dále byla 

provedena skrývka v rajském dvoře severně od baziliky, kdy pozornost byla věnována 

především na jižní kapli. V jižní kapli bylo rozlišeno několik stavebních fází a to především u 

severní zdi kaple (ARÚ Praha HLAS 917/1978).  

Výzkum baziliky ukázal, že její východní závěr sloužila jako samostatná sakrální 

jednotka, k níž bylo později připojeno bazilikální trojlodí, které bylo dokončeno nejpozději na 

počátku 13. století. Dále byly při plošném odkryvu trojlodí nalezeny zbytky terakotových a 

kamenných dlažeb (ARÚ Praha HLAS 917/1978). 

Tato etapa výzkumu také přinesla nástin relativní chronologie samotné baziliky, který 

vypadal následovně. První fázi tvořila chórová část baziliky, k níž bylo v druhé fázi připojeno 

trojlodí. Ve třetí fázi byla ke stavbě přidána oblá přepážka a ozvučnicové skříňky a v poslední 

fázi byl dostavěn gotický obdélný závěr. Mimo tyto hlavní fáze byla zjištěna řada dalších 

mezifází a úprav (ARÚ Praha HLAS 917/1978).  

V sezóně 1978 byla prozkoumána rajská zahrada a odkryta jižní kaple. Podél východní 

vnitřní zdi ambitu rajské zahrady byly s jistotou zjištěny dvě stavební fáze, uvažovalo se i o 

třech. Dále byla v severním úseku západní poloviny rajské zahrady zjištěna studna kruhového 

půdorysu, která byla vyzděna kameny. Ve studni byla nalezena keramika z 2. poloviny 13. 

století a starší. Výzkum jižní kaple ukázal, že tato stavba vznikla až po dostavění jižní 

chórové kaple. V rozsedlině zdí byl nalezen poklad mincí, které pocházejí z 2. poloviny 15. 

Století (ARÚ Praha HLAS 8980/1978).  

Roku 1979 byl dokončen výzkum rajské zahrady, který potvrdil tři stavební fáze podél 

východního křídla ambitů. Byl dokončen výzkum studny v severozápadním sektoru rajské 

zahrady. Studna zasahovala so hloubky 5,5 – 6 m od současného povrchu rajské zahrady. 

K jejímu zasypání došlo nejspíše někdy během poslední třetiny 13. století (ARÚ Praha HLAS 

7587/1979). 

V roce 1980 se pokračovalo ve výzkumu místností, které těsně přiléhaly k ambitům. 

V tomto roce se také podařilo zjistit dřevěné stavby, které se nacházely severně od ambitů a 

sloužily pravděpodobně jako obytné místnosti kláštera. Jejich datace spadá do intervalu od 11. 
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– 12. století, případně i do počátku století 13. Přes základní půdorys těchto dřevěných staveb 

byl postaveny pozdější stavby kamenné, takže je možné předpokládat, že základní rozčlenění 

objektu spadá již do doby dřevěné zástavby kláštera (ARÚ Praha HLAS 9399/1980). 

Výzkum kláštera trval až do roku 1984. Podařilo se odkrýt velkou část půdorysu kláštera, 

i když poslední sezóna se věnovala spíše zabezpečení zdí, které rychle podléhaly destrukci. 

V roce 1985 se pracovalo pouze na zajištění nejvíce poškozeného zdiva a překrytí zbytku 

nejdůležitějších terénních situací. V této sezóně také bylo nutno zajistit některé objekty po 

vloupání a poškození neznámým pachatelem (ARÚ Praha HLAS 4264/1985).   

 

Dobřichovice, okr. Praha-západ: 

a) V dubnu roku 1966 proběhl na katastrálním území Dobřichovic, konkrétně v Karlíku u 

Dobřichovic, povrchový průzkum pod vedením Zdeňka Smetánky, jehož výsledky naznačily, 

že někdy okolo druhé poloviny 13. století se původní osídlení kolem románské rotundy sv. 

Martina postupně přesunulo blíže ke Mži, kde se nacházejí dnešní Dobřichovice. Lze tedy 

předpokládat, že jádro dnešních Dobřichovic se někdy v tomto období začalo formovat, 

zřejmě díky hospodářským aktivitám Křižovníků s červenou hvězdou.  Z tohoto průzkumu 

bylo získáno také 25 pravěkých keramických zlomků, které byly datovány do období kultury 

knovízské. Dále se zde našly zlomky keramiky novověké až recentní (Smetánka 9173, 82). 

b) Další zkoumanou lokalitou na katastrálním území Dobřichovic byla zřícenina hrádku 

Karlík. V listopadu roku 1974 povrchově prozkoumal tuto stavbu Tomáš Durdík. Hrádek byl 

zaměřen a byla nakreslena jeho dispozice. Nepodařilo se ale najít žádný keramický střep a to 

ani na svazích pod hrádkem, takže nejsou dostatečné opory pro dataci hrádku. Jediným 

nálezem z hrádku byly zlomky prejzové krytiny i s hřebenáči, ze kterých byly sbírány pouze 

vzorky, ale výsledky zpracování nebyly uveřejněny (ARÚ Praha HLAS 9137/1974). 

 

Dolní Břežany, okr. Praha-západ: 

a) V letech 1974 – 1975 byl na katastrálním území Dolních Břežan prováděn 

systematický průzkum, který byl součástí bližšího poznání lokality Závist. Tento výzkum 

vedli Vladimír Čtverák a Miloš Čižmář. Okolí Závisti bylo rozděleno na obdélníkové plochy, 

které pak byly postupně prozkoumány. Plánovaná plocha k průzkumu zasahovala na 

katastrální území obcí Dolní Břežany, Zlatníky, Hodkovice a Cholupice. Přibližně středem 

vytyčeného území protéká ve směru V – Z Břežanský potok, který tak vytvořil osu 

zkoumaného území (ARÚ Praha NZ 3310/1975). 

Na katastrálním území Dolních Břežan byly na třech lokalitách sesbírány středověké 
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střepy pravděpodobně sídlištní keramiky. Do jednoho z těchto tří míst bývá kladena zaniklá 

vrcholně středověká osada Brtníky, která se pravděpodobně nacházela někde v blízkosti 

Zlatník29. Podle výsledků systematického průzkumu se sídelní aktivita soustředila především 

do blízkosti horního toku Břežanského potoka (ARÚ Praha NZ 3310/1975).   

Mezi lety 1982 – 1986 provedly plošný odkryv v Dolních Břežanech Alena Křečková a 

M. Slavíková na místě trati Za pivovarem a K Hodkovicům na pozemkových parcelách 211/3, 

213/1, 214, 216, 219 a 234/1. Důvodem odkryvu byla stavba nové základní školy a položení 

telefonního kabelu. Z výzkumu pochází vrcholně středověký kostrový pohřeb a sídlištními 

nálezy, především keramika, mazanice, uhlíky a paleobotanický materiál. Z antropologického 

materiálu se kromě lidských kosti našly i kosti zvířecí. V areálu sídliště byly také objeveny 

zbytky vrcholně středověké komunikace, která mohla být již vydlážděna, jak by svědčily zde 

nalezené kameny a železo. Důležitý je doklad úvozové komunikace, který není v 

archeologických pramenech tak častý. Jednalo se nejspíše o centrální cestu, která protínala 

celé sídliště, jak soudím podle toho, že byla vydlážděná (Archeologická databáze Čech, 

Archeologický ústav AVČR Praha, v.v.i).  

b) V roce 2007 na pozemkové parcele číslo 391/147 na území Dolních Břežan, v poloze 

Za Příkopem, proběhlo orientační zjištění Jiřího Bernata kvůli plánované novostavbě 

nepodsklepeného rodinného domu. Výkopy pro základy zasahovaly do recentní 

severozápadní okrajové části bývalého příkopu podél silnice do Ohrobce. Tento zaniklý 

příkopový terén mohl být reliktem středověké úvozové komunikace. Podle novověkých 

historických map vedla těmito místy cesta, lze tedy předpokládat, že celý bývalý příkop podél 

dnešní cesty může být pozůstatkem této komunikace. Další orientační zjištění provedl Jiří 

Bernat v roce 2009, opět kvůli stavbě rodinného domu na pozemkové parcele číslo 391/144, 

kde bylo zachyceno pokračování již výše zmíněné středověké úvozové komunikace. Víme, že 

někdy v průběhu 13. století ubylo značné procento lesů a evidentně došlo k mírnému zhuštění 

komunikací mezi jednotlivými sídelními areály, což by nám z hlediska hmotných pramenů 

mohla naznačovat i tato úvozová komunikace (BZO 2009, 44-48).  

 

Hodkovičky, okr. Praha 4: 

a) Za mladší, již reorganizované sídliště lze v Hodkovičkách považovat polohu „V 

Náklech“, kde se na východ od Vltavy nachází oválný útvar, který je někdy klasifikovaný 

jako tvrziště. Podle písemných pramenů se zde nacházel hospodářský opevněný dvorec, který 

patřil vyšehradské kapitule. Osídlení navázané na dvorec lze vysvětlit tak, že vzniklo při 

                                                           
29 Žemlička 1970, 92 
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parcelaci majetku dvora, ovšem bližší informace zatím neznáme. Opevnění dvorce využívalo 

zavodněné obvodové deprese, která byla napájena potokem, který přitékal úžlabím východně 

od lokality. Posledním pozůstatkem tohoto vodního opevnění byl rybníček, který se nacházel 

na křižovatce ulic Modřanská a V Hodkovičkách, který byl ale poničen stavbou silniční 

přípojky v roce 1987 (Dragoun-Klápště-Smetánka 1983, 408-409). 

Roku 1987 proběhl výzkum pod vedením Vladimíra Brycha na staveništi nové přípojky 

ulic V Hodkovičkách a V mokřinách. Vrcholně středověká keramika zde byla nalezena v 

druhotném uložení. Nálezy z výzkumu jsou pravděpodobně prvními doklady středověkého 

osídlení v prostoru výše zmíněného hospodářského dvorce. Díky stavbě nové komunikace 

definitivně zanikl i rybníček na křižovatce ulic Modřanská a V Hodkovičkách, který byl 

evidentně posledním reliktem vodního opevnění dvorce (Archeologická databáze Čech, 

Archeologický ústav AVČR Praha, v.v.i.). 

 

Hradišťko, okr. Praha-západ: 

a) Nejznámější lokalitou z katastrálního území Hradišťka je poloha „Sekanka“. První 

zaznamenaný nález z místní pískovny pochází z roku 1949. Správa státního polesí 

v Hradišťku u Štěchovic zaslala Státnímu archeologickému ústavu v Praze keramické střepy a 

část železného předmětu. Střepy pocházely z okrajů, ze dna i z výdutí a byly vyráběné na 

kruhu. Výpal byl kompaktní a barva do červena nebo do černa. Datovány byly tyto nálezy do 

12. – 13. století (ARÚ Praha HLAS 6162/1949). Vzhledem k nedostatku informací je těžké 

říci, zda nálezy  příslušely k vrcholně středověkému sídlišti na Sekance, ale je to velmi 

pravděpodobné. Další nález ze pískovny „Na Sekance“ byl ohlášen hned roku 1950. Jeden 

z dělníků ohlásil dvě keramické nádobky, které se našli při těžbě písku. Na místo jel Jaroslav 

Kudrnáč, který zjistil, že se jedná o poškozený kostrový hrob z doby hradištní, který by mohl 

být součástí většího pohřebiště.30 

V roce 1953 se do pískovny „Na Sekance“ vypravila Helena Pokorná. Zakreslila a 

povrchově prozkoumala stav pískovny. Hned u vjezdu do pískovny, po pravé straně, se 

nacházela kulturní jáma, která byla ovšem značně porušena, takže se nedal určit tvar. Jáma 

obsahovala středověké střepy, zvířecí kosti a uhlíky. Další tři jámy se nacházely 

v severovýchodní stěně pískovny. Jámy byly zhruba obdélníkovitého profilu a hluboké byly 

necelé 2 m. Obsahovaly velké kusy uhlíků a kusy mazanice. Dále byl zkoumán dvojitý val, 

který přepažuje samotný ostroh od západu k východu, který detailněji prozkoumal Miroslav 

Richter (ARÚ Praha HLAS 2908/1953). Na zjištění Heleny Pokorné navázal ve stejném roce 
                                                           
30 Podrobnosti viz oddíl Lokality obecně datované do doby hradištní nebo středověku, Hradišťko, okr. Praha-

západ  
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plošný odkryv vedený Jaroslavem Kavanem. Výzkumem byly odkryty dvě zemnice, byla 

zachycena část pohřebiště a jedna jáma. První ,chata č. 1, se nacházela v jižní stěně pískovny. 

Její podlaha byla zahloubená přibližně 2,1 m pod původním povrchem. Severní část zemnice 

byla poničena kvůli těžbě písku. Ve výplni se našly čtyři šidélka v bronzovém pouzdru, klíč a 

na dně chaty ležely zbytky dřevěných nádob a  keramické střepy31. Zemnice byla zavalena 

pískem, ve kterém byly promíchány zlomky keramiky, kosti a železné hřebíky. Chata měla 

obdélníkovitý půdorys, šířku 4 m a podlaha byla vymazána mazanicí. Našla se také část stěny 

chaty, která se zachovala do výšky 30 cm a byla složena z ohořelých dřevěných fošen (Kaván 

1956, 378; 380). Nalezená keramika byla z dokonale vypáleného materiálu, žlutě zbarvena a 

zdobena malovanými červenohnědými pásy. Kromě výše zmíněných nálezu byla v chatě dále  

nalezena přezka z kosti kruhovitého tvaru, kovaný rošt o rozměrech 40 x 40 cm, zlomek 

tkacího hřebene a skládací malé váhy (Kaván 1956, 382). 

Chata č. 2 se nacházela přibližně 30 m od první chaty. Rozměry chaty byly 6 x 4,5 m a 

zahloubena byla opět přibližně 2,1 m. Podlaha byla vypálena a dřevěné stěny chaty shořely. 

Zásyp byl promíchán se stejným keramickým materiálem jako u první chaty, navíc se v něm 

našlo velké množství železných předmětů. U podlahy byly nalezen kamenný přeslen a hrací 

kostka. Ve východní části chaty se našla skupina nádob, které byly analogické s keramikou 

nalezenou v první zemnici. Obě chaty byly zřejmě zničeny požárem (Kaván 1956, 382).  

Část pohřebiště byla odkryta v severozápadní stěně pískovny, Našly se zbytky sedmi 

koster, které byly velmi poničené a rozházené. Na pohřebišti se nenašly žádné milodary 

(Kaván 1956, 382). 

Soubor nalezené keramiky z výzkumu byl J. Kavanem do druhé poloviny 13. století 

(Kaván 1956, 386).    

Intenzivně  byla Sekanka zkoumána mezi lety 1954 – 1965 Miroslavem Richtrem. 

Výzkum se v prvních letech zaměřil na prokopání objektů, které  byly narušeny pískovnou a 

od roku 1958 pak výzkum postupoval systematicky. Sonda byla vedena od vnějších krajů valů 

po okraji zvýšené plošiny a pak byl postupně zkoumán východní svah plošiny a také prostor 

severovýchodně od pískovny. Kvůli lesnímu porostu ale nebylo možné provést větší plošný 

odkryv, ovšem hustota položených sond měla snížit nebezpečí, že na důležitých místech  by 

nebyly zachyceny všechny objekty, které byly důležité pro poznání celkového půdorysu a 

charakteru osady (Richter 1963, 200). 

Co se týče vnějšího opevnění, tvořila  ho dvojice valů, která přetíná ostroh a na jihu 

uzavírá prostor osady. Tyto valy byly od sebe odděleny hlubokým příkopem, jehož hloubka 

                                                           
31 Kaván 1956, 382 
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dosahovala ještě v roce 1963 přibližně 2 m. Skladba valů byla zjištěna průřezem, který 

ukázal, že valy se skládaly z vrstev kamenů s různě velkým podílem hlíny, jílu nebo rozpadlé 

břidlice. Evidentně byly valy postaveny z materiálu, který byl získán při hloubení příkopu. 

Těsně za vnitřním valem byly zjištěny spodní vrstvy kamenů ze zdi, která byla evidentně 

stavěna na maltu. Tato zeď nesledovala valy a příkop po celém průběhu, ale končila na 

okrajích plošiny. Zbytky zdiva byly nalezeny i pod povrchem lesní cesty, která je protnutá 

oběma valy, což ukazuje, že trasa cesty je druhotná a vstup na ostrožnu se nenacházel v těchto 

místech. Samotné zdivo bylo na několika místech rozebráno a použito v novověku na stavbu 

domků v blízké obci. Dá se tedy předpokládat, že valová soustava bez vnitřní konstrukce byla 

v nejvíce napadnutelném místě zesílena patrně nedokončenou hradební zdí, která mohla být 

vysoká 4 – 5 m. V ploše podél zdi, kam výzkum zasáhl, byla zachycena vrstva černé hlíny a 

uhlíků, která nasedala na maltovou vrstvu zdi na před základem. Nálezy z této vrstvy byly 

podobné nálezům z objektů a lze tedy předpokládat, že opevnění bylo současné s osídlením 

(Richter 1963, 200-202). 

Téměř u zdi byla odkryta tvrdě vypálená podlaha a zbytky klenby pece obdélníkovitého 

půdorysu. Nedaleko této pece probíhal žlábek, který byl v některých místech tvořen hustou 

řadou kůlových jamek, které byly někdy vyloženy kameny. Zdá se, že se jednalo o pozůstatek 

jakési ohrady, která přiléhala ke zdi (Richter 1963, 202).  

Co se týče zahloubených objektů, bylo jich zachyceno přibližně 20. Zbytky dvou byly J. 

Kavánem popsány jako chaty, jak bylo zmíněno výše. Výzkum M. Richtra jejich počet nejen 

rozšířil, ale umožnil je poznat v celém rozsahu s různými stavebními úpravami a detaily. 

Půdorys těchto objektů je většinou čtvercový, v menší míře obdélníkový s malými rozdíly v 

délce stran. Délka stěn se pohybovala od 6 x 6 m po 4,5 x 4,5 m. Téměř všechny objekty byly 

zapuštěny do mírného svahu. Vlastní konstrukce chat byla ze dřeva, stěny se opíraly o nárožní 

kůly. Někdy byly stěny ve větších objektech zajištěny ještě uprostřed jedním kůlem. Prostor 

mezi dřevěnou stěnou a stěnou vykopané jámy byl většinou vyplňován jílem, který 

pravděpodobně sloužil k izolaci. Podle otisků, které byly zachovány ve vypálené mazanici, 

sloužila ke stavbě chat kulatina, polokulatina i silná prkna. Ze Sekanky pochází unikátní nález 

kombinace zdiva a dřevěné konstrukce. O vzhledu střechy objektů se toho zatím moc neví. 

Takovýto objekt byl odkryt v sondě 17, kde po stranách širokého schodovitě upraveného 

vchodu byly zídky z kamenů, které byly kladeny na maltu. Západní zídka objektu přecházela 

do lícované plenty jižní stěny vykopané jámy. Na zdivo navazovalo vydřevení polokulatinou, 

které bylo opřené o kůly. U severovýchodního a severozápadního nároží bylo opět přerušeno 

zídkami. Celý tento objekt se nacházel ve starší stavbě většího půdorysu s vlastní sítí 
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kůlových jamek. Stratigrafie také ukázala nejméně dvě fáze výstavby tohoto objektu (Richter 

1963, 202 - 204). 

Zajímavé byly vchody do zahloubených objektů. Ve straně nejmenšího zahloubení je u 

nároží jámy průkop, který se svažuje až na úroveň podlahy. V mnoha případech byly také 

zachovány stupně schodů v pískovcovém podloží, dá se předpokládat, že schody mohly být 

obloženy dřevem. Orientace vchodu není pravidelná a do jednotlivých objektů se vcházelo z 

různých světových stran (Richter 1963, 204;206).  

Ani v jednom ze zahloubených objektů nebylo nalezeno zvláště upravené ohniště nebo 

pec. V objektech byly nalezeny jen kumulace uhlíků a propáleného písku na podlaze, někdy s 

kameny a kusy mazanice. Nádoby tedy byly asi přistavovány k otevřenému ohni nebo 

zavěšovány na závěsné „rošty“. Zbytek takového železného předmětu byl nalezen v roce 1953 

J. Kavánem. V některých objektech ale nebyla nalezena ani takováto ohniště, což by mohlo 

ukazovat na jiný než obytný účel těchto objektů. Kromě výše popsaných objektů byly 

nalezeny další objekty, které sloužily k hospodářským a výrobním účelů (Richter 1963, 204).  

V mírném východním svahu poblíže vnitřního valu byla nalezena studna. Objekt studny 

byl na úrovni terénu mírně oválný, níže pak čtvercový a procházel mocným pískovým 

nadložím a značně se zahluboval do skalního podloží. Hloubka dosahovala 9,5 m. Na rozhraní 

písku a skály se zachovala dřevěná výdřeva z přitesaných klád, která byla zasazena za nárožní 

kůly. Ve výplni této výdřevy se v prostoru vysekaném ve skále našly zbytky dýh, den ze 

dřevěných beček, zlomky dřevěných soustruhovaných misek, lžiček a jiných předmětů ze 

dřeva, dále pásky kůže, různé části obuvi, opasky, železný nůž ve zdobené kožené pochvě a 

velké množství keramiky (Richter 1963, 208).  

 Výzkum ukázal, že sídliště na Sekance bylo systematicky rozvrženo. Ústřední 

nezastavěná plocha byla obklopena objekty, které se soustřeďovaly buď v řadách nebo 

rozptýleněji rozložené s jednotnou orientací. Na tyto neúplné řady se zřejmě mělo navazovat 

při postupném vývoji a rozšiřování osady. Mírný východní svah zvýšené plošiny byl 

terasovitě upraven a tyto terasy byly zřejmě využity pro stavbu přístřešků s kůlovitou 

konstrukcí. Sem se pravděpodobně soustředila výrobní aktivita obyvatel. Z hmotných nálezů 

je na Sekance zastoupena v hojném počtu keramika, dále železné, bronzové, kostěné 

předměty a díky nálezu studny se zachovaly i organické materiál (Richter 1963, 209 - 214). 

Podle M. Richtra lze osadu v poloze Sekanka zařadit mezi klášterní tržiště a městečka, 

v tomto případě by se jednalo o majetek ostrovského kláštera. Počátky osídlení klade autor 

výzkumu do 13. století, starší osídlení nebylo výzkumem zjištěno  (Richter 1982, 265).  

Půdorys osady byl vytyčen podle principu nově zakládaných sídlišť ve 13. století a 
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mladších. Řada domů stála v úzkých parcelách a obklopovala náměstí. Na sídlišti byl také 

nalezen doklad obchodu, který reprezentují nálezy obchodnických vážek a nepřímo i stopy 

kovářské a bronzolitecké produkce, která se pravděpodobně zaměřovala na odbyt výrobků na 

trzích. Dalším nepřímým důkazem existence obchodní činnosti na Sekance je poměrně 

rozsáhlé volné prostranství, které obklopovaly další objekty. Sekanka jako sídliště měla 

poměrně stísněné podmínky, takže autor výzkumu předpokládá, že právě toto velké 

prostranství mohlo sloužit jako náměstí a tržiště. O sídlišti na Sekance se nezachovaly žádné 

písemné zprávy (Richter 1982, 265). Poloha sídliště, její půdorys, typy staveb i soubor nálezů 

ukazují, že sídliště bylo zaměřeno asi spíše na řemeslnou výrobu a na obchod. Na zemědělské 

usedlosti ani na provozní objekty nebylo na sídlišti místo. Sídliště zaniklo násilně požárem a 

jeho zánik je možné spojit s nájezdem Braniborů v roce 1278 (Richter 1982, 266).      

V roce 2005 zkoumal polohu sídliště na Sekance Tomáš Durdík. Provedl zde vizuálně – 

geodetický průzkum, kdy kontroloval stav vykopaných objektů. Nové poznatky tento výzkum 

nepřinesl, až na fakt, že objekty jsou stále zaváženy odpadky ze sousedních chat (BZO 2005, 

77).  

 

Jesenice, okr. Praha-západ: 

a) Roku 1979 prozkoumal okolí obce Jesenice Vladimír Čtverák, konkrétně na místě 

jižně od vsi až k oblouku silnice Zlatníky – Jesenice. Podnětem bylo výzkum zázemí oppida 

Závist. Kromě sídlištních nálezů z pravěkého období tu byly nalezeny stopy středověkého 

osídlení ze 14. - 15. století a dále zde byl kamenitý pás, který byl pravděpodobně pozůstatkem 

středověké komunikace (BZO 1978-79, 46).     

b) Další archeologický výzkum na katastrálním území Jesenice proběhl  kvůli stavbě 

nákupního střediska Jednoty v letech 1986 - 1987 pod vedením Karly Motykové, Miloslava 

Chytráčka, Jiřího Bernata, Zuzany Šorejsové a Antonína Majera. Výzkum proběhl 

v intravilánu obce a kromě nálezu pravěkého sídliště zde byly prozkoumány i středověké a 

novověké objekty. Některé objekty byly kvůli pokročilé stavbě z velké části poničeny a proto 

byly prozkoumány jen částečně (ARÚ Praha HLAS 4198/1986). 

 Ze středověkého období byly prozkoumány tři objekty, z nichž se v jednom případě 

jednalo o haltýř, který mohl pocházet buď ze středověku nebo až novověku. Dále byl 

zachycen roh větší zahloubené středověké stavby, ze které byla zachycena část základového 

žlabu a zbytek zdiva. Posledním středověkým objektem byla jáma, která pravděpodobně byla 

součástí sklepního prostoru. Podle zachycených objektů se v období středověku soustředila 

větší sídelní aktivita do středu vesnice (ARÚ Praha HLAS 4198/1986). 
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Na základě výzkumu intravilánu obce kvůli stavbě nákupního střediska, který přinesl 

informaci o existenci středověkých objektů v jádru obce, byl proveden opakovaný povrchový 

průzkum jádra obce pod vedením Jana Klápště. Nálezy z mladohradištního období a 

z vrcholného středověky byly koncentrovány v západní části jádra obce a přilehlé periferii. 

Dále byl při výzkumu převzat soubor středověkých střepů, který nalezl majitel domu čp. 31 

při výkopu sklepa. V ostatních částech jádra vsi a blízkého okolí byl výsledek povrchových 

průzkumů negativní (ARÚ Praha HLAS 2975/1987).  

 

Jílové, okr. Praha-západ: 

a) V roce 1950 provedl Jaroslav Böhm vizuální a geodetický průzkum v poloze „Na 

panském vrchu“. Z období vrcholného středověku tu byly zkoumány vrcholně středověké 

vyhledávací šachty, které evidentně sloužily k vyhledávání zlata (ARÚ Praha HLAS 

1518/1950). Území Jílového patřilo asi k jedněm z mála těžebních oblastí na Zbraslavsku. 

Existenci Jílového jako těžební oblasti nám také potvrzují písemné prameny.  

b) Na území Jílového proběhl v roce 1982 záchranný výzkum pod vedením Pavla 

Břicháčka. Výzkum proběhl v suterénu domu „Mince“, který se nachází v jihovýchodním 

okraji dnešního náměstí. Objekt bylo možné zkoumat jen v jeho jižní části se současně 

probíhajícími stavebními pracemi. V tomto domě představovala nejstarší osídlení hnědá 

jílovitá vrstva s nálezy z druhé poloviny 13. Století, která byla ve 14. století porušena zděným 

sklepem. Ve výplni sklepa se našlo zdivo pocházející z gotického domu. Výzkumem bylo 

také zjištěno, že svoji dnešní podobu dostal dům „Mince“ až při přestavbě v 15. století, 

předtím se zde stály dva samostatné gotické měšťanské domy. Od 15. století pak dům 

procházel dalšími úpravami, z nichž autor shledal nejvýznamnější renesanční malované 

stropy (ARÚ Praha HLAS 1668/1982). 

    Další výzkum Pavla Břicháčka proběhl o rok později, kdy na základě hlášení o 

urychlení stavebních prací prozkoumal okolí domu „Mince“. V jihovýchodním rohu náměstí 

byly od zmíněného domu vedeny dvě kanalizační rýh, konkrétně v jižním a východním okolí 

domu. Jižní rýha narušila několik úrovní zdiv, které nebylo možné datovat. Byl zachycen 

průběh severní obvodové zdi a obě nároží objektu datovaného do 14. století, který podle 

materiálu zanikl v průběhu 16. – 17. století. Na dně objektu se také našly zlatorudné mlecí 

kameny. Dále byly při východním okraji rýhy objevena polozemnice, která byla vyplněna 

mazanicí, otisky prken, spáleným dřevem, hlinitými vrstvami s uhlíky a keramikou 

pocházející ze 13. století. Nalezená keramika byla shodná s keramikou pocházející 

z Hradišťka u Davle (ARÚ Praha HLAS 1619/1983).  
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Ve východní rýze nebylo kvůli trvajícímu prudkému dešti provedeno zaměření, déšť totiž 

strhl okraje rýhy. V délce výkopu byla na povrchu podloží černá uhlíková vrstva, ve které 

byly zvířecí kosti a keramika ze 13. Století (ARÚ Praha HLAS 1619/1983). 

Kromě nálezů z rýh se také podařilo zachytit část průběhu zdi, která uzavírala na východě 

gotický dům, který se původně nacházel pod dnešním severním křídlem domu „Mince“ (ARÚ 

Praha HLAS 1619/1983). 

 

Jíloviště, okr. Praha-západ: 

a) V létě roku 1842 popsal okolí skály nad Berounkou proti Černošicím Václav Krolmus. 

Později, asi od roku 1869 byla tato poloha nazývána Kazín. Výzkum byl proveden pro 

tehdejšího majitele panství Zbraslav hraběte Friedricha z Öettingen-Wallersteinu. Tento 

výzkum měl podle svědectví V. Krolmuse provádět lipanský lesní Leopold (Josef?) Anger. 

Měly být odkryty zbytky vrcholně  středověkého hrádku, který byl podle popisu Krolmuse 

stavěn pravděpodobně z opuky, která sem byla dovážena asi z Prahy (Sklenář 1992, 111-112).   

 

Jinonice, okr. Praha 5: 

a) Podoba mladšího vrcholně středověkého sídliště v Butovicích, jak byla zachycena 

v nejstarších kartografických pramenech, představuje shluk objektů při nepravidelné síti 

komunikací, ve kterém se nacházela dvě trojúhelníkovitě protažená veřejná prostranství. V 

dominantní poloze nad vsí se nacházel kostel sv. Vavřince. Původně byl kostel podélnou 

stavbou s půlkruhovou apsidou, která byla v mladší době přestavěna do dnešní podoby. 

Ovšem východní část stavby zůstala v původní raně středověké podobě a nově je datována již 

do 11. století. Ves se nacházela v horní části toku Prokopského potoka, který do vsi vtéká od 

severozápadu a obloukem se stáčí k jihozápadu podél paty zvýšené terasy, na které stojí 

kostel sv. Vavřince. Ves se pak rozkládá na obou březích potoka (Dragoun-Klápště-Smetánka 

1983, 394). 

b) Na katastrálním území Jinonic proběhlo roku 1997 orientační zjištění u ppč. 274/2-3, u 

novostavby při ulici Na Vidouli pod vedením Michala Kostky. Byly sesbírány nálezy 

z hromad po skrývce ornice na parcele. V samotné ploše ani v řezech výkopů pro základy ale 

nebyly zjištěny žádné objekty. Kromě pravěkých nálezů tu byly sesbírány střepy z vrcholného 

středověku. Podle autora nálezy z tohoto výzkumu potvrzují, že se zde nacházelo bohaté 

polokulturní osídlení, které je ověřitelné povrchovými sběry (ARÚ Praha ZAA 823/1999). 

c) V roce 2004 proběhl v Jinonicích záchranný výzkum kvůli stavební činnosti a narušení 

terénů v areálu jinonického zámku, ppč. 264-266 a 268-270. Výzkum vedl Milan Kuchařík. 
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Byla prozkoumána část polykulturního sídliště, ve kterém se našly zlomky sídlištní keramiky 

z přechodu raného a vrcholného středověku (Archeologická databáze Čech, Archeologický 

ústav AVČR Praha, v.v.i).   

d) V roce 2007 proběhl v ulici Butovická na parcelách 722/7, 722/22-23 záchranný 

výzkum kvůli stavbě rodinných domů pod vedením Jana Horáka. Z období vrcholného 

středověku pochází pouze nález keramických zlomků (BZO 2009, 196).  

e) Další výzkum pod vedením Jana Horáka proběhl v ulici Pod Vavřincem 749/7a, 

tentokrát kvůli rekonstrukci rodinného domu. Z vrcholného středověku tu byl nalezen jeden 

keramický zlomek (Archeologická databáze Čech, Archeologický ústav AVČR Praha, v.v.i.).  

 

Klínec, okr. Praha-západ: 

a) Osídlení Klínce před 13. stoletím nemáme bezpečně doloženo. Jediným nález, který by 

mohl být ještě z hradištního období, je žárové pohřebiště a možná i hradištní sídliště. Tento 

nález oznámil pan Antonín Bartoníček, který při průkopu silnice vedoucí z Klínce do Bojova, 

v trati pod hřbitovem, sesbíral množství popelnicových střepů a kostí. Z jeho zprávy vyplývá, 

že měl doma asi 20 střepů a stejný počet kostí. Dále informuje pan Bartoníček o nálezech 

zdiva vyorávaného z polí na místě, kde stával zděný hrádek a jeho podhradí. Také se v okolí 

hojně přichází na propadliny sklepů zaniklých usedlostí. Bližší informace zatím nejsou, takže 

je složité potvrdit dataci nálezu (ARÚ Praha HLAS 4124/1940).  

b) První archeologickou akci na území Klínce provedl v roce 1969 Miroslav Richter, 

který přijel na Klínec na pozvání Zdeňka Boháče. Na katastrálním území Klínce byly 

nalezeny keramické nálezy a objekty, které našli při sondáži geologové, kteří zde hledali nová 

ložiska uranu. Objekty byly ovšem zasypány, než se M. Richter dostal na místo, takže se 

nepodařilo upřesnit polohu zdejšího středověkého sídliště. Keramika, která byla M. Richtrovi 

předána vykazuje shody s keramikou z polohy „Sekanka“ v Hradišťku u Davle. V písemných 

pramenech se Klínec objevuje až během 14. století (ARÚ Praha HLAS 3707/1969).  

c) Sídliště, které se nacházelo v dnešní poloze obce Klínec, se do své dnešní polohy 

přesunulo někdy během 30. let 14. století. Miroslav Richter předpokládá, že starší sídliště, 

které není zachyceno v písemných pramenech, se nacházelo v jihovýchodní části klíneckého 

katastru v trati V koutech, nad okrajem terasy nad Bojovským potokem. V roce 1977 proběhl 

ve spolupráci s Ústředním ústavem geologickým v Praze menší zjišťovací výzkum. Byla zde 

použita magnetometrická metoda, která ukázala na několika místech výraznější anomálie. 

V místech anomálií byly provedeny ověřovací vrty pedologickou tyčí, při čemž byly zjištěny 

výplně objektů. Celý výzkum přinesl zjištění, která přispívají k pravděpodobnosti teorie, že se 
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původní sídliště v Klínci nacházelo nad Bojovským potokem. V případě staršího sídliště se 

pravděpodobně nejednalo pouze o hornickou osadu (Richter 1981, 303-304). 

 

Kosoř, okr. Praha-západ: 

a) Roku 1968 zkoumali polohu „Na hrádku“, konkrétně na parcelách 30/1 a 282/32, 

Antonín Knor a Slavomil Vencl. Na tomto ostrohu se podle autorů nacházela pravděpodobně 

vrcholně středověká tvrz. Povrchovým průzkum zde autoři provedli 8. 10. 1968. V té době 

byla část ostrohu zastavěna a další část využívána jako výběh drůbežárny. Za východním 

plotem drůbežárny, na parcele 282/32 se nacházel příkop vylámaný do vápence, který byl asi 

2 metry hluboký a 3 m široký. Ovšem žádné datovatelné keramické střepy tu nalezeny nebyly. 

Josef Ladislav Píč ve svém díle Čechy za doby knížecí, Praha 1909, a Miroslav Štěpánek ve 

díle Opevněná sídliště 8. - 12. století, Praha 1965, označují tuto lokalitu jako mladohradištní 

hradiště, kde by měly být doklady hutnické výroby (BZO 1968,  61). Ale důkaz pro existenci 

hradiště nemáme. Jiří Sláma ve svém katalogu raně středověkých lokalit Kosoř vůbec 

neuvádí, takže se zde raně středověké hradiště zřejmě vůbec nenacházelo (Sláma 1986, 61-

97). 

 

Lahovice, okr. Praha 5: 

a) V roce 2008 provedl Lubor Smejtek vertikální řez na silničním okruhu kolem Prahy 5 

jihozápadně od obce Lahovice. Tento řez byl součástí dokumentace a vzorkování všech 

terénních řezů v inundačních souvrstvích Berounky a Vltavy na katastrálních územích 

Lahovic a Zbraslavi. Z řezu pochází nálezy z vrcholného středověku, konkrétně zlomky 

keramiky, kousky mazanice, uhlíky a zlomky železa. Nálezy by mohly ukazovat na vrcholně 

středověké osídlení této oblasti. Další výzkumy ovšem v této oblasti provedeny nebyly, takže 

nelze s jistotou sídliště doložit (Archeologická databáze Čech, Archeologický ústav AVČR 

Praha, v.v.i.).  

 

Lhota, okr. Praha-západ: 

a) Vrcholně středověké nálezy jsou na katastrálním území Lhoty u Dolních Břežan 

reprezentovány souborem střepů, který odevzdal pracovníkům výzkumu na Závisti pan 

František Kryl. V první části souboru, kterou pan Kryl odevzdal roku 1964, převládala 

především keramika z doby laténské. Druhá část, která byla odevzdána roku 1975 byla 

kulturně různorodější. Kromě keramiky pravěkého stáří zde byla keramika ze střední doby 

hradištní a keramika pocházející patrně ze 14. století. Podle výpovědi pana Kryla soubor 
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pocházel z jižního úbočí vrchu Šance nad Břežanským potokem. Hlášení o nálezu sepsal 

Miloš Čižmář, který upozornil na fakt, že do odevzdání tohoto souboru střepů nebyly 

vrcholně středověké nálezy na Šanci časté. Ovšem díky zlomkovitosti informací nelze 

odevzdaný keramický soubor blíže interpretovat (ARÚ Praha HLAS 5141/1981). 

b) Dalším nálezem z vrcholného středověku na území Lhoty je výrobní areál, který byl 

nalezen při systematickém výzkumu hradiště na Závisti, který vedla Karla Motyková v roce 

1988 (Archeologická databáze Čech, Archeologický ústav AVČR Praha, v.v.i.).     

 

Michle, okr. Praha 4: 

a) V roce 2005 proběhl v ulici Ohradní, ppč. 1307/1; 3-5; 22, 24, 38-40, archeologický 

výzkum pod vedením Jana Jeřába. Pravděpodobně z období vrcholného středověku tu byly 

pod vrstvami náplav potoka Botiče nalezeny keramické zlomky. Zlomky nebyly blíže 

datovány (Archeologická databáze Čech, Archeologický ústav AVČR Praha, v.v.i.).   

  

Mníšek pod Brdy, okr. Praha-západ: 

a) V roce 2001 proběhl archeologický výzkum na nádvoří zámku kvůli výkopu pro 

inženýrské sítě. Zámek se nachází na severním okraji historického jádra města Mníšek pod 

Brdy, a to ve výrazné poloze na skalní vyvýšenině nad zákrutem Lučního potoka. Výzkum 

vedl Filip Laval a z vrcholného středověku zde byly nalezeny zlomky keramiky. V místech 

výzkumu se nacházelo feudální sídlo z doby přechodu vrcholného středověku a novověku 

(ARÚ Praha HLAS 3851/2001). Areál zámku v Mníšku pod Brdy také roku 1998 kontroloval 

Tomáš Durdík. Nebyly nalezeny žádné rušivé zásahy, takže výzkum proběhl až v roce 2001. 

Povrchově byl prozkoumán palác, věž, příkop, zděný dům a věžice. Nebyly ale získány žádné 

keramické ani jiné nálezy (ARÚ Praha HLAS 3130/1998). 

 

Petrov, okr. Praha-západ: 

a) V roce 1983 byl severozápadně od obce Petrov, na trati „Pod vsí“ , proveden 

povrchový sběr pod vedením Pavla Břicháčka. Z vrcholného středověku zde byla nalezena 

keramika, mazanice a hliněný přeslen. Jednalo se evidentně o pozůstatky vrcholně 

středověkého sídliště, které bylo založeno někdy v průběhu nebo po 13. století (BZO 1982-

1983, 125). 

Další povrchový sběr na území Petrova provedl roku 1984 Vladimír Čtverák. Sběr byl 

proveden na poli severně od silnice z Jílového do Davle. Z vrcholného středověku byl nalezen 

mlecí kámen, který sloužil jako rotor zlatorudného mlýna. Na vnitřní straně kamene byl 
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vytesán prostor pro křížovou papřici a nacházely se zde i charakteristické soustředné rýhy 

(BZO 1084-1985, 145-146).  

 

Přestavlky, okr. Praha-západ: 

a) V roce 1951 proběhl vizuálně-geodetický průzkum pod vedením Lenky Horákové. 

Průzkum proběhl na levém břehu Vltavy, konkrétně na ostrohu mezi Vltavou a Sladovařským 

potokem. Terénní průzkum zátopových oblastí zde ukázal stopy štolách nebo po povrchovém 

dolování a také byly nedaleko od těchto štol nalezeny zlaté nádoby (Archeologická databáze 

Čech, Archeologický ústav AVČR Praha, v.v.i.). Z vrcholného středověku se také našla 

keramika, která byla  Květou Reichertovou datována do 14. století . Dá se tedy předpokládat, 

že se zde v období vrcholného středověku nacházel těžební areál (ARÚ Praha HLAS 

2522/1951).  

 

Radotín, okr. Praha 5: 

a) V roce 1958 byl v Radotíně oznámen nález kostry a keramické nádobky. Kostrový 

hrob byl uložený pod vrstvou kamení na jižní straně domku čp. 384. V hrobě se nacházela 

zmíněná nádobka. Další hrob byl nalezen nedaleko prvního na parcele č. 110. Kostra ležela 

v natažen poloze, lehce položená na pravém boku a nohy mírně pokrčené. Podle výpovědi 

dělníků nebyla u kostry žádná výbava. Podle datace v Archeologické databázi Čech 

(Archeologická databáze Čech, Archeologický ústav AVČR Praha, v.v.i), by jeden z těchto 

hrobů měl pocházet z období vrcholného středověku, ovšem v hlášení o tomto nálezu je 

uvedena datace do období únětické kultury. Bližší informace o nálezu nejsou, takže se lze 

pouze domnívat, zda se zde opravdu nacházel vrcholně středověký hrob (ARÚ Praha HLAS 

6680/1963).   

 

Řeporyje, okr. Praha 5:  

  a) V roce 1968 provedl Zdeněk Sedláček archeologický výzkum před průčelím domu V. 

Šimáčka, čp 5 asi 10 m od silnice Řeporyje – Slivenec. Výzkum se konal z důvodu 

zpevňování základů.  Z vrcholného středověku byla nalezena sídlištní keramika z poloviny 

13. století až z počátku 14. Století (BZO 1969, , 141-142). 

Další povrchové sběry na území Řeporyjí proběhly v roce 1969 pod vedením Z. 

Sedláčka. V prostoru pozemku J. Novotného u trati „ Závětina“ byly zjištěny zbytky vrcholně 

středověkého sídliště. Sběry pak byly provedeny i kousek dál nalevo od silnice Ořech – 

Slivenec. Z vrcholného středověku byla nalezena opět sídlištní keramika. Sídlištní areál měl 
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možnou kontinuitu již z hradištního období, jen se o kousek posunulo a tím se kostel sv. Petra 

a Pavla posunul na jeho okraj (Archeologická databáze Čech, Archeologický ústav AVČR 

Praha, v.v.i). 

b) V roce 2002 byla orientačně prozkoumána stavba rodinného domu pod vedením 

Michala Kostky v ulici U výkupního střediska na parcelách 56/1,2. V základových pasech 

rodinného domu byly v blízkosti potoka pod silnou vrstvou bahnité ornice mírně zahloubené 

objekty. Sesbírán byl keramický materiál, který pocházel jak ze zmíněných objektů, tak i 

z ornice. Kromě keramiky z doby římské a novověku, byla získána keramika z vrcholného 

středověku, která je ve zprávě označena za sídlištní (ARÚ Praha HLAS 1325/2003). 

 

Zbraslav, okr. Praha 5: 

a) Dne 31. 3. 1970 byla Květa Reichertová pozvána Střediskem státní památkové péče ke 

konzultaci do prostoru bývalého zbraslavského kláštera, kde se v té době upravovaly sklepy 

pod barokní stavbou. Díky této stavební úpravě byly nalezeny zazděné vchody do některých 

sklepních chodeb, které byly vzájemně propojeny. V sondě u jednoho ze zmíněných vchodů 

byla odkryta původní dlažba, která byla složena z velkých cihlových dlaždic. V navážkách 

nad nalezenou stavbou byly dále nelezeny fragmenty opukových okenních příček, klenebních 

žeber a dalších architektonických prvků. Dalšími nálezy byly zlomky pozdně středověkých 

nádob, konkrétně mísy, pánve na nožkách a velkých hrnců. Dále byly nalezeny kadluby na 

tavení kovu (ARÚ Praha HLAS 1316/1970). 

b) Roku 1976 provedli Michal Tryml a Zdeněk Dragoun kvůli stavbě inženýrských sítí 

záchranný archeologický výzkum v areálu zámeckého parku u čp. 1. Podařilo se zachytit 

základy kostela, který byl založen Václavem II., kdy tyto základy porušovaly pravěké objekty 

a dokonce i rané slovanské objekty. Z vrcholného středověku tu byl zkoumán pozdější kostel 

(BZO 1976-1977, 112). 

Mezi lety 1976-1979 probíhal orientační výzkum na území bývalého zbraslavského 

kláštera a pozdějšího zámku. Pod vedením Michala Trymla a Huberta Ječného se podařilo 

zachytit základové zdivo i otisky nadzemního zdiva klášterního kostela. Dále byly zachyceny 

i pravěké a slovanské objekty (Archeologická databáze Čech, Archeologický ústav AVČR 

Praha, v.v.i).  

Zdeněk Dragoun a Martin Kuna zkoumali znovu prostor zbraslavského zámku mezi lety 

1984-1985 kvůli plánovanému výkopu  inženýrských sítí. Podařilo se odkrýt chatu s pecí, 

dále kamennou stavbu z vápencových kvádříků a se zbytky podřezávaného spárování, která 

byla datována do 12. - 13. století. Rozebrány byly také mladší zazdívky a byly získány 
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architektonické fragmenty z cisterciáckého kláštera a kostela. Severně od kostela sv. Jakuba 

bylo prozkoumáno několik snad středověkých hrobů, které neobsahovaly žádný blíže 

datovatelný materiál. Výjimku tvořil pouze jeden dětský hrob, který obsahoval hradištní 

nádobku (BZO 1984 – 1985, 171).  

Další orientační zjištění prováděl Zdeněk Dragoun v prostoru zbraslavského zámku v 

roce 1989. Opět kvůli sledování výkopu pro inženýrské sítě. Mezi severním křídlem zámku, 

dnes v budově Národní galerie, a dnes již slepým ramenem Berounky (bývalé řečiště), bylo 

odkryto více než 2 m silné křemencové zdivo, které by mohlo představovat severní ukončení 

východního křídla budov zbraslavského kláštera (ARÚ Praha HLAS 660/1992). 

Poslední sondu v tomto areálu položil Zdeněk Dragoun v roce 1991, konkrétně na místě u 

kostela sv. Jakuba a opět kvůli plánovaným stavebním úpravám. Pravěký a mladohradištní 

horizont zde byl narušen dvěma novověkými kostrovými hroby. Z raného středověku tu dále 

byly objeveny sídlištní nálezy a z vrcholného středověku pak sídlištní i pohřební nálezy. 

Ovšem kvůli porušení dotyku jednotlivých vrstev novověkými hroby nebylo možné řešit 

vzájemný vztah vrstev (Archeologická databáze Čech, Archeologický ústav AVČR Praha, 

v.v.i). 

 

Zlatníky, okr. Praha-západ: 

a) Na katastrálním území Zlatníků probíhal v letech 1987-1989 plošný odkryv z důvodu 

parcelace v západní části obce Zlatníky. Pod vedením Karly Motykové tu byly kromě nálezů 

z pravěkého období a raného středověku, prozkoumány dvě kůlové jámy z období vrcholného 

středověku. Byly nalezeny keramické zlomky, kousky mazanice a zvířecí kosti. Dále zde byly 

odkryty další sídlištní objekty, jejichž datace nebyla přesně určena (ARÚ Praha ZAA 

4375/1991). 
 

3.7. Vrcholný středověk II – 14. - 15. století  
 

Černošice, okr. Praha-západ: 

a) Roku 1962 byl archeologický ústav v Praze telefonicky upozorněn na nález keramiky 

v provozní budově firmy „Biokrma“. Místo nálezu jel na příkaz Jiřího Hraly prozkoumat 

Karel Slepička, který zjistil, že se v Blukském mlýně v dnešních Dolních Černošicích 

upravuje sociální zařízení pro zaměstnance výše uvedené firmy. Při výkopech podlahy na 

místě bývalého skladu byl nalezen shluk keramických střepů. Střepy se nacházely v hloubce 

přibližně 1 m pod úrovní tehdejší podlahy a v době příjezdu K. Slepičky byl tento soubor již 
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umytý a uložený v kanceláři vedoucího Bukovského. Jednalo se především o zlomky kachlů, 

které byly datovány do konce 15. – 16. století (ARÚ Praha HLAS 2381/1962).  

b) Další nález z obce Černošice pochází z místa, kde býval ovocný sad, za domem čp. 

121 „Restaurace Slánka“. Roku 1972 si zde Jiří Čujan všiml obloukového příkopu, který byl 

tehdy hluboký 3 – 4 m, délka oblouku měřila 60 m a šířka dna v jižní části činila až 6 m. 

Tento příkop se nacházel na pravém břehu Solopišského potoka a byl v roce 1976 zavezen 

kvůli stavbě skladu Domácích potřeb a kulturnímu zařízení obce a proto byl J. Čujan nucen 

skončit svůj průzkum o významu tohoto příkopu (ARÚ Praha HLAS 3145/1976). 

Dříve se předpokládalo, že zmíněný příkop byl pozůstatkem mlýnského náhonu, ale J. 

Čujan se snažil tuto možnost vyloučit. V Černošicích je uváděn v písemných pramenech 

pouze jeden mlýn, a to Blukský mlýn v Dolních Černošicích, který byl v písemných 

pramenech zaznamenán k roku 1523. Navíc mlýnské náhony bývají umístěny diagonálně od 

potoka nebo jiného vodního zdroje a mají malý spád (kvůli dostatečné výšce pádu vody na 

vodní stroj). Zkoumaný příkop je ale obloukový, široký a hluboký. Ale díky nucenému 

přerušení bádání nemohl J. Čujan svoji teorii dokončit a pouze předpokládá, že by se mohlo 

jednat o část pravděpodobně nedokončené stavby (ARÚ Praha HLAS 3145/1976). 

Situace byla objasněna až roku 1977, kdy lokalitu znovu prozkoumal Václav Huml, který 

v srpnu stejného roku informoval o nové archeologické památce a to zbytku středověké tvrze, 

která měla elipsovitý půdorys a byla obehnána příkopem. Právě zbytku příkopu si roku 1972 

všiml Jiří Čujan a jeho zbytek byl patrný i po dokončení stavby výše zmíněného skladu (ARÚ 

Praha HLAS 2352/1979).  

Tvrz se nacházela na důležité historické komunikaci na hranici dvou feudálních panství a 

písemné prameny potvrzují, že v Černošicích sídlil před husitským obdobím drobný feudál. 

Původní opevnění zajišťovala vodní plocha, která byla zásobována potokem Švarcavou (ARÚ 

Praha HLAS 2352/1979).  

V roce 1982 bylo místo tvrze v Černošicích zaměřeno geofyzikálními metodami. Tento 

výzkum zjistil, že se plocha tvrze dělí na dvě části. Na jihovýchodní straně je prostor, kde je 

větší podíl hlinitých částí a ve kterém se zřejmě nacházelo nádvoří. Zbytek plochy pokrývají 

destrukce kamenných staveb. Jinak ale konkrétně o této tvrzi nejsou písemné zprávy. Samotné 

Černošice se v písemných pramenech objevují až během 12. století (Huml 1983, 266-267).  

 

Hlubočepy, okr. Praha 5: 

a) Na katastrálním území Hlubočep byl z období vrcholného středověku zkoumán pouze 

zaniklý hrad Děvín. Tomáš Durdík započal výzkum této lokality v dubnu roku 1975 a 
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systematicky lokalitu kontroloval až do roku 2007. 

V písemných pramenech je tento hrad již uváděn jako zřícenina. Má zhruba čtvercovou 

dispozici a z vnější strany je ze tří stran obklopen srázy. Přístup do hradu je možný pouze od 

východu, kdy na této straně nebyl před hradbou vybudován příkop. V severovýchodním 

nároží vnějšího hradu stála věž, v severozápadním nároží stála bašta a k oběma jižním 

nárožím pak přiléhaly budovy (ARÚ Praha HLAS 5780/1975). 

Co se týče podoby vnitřního hradu, měl přibližně čtvercový půdorys a na jihu se 

nacházela mírně vysunutá stavba. Nevelké vnitřní nádvoří bylo obestavěno několika 

budovami. Celý hrad byl postaven z místního vápence (ARÚ Praha HLAS 5780/1975). 

Na jižní stráni pod jihovýchodním nárožím hradu byly provedeny povrchové sběry, ze 

kterých se podařilo získat keramické střepy, které byl předběžně datovány do 14. století. Do 

stejného období datoval T. Durdík i samotnou dispozici hradu, která byla podle něj 

srovnatelná s dispozicí hradu ve Zlenici (ARÚ Praha HLAS 5780/1975).  

V roce 1984 proběhl další povrchový sběr ve zbytcích hradu Děvína, tentokrát pod 

vedením Jiřího Dohnala, který také zaměřil a geofyzikálně prozkoumal samotný hrad. Nálezy 

tvořil malý soubor keramiky a několik hřebů. Všechny nalezené zlomky byly oxidačně 

vypáleny a obtočeny na kruhu. Tyto nálezy byly stejně jako při komplexním povrchovém 

průzkumu hradu v roce 1975 datovány do 14. století (BZO 1984-1985, 169). 

V dalších letech prováděl až do roku 2007 Tomáš Durdík revizi stavu lokality, kdy 

nebyly nalezeny žádné rušivé zásahy a stav lokality byl zachovalý. K nálezům byly přidány 

další keramické střepy ze 14. století (Archeologická databáze Čech, Archeologický ústav 

AVČR Praha, v.v.i).  

 

Choteč, okr. Praha-západ: 

a) Na katastrálním území obce Choteč se  nacházela gotická tvrz, která se nacházela 

severně od hospodářského dvora na okraji terasy, která zde příčně spadá do údolí 

Radotínského potoka (Rykl 1991, 261). 

 Tvrz byla opevněna asi 2 metry vysokou polygonální zdí a dá se k opevnění zařadit i 

rybník, který se nacházel východně od tvrze mezi svahem a silnicí. Tento rybník je ještě 

dobře patrný na katastrální mapě z roku 1840 (Rykl 1991, 264).  

V roce 1990 byl v prostoru výše zmíněné zaniklé gotické tvrze proveden povrchový sběr 

A. Jeníčkovou. Z areálu pozdně středověké tvrze pocházely tři keramické zlomky, které jsou 

datované do 15. Století (ARÚ Praha ZAA 8911/2006). 
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Jinonice, okr. Praha 5: 

a) Na místě butovického hradiště byl roku 1995 proveden povrchový sběr pod vedením 

Tomáše Durdíka. Sběr proběhl v rámci revize lokality, kdy nebyly zjištěny žádné rušivé 

zásahy. Na zoraných polích v zadní části areálu byly nalezeny zlomky převážně pravěké a 

slovanské keramiky. Z vrcholného středověku tu byl nalezen zlomek šipky do kuše a 

fragmenty vrcholně středověké a raně novověké keramiky (ARÚ Praha ZAA 1234/1995).  

b) V roce 2005 proběhl povrchový sběr pod vedením Romana Křivánka u ulice Na 

Vidouli v jihozápadní části při okraji pole. Byly sesbírány keramické střepy z vrcholného 

středověku až novověku (BZO 2008, 226). 

 

Kunratice, okr. Praha 4: 

a) V obci Kunratice byla archeologicky nejvíce zkoumaná zřícenina Nového hradu a 

husitský tábor. Obojí se nachází v Kunratickém lese, zřícenina hradu se nachází na ostrožně 

obtékané Kunratickým potokem a husitský tábor se nacházel před hradem. Na obě polohy 

upozorňoval již roku 1951 Československý státní archeologický ústav. V roce 1951 se měl 

v krčském lese zřizovat rekreační park a proto upozornil archeologický ústav na potřebu 

uvedené lokality prozkoumat. Z hlášení také vyplývá, že v těchto místech byl již dříve 

proveden výzkum panem vládním radou C. Merhoutem (ARÚ Praha HLAS 4932/1951).  

Roku 1974 začal výzkum samotné zříceniny Nového hradu u Kunratic a to pod vedením 

Tomáše Durdíka. Tomáš Durdík poté systematicky zkoumal a ověřoval stav lokality až do 

roku 2007. 

V roce 1975 byl pořízen terénní náčrt zříceniny hradu a pokračovalo se v povrchových 

sběrech z předchozího roku. Nalezená keramika byla datována hluboko do 14. století (ARÚ 

Praha HLAS 5782/1975). 

V dalších sezónách byl postupně prozkoumán celý areál hradu. V roce 1983, podle 

dokončených průzkumů, datoval T. Durdík existenci hradu mezi roky 1411 – 1421. Současně 

se také podařilo pomocí archivní rešerše, která také probíhala roku 1983, zachytit i 

fotodokumentaci archeologického výzkumu lokality, který měl proběhnout v letech 1928-

1929 (BZO 1982-1983, 173). Podle mého názoru by se mohlo jednat o výzkum, který měl 

podle hlášení z roku 1951 podniknout pan vládní rada C. Merhout. 

T. Durdík považoval Nový Hrad za vyvrcholení a do jisté míry i závěr vývoje české 

hradní architektury doby Václava IV. Hlavní objekt hradu byl zřejmě věžovitý palác, který 

byl pro dobu Václava IV. typický a hrad byl opevněn dvěma okruhy opevnění (BZO 1982-

1983, 173).  
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Výzkum husitského tábora, který se nacházel před Novým Hradem započal v letech 1952 

– 1953, kdy jej zkoumala Jaroslava Drobná. Tento výzkum ukázal, že vrcholně středověký 

tábor pocházel z přelomu let 1420-1421. Tato datace by tedy odpovídala době zániku Nového 

Hradu (Archeologická databáze Čech, Archeologický ústav AVČR Praha, v.v.i).  

Husitský tábor společně se zříceninou hradu, jak bylo zmíněno výše, zkoumal také 

Tomáš Durdík. Výzkum tábora započal roku 1985, kdy byla celá lokalita zaměřena (BZO 

1984-1985, 168-169). V dalších letech probíhala kontrola a občasné povrchové sběry na obou 

lokalitách, ze kterých pocházela keramika datovaná do 14. století.  

Další archeologická akce proběhla na území husitského tábora v letech 2008-2009. Tábor 

byl prozkoumán pomocí detektorů kovů, kdy výzkum vedl Jaroslav Podliska. Jednalo se o 

archeologický dohled při odstraňování recentních zásahů do opevnění a plochy tábora. V 

rámci výzkumu detektorem kovů bylo nalezeno několik drobných kovových předmětů, které 

ležely maximálně 0,1 m pod povrchem (Archeologická databáze Čech, Archeologický ústav 

AVČR Praha, v.v.i).  

 

Michle, okr. Praha 4: 

a) Mezi lety 1996 – 1997 zkoumali David Polcar a David Břeň v obci Michle prostor v 

ulici Michelská 7. Jednalo se o záchranný výzkum formou dohledu, který byl vyvolán 

plánovanou stavební činností v areál bývalého univerzitního dvora. Byly prokázány 

archeologické situace z vrcholného a pozdního středověku a také z období novověku. 

Výzkum prokázal v těchto místech intenzivní osídlení v průběhu 13. století, ale s výjimkou 

keramického nálezu datovaného do 15. století tu žádné další doklady osídlení v pozdním 

středověku nemáme. Další doklady osídlení se na této lokalitě objevují až v novověku. Autor 

výzkumu se domnívá, že tato mezera je způsobena porušením archeologických situací 

mladšími zásahy z novověku. Podle písemných pramenů se měl v Michli nacházet poplužní 

dvůr, ale výzkum z let 1996-1997 nebyl tak velkého rozsahu, aby dokázal spolehlivě vyřešit 

otázku přesné polohy michelského dvora (ARÚ Praha HLAS 1561/1999).     

 

Ořech, okr. Praha-západ: 

a) Někdy mezi lety 1980-1990 byla anonymním nálezcem při hloubení vodovodu na 

dvoře domu  čp. 16 nalezena pozdně středověká sídlištní keramika. Více informací o nálezu 

není (ARÚ Praha HLAS 1360/1994). 

 

 Pohoří, okr. Praha-západ: 



68 
 

a) Na katastrálním území Pohoří, pod obcí Skalsko jihozápadním směrem na Borek nad 

Sázavou, byly na ostrůvku, který leží v rybníku Trdláč, zjištěny relikty vrcholně středověké 

tvrze. Ostrůvek, na kterém se tvrz nacházela, byl pravděpodobně vytvořen uměle a dnes již 

neexistuje. První archeologické zkoumání této lokality proběhlo roku 1985, kdy byly 

podniknuty povrchové sběry pod vedením kasteologa Tomáše Tomíčka a Jiřího Úlovce. 

Sběry proběhly jak v prostoru zaniklé tvrze, tak i v okolí turyňské hájovny, která se nachází 

nedaleko. Z tvrze byly v té době zachovány viditelné zbytky tří budov, z nichž jedna byla 

interpretována jako hlavní obytná budova. Zbytky opevnění zdi byly patrné jen na východní 

straně tvrze nad příkopem a součástí opevnění byl s velkou pravděpodobností vodní příkop a 

k tomu i samotný rybník (ARÚ Praha HLAS 4257/1987).  

V roce 1993 byla provedena revize stavu lokality a byl proveden další povrchový sběr 

v místě zaniklé tvrze pod vedením Vladimíra Brycha a Jana Rendeka. Bylo sesbíráno 13 

keramických zlomků, které byly datovány do 15. století. Jednalo se o první datovatelné nálezy 

z tvrze (ARÚ Praha HLAS 819/1995). 

 

Stodůlky, okr. Praha 5:   

a) V roce 2005 zkoumal Milan Kuchařík prostor v ulici Kovářova 161/24. Místo se 

nacházelo západně vedle kostela a kvůli plánované přestavbě domu na pozemku zde byl 

proveden záchranný výzkum. Z vrcholného středověku tu byl nalezen sídlištní areál 

(Archeologická databáze Čech, Archeologický ústav AVČR Praha, v.v.i). 

V roce 2008 proběhl další plošný odkryv, také v Kovářově ulici 26, tentokrát na 

parcelách 15, 16/1, 2171/6, 10 a 12172. Kvůli stavebním úpravám objektu čp. 26 byl 

proveden záchranný archeologický výzkum pod vedením Jana Košťála. Z období vrcholného 

středověku tu byla prozkoumána další část sídliště, jehož část byla odkryta už v roce 2005 

(Archeologická databáze Čech, Archeologický ústav AVČR Praha, v.v.i ). 

 

Zlatníky, okr. Praha-západ: 

a) Na katastrální území Zlatníků se  odehrál v roce 1988 plošný odkryv pod vedením 

Vladimíra Čtveráka, Miloslava Chytráčka a Karly Motykové. Záchranný archeologický 

výzkum probíhal na západním okraji intravilanu obce na jižním svahu pramenné pánve 

Břežanského potoka.  Výzkum polykulturního sídliště probíhal v měsících dubnu až červnu a 

říjnu kvůli stavbě nových rodinných domků. Přibližně z období 15. - 16. století byl 

prozkoumán žlab, který narušoval zahloubenou chatu z doby laténské (Archeologická 

databáze Čech, Archeologický ústav AVČR Praha, v.v.i). 
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Zvole, okr. Praha-západ: 

a) V roce 2003 proběhl ve Zvoli vizuální a geodetický průzkum vedený Janem Johnem. 

Zkoumána byla ostrožna nad soutokem Vltavy a Jarovského potoka, která je nazývaná 

„Homole“. Jednalo se o výšinnou sídlištní polohu, ale z přechodu pozdního středověku a 

novověku tu byl nalezen pouze zlomek keramické nádoby (Archeologická databáze Čech, 

Archeologický ústav AVČR Praha, v.v.i). 

 

3.8. Lokality obecně datováné do hradištního období/raného středověku 
 

Hradišťko, okr Praha-západ: 

a) Počátkem února 1950 byl Státnímu archeologickému ústavu ohlášen dvou nádobek ve 

známé poloze, v  pískovně „Na Sekance“. Nález oznámil bulharský dělník T. V. Erdžiev. Na 

místo se vypravil Jaroslav Kudrnáč a prozkoumal místo nálezu. Zjistil, že v jižní stěně 

pískovny, která se nachází nad soutokem Vltavy a Sázavy, byl při těžbě písku zničen kostrový 

hrob z hradištního období. Podle výpovědi dělníků ležela v hloubce přibližně 170 cm kostra a 

u ní byly dvě nádobky a zbytek železného nože. Jedna nádobky byla zničena a i se zlomkem 

nože zahozena a druhá, která se zachovala v celku, byla poslána do Státního archeologického 

ústavu. J. Kudrnáč předpokládá, že by tento hroby mohl být součástí většího pohřebiště 

z doby hradištní (ARÚ Praha HLAS 2962/1950). 

Choteč, okr. Praha-západ: 

a) Archeologický nález  hradiště je sem kladen někdy okolo roku 1840. Prozkoumán byl 

val a možná pár sídlištních objektů, ale více informací zatím není.  

Další archeologický nález je kladen na vrch Škrábek do polohy „Na zámkách“ nebo také 

„Na hradech“. Tento vrch se nachází nedaleko Chotče, nad levým břehem Radotínského 

potoka na mohutné trojúhelníkové ostrožně severozápadně od obce, a je vysoce 

pravděpodobné, že se jedná o hradiště, o kterém pochází archeologický záznam z roku 1840. 

Od severozápadu a jihozápadu je tato ostrožna ohraničena strmými srázy s převýšením přes 

45 metrů. Přístup na ostrožnu je pouze z východního směru, kde terén ostrožny plynule 

přechází v planinu. Špička ostrohu je pak od východu chráněna valem (fortifikací), která měla 

uzavírat plochu přibližně 1 hektaru. Opevnění hradiště tvořil val a příkop (Čtverák a kol 2003, 

112).  

Dne 8. 10. 1968 zkoumali chotečské hradiště i Antonín Knor a Slavomil Vencl. Zkoumán 

byl příkop s valem, který předěloval ostrožnu ve směru S-J. Příkop byl asi 50 cm hluboký a 
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val přibližně 3 metry vysoký ze strany příkopu a ze strany ke hradišti byl vysoký asi 1 metr. 

Val byl výrazně kamenitý, mírně zalomený a přetnut dvěma cestami, které jsou evidentně 

mladšího data. Plocha hradiště byla oběma badateli odhadnuta přibližně na 1 ha a na ploše 

hradiště nebyly zpozorovány žádné pozdější úpravy (BZO 1968, 46-47).    

Nicméně přesně nebylo zatím hradiště na Chotči přesně datováno nebylo a zatím ani 

nebylo blíže archeologicky zkoumáno. Je možné, že hradiště bylo raně středověké anebo také 

může být už pravěkého původu (Čtverák a kol 2003, 112).  

 

Jinonice, okr. Praha 5: 

a) V roce 1984 byl v prostoru bývalého jinonického zahradnictví, jižně od ulice 

Butovické, proveden záchranný archeologický výzkum kvůli stavbě trasy metra B, která byla 

v tomto úseku hloubena z povrchu. Výzkum vedl Jan Kovářík. Bylo odkryto sídliště bylanské 

kultury, sídliště z mladší doby laténské a sídlištní objekt z doby hradištní. Tento objekt nebyl 

blíže datován ani publikován, takže přesnější datace není možná. Kromě sídlištních objektů 

zde byly nalezeny i pohřební nálezy, které časově spadají ještě do pravěkého období. Jednalo 

se o pár kostrových hrobů patřících kultuře nálevkovitých pohárů, kostrový hrob kultury se 

šňůrovou keramikou, kostrové pohřebiště únětické kultury a kostrové pohřebiště ze střední 

doby laténské (BZO 1984 – 85, 169-170).  

O rok později, 1985, proběhl další záchranný výzkum vedený Marií Fridrichovou, a to 

kvůli stavbě bytového souboru Nové Butovice. Výzkum proběhl na návrší nad Prokopským 

potokem, jižně od ulice Stodůlecké a navazoval na výzkum Jana Kováříka. Nalezeny byly 

sídlištní objekty lengyelské kultury, pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou, pohřebiště 

únětické kultury, pohřebiště bylanské kultury a další blíže nedatovatelné pravěké sídlištní 

objekty. Z hradištního období byl nalezen slovanský kostrový hrob, který nebyl blíže datován 

(BZO 1984-85, 169-170).  

 

Lety, okr. Praha-západ: 

a) Na území Let došlo při stavbě mostu k jedinému nálezu depotu mincí z hradištního 

období (Archeologická databáze Čech, Archeologický ústav AVČR Praha, v.v.i).  

 

Libeř, okr. Praha-západ: 

a) Podle záznamu J. L. Píče se na území Libře nacházelo sídliště z doby hradištní. 

Objeveny zde byly jámy, které údajně dosahovaly hloubky až 1 metru a obsahovaly zlomky 

keramiky, mlýnské kameny a železnou strusku (Kudrnáč 1963, 211).  
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Michle, okr. Praha 4: 

a) Roku 1934 bylo na území dnešní Michle provedeno orientační zjištění Vojtěchem 

Budaváry. Jednalo se o místo na úpatí Bohdalce, severně od domu čp. 825. Z hradištního 

období tu byl nalezen kostrový pohřeb se zbytky dřevěných prken. Pravděpodobně se jednalo 

o pozůstatky dřevěné rakve. Opět zde máme ojedinělý nález nepřesné datace, který lze stěží 

interpretovat (Archeologická databáze Čech, Archeologický ústav AVČR Praha, v.v.i). 

b) V létě roku 1970 byl na svahu, který se táhne od pankrácké pláně k potoku Botiči 

proveden záchranný archeologický výzkum kvůli stavbě horkovodu v těsné blízkosti 

staveniště velkopekárny (Fridrichová 1967, 145). Výzkum provádělo archeologické oddělní 

MMP. Stavba horkovodu porušila celkem 15 objektů, mezi kterými bylo šest objektů 

datováno do doby hradištní. Jednalo se o pět obilnic a jeden další sídlištní objekt (Fridrichová 

1967, 145).  

c) Na úpatí východního svahu návrší Bohdalec v ulici Osnická, v okolí domu čp. 8 a 11 

bylo zjištěno jedno nebo více pohřebních míst. Nález byl učiněn při stavbě dálnice v letech 

1933 a 1934. Při stavebních pracích byl zničen neznámý počet kostrových hrobů z hradištního 

období. Nejde s jistotou říci, zda se v tomto případě jednalo o menší pohřebiště nebo jen o 

ojedinělý nález. Z hrobů byly zachráněny keramické nádoby, nůž a hrot kopí (Sláma 1977, 

111-112). Bližší datace ani informace o místě nálezu nejsou známé, takže ani není jisté, zda se 

pohřeb nacházel alespoň v blízkosti druhého nalezeného pohřbu z hradištního období. 

 

Modřany, okr. Praha 4:  

a) V roce 1926 ohledali v Modřanech Karel Buchtela a Jan Axamit stavbou narušené 

kostrové pohřebiště. Nález ohlásil Státnímu archeologickému ústavu učitel Antonín. 

Pohřebiště se nacházelo na jižním konci Modřan, na mohutných písečných nánosech kolem 

vltavského břehu. Zde probíhající stavba poničila přibližně 10 kostrových hrobů z hradištního 

období. Výbava hrobů se skládala především z keramiky, dále byly nalezeny dva železné 

hroty šípů, bronzový šperk a korálky (ARÚ Praha HLAS 1126/1926). V tomto případě se asi 

jedná o pokračování mladohradištního pohřebního areálu, ale datace pohřebiště je opět 

uváděna v širokém intervalu, takže to nejde s jistotou říci. 

 

Řeporyje, okr. Praha 5: 

a) V roce 1854 našel J. Procházka při stavbě domu na dvoře statku čp. 10 poblíž kostela 

minimálně dva kostrové hroby. Průzkum hrobů provedl Václav Krolmus. Hroby byly 
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vybaveny keramickými nádobami a bronzovými záušnicemi, některé záušnice byly dokonce 

plátované stříbrem. datovány jsou tyto hroby do období středověku. Nálezy z těchto hrobů 

jsou bohužel ztraceny, takže přesnější datace není v tomto případě možná (Sklenář 1992, 255-

256). 

b) Roku 1857 byly někde na katastrálním území Řeporyj nalezeny předměty z období 

pravěku a středověku. Jednalo se o keramické nádoby, bronzovou sekeru a jehlici, kamenný 

nožovitý nástroj, bronzové záušnice a korálek. Předměty byly datovány do eneolitu, doby 

bronzové, doby halštatské a laténské a do raného středověku. Nálezy se ovšem ztratily, takže 

bližší informace o nich ani dataci neznáme (Sklenář 1992, 256).  

c) V roce 1929 bylo Aloisem Ševčíkem na katastrálním území Řeporyjí prozkoumáno 

několik slovanských hrobů. Hroby byly odkryty sesuvem půdy po dešti, díky čemuž byly 

kostry poškozeny. Na polohu upozornil učitel Jirsa, který Státnímu Archeologickému Ústavu 

odevzdal tři skleněné korálky, které pravděpodobně pocházely z poničených hrobů. A. Ševčík 

pak v hrobech našel další dva skleněné korálky. Místo nálezu se nacházelo v cihelně pana 

Ryčla, která se nacházela v Nové vsi, což je dnes jedna z částí Řeporyjí. Bližší lokalizace ani 

datace nálezu není v hlášení uvedena (ARÚ Praha HLAS 548/1929).  

d) Podle článku R. Turka byly další sídlištní nálezy v severozápadním konci obce 

v bývalé Šmídově cihelně. Přesnější popis nálezů není, takže jejich existenci ani dataci nelze 

přesně ověřit. Autor článku je řadí do mladší doby hradištní (Turek 1947/48, 77). 

 

Stodůlky, okr. Praha 5: 

a) V roce 1957 zkoumal Radomír Pleiner parcelu 228/1, prostor bývalého zahradnictví 

JZD. Z hradištního období zde byl odkryt sídlištní areál s nálezy keramiky a strusky. R. 

Pleiner se domnívá, že nalezené keramické střepy by mohly pocházet ze středohradištního 

období nebo z přelomu středohradištního a mladohradištního období (ARÚ Praha HLAS 

861/1958). Podle vyobrazení střepů v hlášení z roku 195832 se ale neodvážím střepy nijak 

blíže datovat, proto nechám tento nález zařazen obecně do doby hradištní. 

Co se týče nalezené železné strusky, předpokládá R. Pleiner, že se na lokalitu mohla 

dostat také v době hradištní. Okolí naleziště patří do rudného pásma barrandienu, takže byla 

surovina k tavení železné rudy Slovanům, a možná i dřívějším obyvatelům starší doby římské, 

dostupná (ARÚ Praha HLAS 861/1958).     

b) V Praze-Stodůlkách v ulici Armády, konkrétně mezi ulicemi K Ohradě a ulicí Mládí, 

proběhl v roce 1983 záchranný archeologický výzkum kvůli stavbě plynovodu a vodovodu na 

                                                           
32 ARÚ Praha HLAS 861/1958 
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jižní straně ulice Armády. Z hradištního období tu byly nalezeny polozemnice a další sídlištní 

objekty. Výzkum vedl Jan Kovařík (BZO 1982-83, 144).  

c)V ulici Vidoulská, za domem čp. 4, byla nalezena mezi lety 1931 a 1932 skupina 3 

hrobů z hradištního období. Nalezené hroby mohly patřit do většího pohřebního areálu, který 

byl pravděpodobně zničen kvůli těžbě jílu. Záchranný výzkum na této lokalitě vedl Antonín 

Knor. V prvním hrobě byli pohřbeni dva dospělí jedinci a v dalších dvou případech se jednalo 

o pohřby dětí. V dvojhrobu byli jedinci uloženi v obvyklé poloze na zádech vedle sebe. Jedna 

stěna hrobu byla vydřevena, u hlavy jednoho z pohřbených ležela perla, u levé ruky se 

nacházel srp a u levé nohy keramická nádoba. U hlav obou jedinců bylo postaveno vědro 

(Sláma 1977, 158).  

V první  dětském hrobě byla u levé nádoba a v blízkosti hlavy ležely dvě perly. V druhém 

dětském hrobě, který byl překryt deskou, byla přibližně uprostřed hrobu nádoba, brousek a 

vědro. Z kostry se zachovala pouze lebka (Sláma 1977, 158).  

 

Zadní Kopanina, okr. Praha: 

a) V 19. století zkoumal J. Nesmérák území Zadní Kopaniny. Někde v prostoru zahrad 

pana Koutného, pana Jirase a pana Volfa byly nalezeny zbytky tavící pece a výrobní areál z 

hradištního období. Další střepy, pravděpodobně sídlištní, se nacházely na pozemku pana 

Kaliny, kde se mimo keramických střepů z nádob nacházely i úlomků kachlů, buď červené 

nepolévané nebo zelené polévané (Neuman 1898/1899, 256). 
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4. Rekonstrukce osídlení Zbraslavska v raném středověku na 
základě hmotných pramenů 
 

4.1. Časně slovanské období (pražský typ) – cca 550 - 650 
 

První Slované začali do české kotliny přicházet někdy okolo 2. třetiny 6. století. 

Archeologicky se tato první vlna Slovanů projevuje kulturou, jejíž keramiku pojmenoval na 

konci 30. let 20. století Ivan Borkovský jako keramiku pražského typu. Toto označení bylo 

původně vytvořeno pro skupinu nádob stejného charakteru, které se nacházely především na 

území Prahy. Většina z nich jsou vázovité hrnce s výdutí v horní třetině a nízkým svisle 

nasazeným okrajem. Dále byly zatím nalezeny i tvary vejčité, soudkovité, baňaté hrnce, talíře 

i misky, ale všechny tyto tvary doposud zůstávají v menšině. Tyto nádoby jsou robené v ruce 

a ve většině případů jsou bez výzdoby. Rytá výzdoba a výzdoba kolkovaná se na keramice 

pražského typu objevuje až v průběhu 7. století. Na Ukrajině je keramika pražského typu 

označována jako typ Korčak.  

Územní rozsah kultury pražského typu byl v podstatě stejný jako rozsah dřívějších 

pravěkých kultur. Ve středních a severozápadních Čechách se časně slovanská sídliště vázala 

na klimaticky vhodné oblasti a většinou se vyskytovala ve výšce pod 400 m. n. m., ale již 

v mladší fázi časně slovanského období začal posun slovanských sídlišť do vyšších poloh 

(Kuna – Profantová 2005, 84 - 85). 

Z archeologického hlediska byly na časně slovanské nálezy nejbohatší oblasti pražsko-

slánská, oblast Kolínska a Pardubicka, Jičínska, Litoměřicka, středního Poohří a Bílinska. 

Daleko méně byly doklady kultury pražského typu nalezeny v jižních a západních Čechách, 

kde se první nálezy kultury pražského typu objevují v 70. a 80. letech 20. století (Kuna – 

Profantová 2005, 84 - 85).  

Podobu časně slovanského rovinného sídliště zatím není možné na základě nalezených 

hmotných pramenů detailně rekonstruovat. Pro 6. a 7. století je z prostorového uspořádání 

slovanské vesnice doloženo půlkruhové uspořádání návsi a to například z výzkumu 

v Roztokách u Prahy z let 1980 - 198933. Dále bylo výzkumy potvrzeno i shlukové a řadové 

uspořádání. Co se týče velikosti doložených osad, na většině archeologicky zkoumaných 

lokalit v Čechách nepřekročil počet obydlí desítku. Výjimku představuje výzkum sídliště 

v Roztokách u Prahy, kde bylo odkryto  122 polozemnic pražského typu (Kuna – Profantová 

2005, 226). Základní typ slovanského obydlí byl jednoprostorový dům čtvercového či 

                                                           
33 Kuna – Profantová, 2005 
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obdélníkovitého půdorysu s otopným zařízením, které mohlo mít podobu otevřeného ohně 

nebo kamenné pece.  Velikostně se tato obydlí pohybovala mezi 9 – 12 m2 (Kuna – 

Profantová 2005, 106). Příbytky měly podobu zemnice, polozemnice anebo i nadzemní 

konstrukce. Z vlastního území Zbraslavska pocházejí pouze tři doklady zbytků slovanských 

chat, dva z výzkumu Hradiště nad Závistí34 a jeden z výzkumu zbraslavského zámečku35. 

Jedná se zatím o jediné zdokumentované nálezy slovanských obydlí z časně slovanského 

období, které se na Zbraslavsku zachovaly. 

 První chata z Hradiště nad Závistí byla čtvercového půdorysu s kamennou píckou 

v západním rohu. Druhá chata se nacházela kousek od první. Tato chata byla částečně 

překryta stěnou sondy, takže nebyla odkryta celá. Byla obdélníkového půdorysu a stěny měla 

orientované podle světových stran. Ve směru S – J měřila 2,6 – 2,8 m a ve směru V – Z určitě 

nepřekročila délku 3,3 m. Západní strana chaty již zasahovala do stěny, takže nebylo možné 

rozměry přesně určit. Obytná plocha chaty měřila 9 m2 a chata byla zahloubena 0,7 m pod 

dnešní povrch. Ve vnitřním prostoru chaty byly nalezeny kůlové jamky, které byly evidentně 

pozůstatkem vnitřního členění chaty, ale díky jejich špatnému zachování nebylo možné 

vnitřní konstrukci chaty přesně určit. Chata byla pravděpodobně kůlové konstrukce s kůly po 

stranách a veprostřed. Co se týče podoby střechy, tu také nebylo možné určit, protože se 

nenašly žádné její pozůstatky. V severovýchodním rohu chaty byla nalezena kamenná pícka, 

která byla svým otvorem obrácena k jihu. Zabírala obdélníkovou plochu o rozměrech 1 x 0,8 

m. Její obvod byl tvořen většími kolmo postavenými kvádříky, které byly mírně zapuštěny 

pod úroveň předpokládané podlahy. Kupole byla tvořena menšími kameny, které se ve většině 

případů propadly dovnitř. Pec byla vysoká přibližně 0,6 m. 

Chata, která byla odkryta na výzkumu zbraslavského zámečku, měla pec 

v severovýchodním rohu, ale detailnější uspořádání není známo.  

O způsobu pohřbívání v časně slovanském období nejsou ze zbraslavského regionu žádné 

hmotné doklady. Jediná velmi neurčitá zmínka pochází z povrchového průzkumu Václava 

Krolmuse z roku 1855. Podle Krolmuse se někde v okolí kunratického háje v Praze – 

Kunraticích mělo nacházet pohanské žároviště a pohřebiště. V tomto případě je datace velmi 

nepřesná a z této akce není zachován žádný materiál, který by bylo možné detailněji 

prozkoumat a datovat, a proto není možné brát tuto informaci jako hmotný důkaz pohřbívání 

v časně slovanském období na území Zbraslavska.  

 Všeobecně je známo, že v 6. – 7. století Slované své mrtvé spalovali a na území Čech je 

                                                           
34 Podrobnosti o výzkumu a poloze chat viz katalog lokalit, 1) časně slovanské období 
35 Podrobnosti o výzkumu a poloze chat viz katalog lokalit, 1) časně slovanské období 
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jen málo bezpečně zjištěných hrobů.36. Tím je i velmi obtížné určit velikost časně 

slovanských pohřebišť, i když je přibližně určeno, kolik lidí pojmulo jedno sídliště, není zatím 

dostatek hmotných opor pro konkrétnější tvrzení. 

Vycházím tedy z předpokladu, že se ve zbraslavském regionu pohřbívalo v časně 

slovanském období žárově, tak jako tomu bylo na území Čech obecně. Spálené ostatky mohly 

být uloženy do plochých hrobů, nebo i do uren, popřípadě jam.  

Vzhledem k tomu, že se na území zbraslavského regionu nebyl nalezen ani jeden 

pohřební nález, je velmi těžké určit alespoň přibližně prostorový vztah mezi sídlištěm a 

pohřebištěm. Obyvatelé sídlišť museli své mrtvé někde ukládat, ale není žádný důkaz o tom, 

kde. Předpokládám, že by se pohřební areály mohly nacházet někde v blízkosti sídlišť, ale ani 

u dochovaných sídlišť z časně slovanského období, jako je například Březno u Loun nebo 

Roztoky u Prahy, nebyla zatím objevena žádná pohřební místa, takže i tento předpoklad zatím 

nemá žádnou oporu. 

Obecně hmotných dokladů osídlení Zbraslavska v časně slovanském období nebylo 

doposud zachyceno velké množství. Navíc se ve všech případech jedná o poměrně staré 

výzkumy, takže nelze říci, že by se v posledních několika letech poznání časně slovanského 

osídlení na území Zbraslavska nijak výrazně posunulo. Nejmladší výzkum, ze kterého 

pocházejí nálezy z časně slovanského období, se konal v letech 1987 – 1989 a byl to 

záchranný výzkum Karly Motykové na katastrálním území Zlatníků. Ve většině případů se 

našly pouze zbytky keramiky, jen v případě výzkumu Hradiště nad Závistí, Řeporyjí a 

Zbraslavi se našly zbytky slovanských chat a v případě Řeporyjí sídlištní jáma. Obecně lze 

říci, že se doklady časně slovanského osídlení na Zbraslavsku koncentrují do okolí pražské 

metropole. Výjimku tvoří pouze doklady z Jílového u Prahy, kde byly povrchově sesbírány 

keramické střepy a kousky mazanice37.  

I přes malé množství doposud nalezených dokladů osídlení předpokládám, že oblast 

Zbraslavska byla osídlena o trochu hustěji, než jak ukazují dnes evidované hmotné nálezy a v 

následujících etapách raného středověku se osídlení postupně zahušťovalo a přesouvalo se do 

vyšších poloh, jak je tradičně uváděno ve všeobecně uznávané teorii o postupu slovanského 

osídlení v české kotlině38. Otázkou zůstává, proč nejsou hmotné doklady časně slovanského 

osídlení na území Zbraslavska více zastoupeny. Argument nerovnoměrného zastoupení 

archeologicky zkoumaných lokalit se dá vyloučit zvláště pro Prahu a její okolí. Tato oblast 

                                                           
36 Lutovský 2009, 23 
37 Mám na mysli povrchový sběr Pavla Břicháčka z roku 1983. Z nedokumentované akce roku 1941 by také 

měly pocházet střepy sídlištní povahy, ale to nelze s jistotou dohledat. 
38 Lutovský 2009, 9 
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byla v minulosti intenzivně zkoumána a je i dnes, především pomocí záchranných výzkumů. 

Co se týče okrajových oblastí Zbraslavska, ani zde bych nedostatečné pokrytí archeologicky 

zkoumaných lokalit nepoužila jako argument. Vyšší polohy, zvláště oblast Hřebenů, byly 

osídleny až v pozdějších etapách raného středověku anebo nemusely být ve středověku 

osídleny vůbec.  

Dalším důvodem by mohl být špatný stav zachování hmotných pramenů. I tento důvod 

bych vyloučila, i když nelze tvrdit, že u některých případů by to tak nemohlo být, ale nelze to 

určitě vztáhnout na většinu. Stejně tak je tomu i u případného zničení dokladů časně 

slovanského osídlení osídlením mladším. I tento případ může u některých lokalit nastat, ale i 

tak by se keramika pražského typu, pokud by byla na lokalitě přítomná, objevila alespoň jako 

mladší intruze39.  

Z osobního hlediska bych jako důvod opravdu malého množství časně slovanských nálezů na 

území Zbraslavska viděla spíše nepřesnou dataci nálezů i lokalit. Především u starších 

výzkumů, například z 19. století, je velmi často datace nálezů neurčitá a bohužel kvůli ztrátám 

nalezeného materiálu nelze později dataci opravit. 
 

4.2.  Starohradištní období – 2. pol. 7. – 8. století 
 

Ve hmotné kultuře se starohradištní období projevuje technologickými změnami ve 

výrobě keramiky, jakou bylo především počátek obtáčení nádob.  Keramika obtáčená na 

ručním kruhu se objevuje přibližně na konci 7. století. V tomto období se na několik dalších 

staletí sává vůdčím keramickým tvarem bezuchý hrnec. Tvarová náplň je různá, objevují se 

vázovité, vejčité, soudkovité nebo také dvojkónické hrnce. Ostatní tvary, jako například mísy, 

talíře či lahve, jsou v této etapě raného středověku velmi vzácné. Hrnce mají většinou ven 

vyhnutý okraj, který je nejčastěji zaoblený a výzdoba je ve většině případů soustředěna do 

horní poloviny nádoby (Kuna – Profantová 2005). 

Výzdoba typická pro starohradištní keramiku se skládá z několikanásobných vlnic, které 

byly pravděpodobně vyryty nějakým typem hřebenovitého nástroje. Další možnosti výzdoby 

jsou vlnice rozpadlé do obloučků, kazetovité motivy a začíná se objevovat i hřebenový vpich 

(Kuna – Profantová 2005, 167 - 176). 

  Pro starohradištní období na území Zbraslavska zůstává keramika hlavním hmotným 

pozůstatkem zdejšího osídlení. Z katalogu lokalit vyplývá, že nálezy datované do 

starohradištního období jsou ještě méně početné než v časně slovanském období. Nejnovější 

                                                           
39 Za věcnou připomínku děkuji svému vedoucímu práce PhDr. Ivu Štefanovi, Ph.D. 
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nález starohradištního keramického zlomku pochází z Řeporyj, z povrchového sběru Davida 

Daněčka, který se konal v roce 2001. Další soubor keramických zlomků pochází z již 

zmiňovaného výzkumu Hradiště nad Závistí, kde se také našly stopy po časně slovanském 

osídlení, jak bylo uvedeno výše.  

Jediná lokalita, kde je předpokládáno starohradištní sídliště, se nachází v Modřanech 

v prostoru bývalé Dvořákovy pískovny40. Ale i o tomto výzkumu není zatím dostatek 

informací.  

Kromě sídlišť se dalšími obytnými objekty stávají hradiště, jejichž počátky jsou kladeny 

také do starohradištního období (Bubeník – Pleinerová – Profantová 1998, 132 - 133). Ve 

zbraslavském regionu se nachází jedno hradiště, které je možné datovat již do tohoto období, 

a tím je butovické hradiště. Butovické hradiště41 bylo osídleno již v pravěku a to v neolitu, 

v období řivnáčské kultury a pravděpodobně také v době bronzové. Hradiště se nachází na 

katastrálním území Jinonic, mezi starými Jinonicemi, kostelem sv. Vavřince a Prokopským 

údolím a je obtékáno Prokopským a Dalejským potokem. Celková rozloha osídlené plochy 

činila na butovickém hradišti přes 9 ha a opevnění bylo konstruováno z hlíny a kamene. 

Předhradí mělo tvar nepravidelného čtyřúhelníku a zaujímalo plochu asi 4, 6 ha. Největší 

rozkvět hradiště proběhl ve století 9. a bylo osídleno pravděpodobně až do 10. století, ale 

přesnější interval zániku osídlení není možné na základě dnešních poznatků určit. Keramika 

nalezená na hradišti ale nebyla nijak zásadně odlišná od nálezů, které uzavírají osídlení na 

hradišti v Praze – Bohnicích, které pravděpodobně zaniklo někdy během 1. třetiny 10. století, 

takže zánik butovického hradiště bude s největší pravděpodobností spadat do stejného období. 

Sakrální stavba nebyla na hradišti doložena (Varadzin 2010,  542 - 543).  

Pohřební ritus zůstával ve starohradištním období také žárový, kostrově se v Čechách 

začalo pohřbívat až někdy počátkem 9. století (Bubeník – Pleinerová – Profantová 1998, 

122).  

Na Zbraslavsku zatím nebyl nalezen ani jeden starohradištní pohřeb, což je podle mého 

názoru dáno obecně špatným zachováním žárového pohřebního ritu, zvláště pokud se jedná o 

plochá žárová pohřebiště. 

Ve starohradištním období je opět na Zbraslavsku těžké vysledovat vztah mezi 

pohřebištěm a sídlištěm, protože hmotných dokladů z tohoto období je zatím opravdu málo. 

Předpokládám, že územní rozsah osídlení se v tomto období nijak zvlášť nelišil od časně 

slovanského období. Zdá se, že jediné nové sídliště ve starohradištním období vzniklo 

v Modřanech, ale díky malému množství informací o výzkumu tohoto sídliště nelze s jistotou 
                                                           
40 Podrobnosti o poloze lokality viz Katalog lokalit, 2) starohradištní období, Modřany, okr. Praha 4 
41 Podrobnosti o výzkumech hradiště viz katalog lokalit 
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tvrdit, že se v Modřanech nenacházelo sídliště již v časně slovanském období.  K výrazné 

změně tedy v osídlení zbraslavského regionu nedošlo, podle mého názoru došlo pouze 

k postupnému zahušťování již existujících sídlišť.   

Malý počet hmotných pozůstatků osídlení zbraslavského regionu v časně slovanském a 

starohradištním obdob může také reflektovat postup slovanského osídlení v centru české 

kotliny. Když se vezmou v úvahu hmotné doklady osídlení pouze ze Zbraslavska, dá se z toho 

vyvozovat, že slovanské obyvatelstvo osídlovalo okolí pražské kotliny postupně.  

 

4.3. Středohradištní období – 9. - pol. 10. století  
 

Ve středohradištním období se okolo 2. poloviny 9. století začínají v keramice rozdělovat 

jednotlivé regionální okruhy. Rozdíl mezi těmito okruhy je především v kombinaci výzdoby a 

někdy také i v morfologii okrajů a tvaru hrncovitých nádob. Ve středohradištním období se v 

Čechách na dnech keramických nádob začínají objevovat hrnčířské značky42 (Varadzin 2005, 

169). Ve většině případů se jedná o značky reliéfní a ryté značky se vyskytují jen málo 

(Varadzin 2005, 165). Výskyt těchto hrnčířských značek bývá obecně spojován s postupným 

vznikem profesionálních hrnčířských dílen (Klápště 2005, 303 - 304). Jako specializovanou 

činnost lze hrnčířství doložit listinami z 2. poloviny 11. až počátku 13. století (Klápště 2005, 

293). Počátky specializovaného hrnčířství ale pravděpodobně spadají právě do 9. a 10. století 

(Klápště 2005, 305).   

Okraje nádob jsou v tomto období prostě vykloněné a jednoduše seříznuté bez náznaku 

výraznějšího tvarování. V mladším úseku vývoje středohradištní keramiky43 se k jednoduše 

seříznutým okrajům přidávají okraje s vytaženou horní nebo dolní hranou anebo s koncovou 

ploškou upravenou do širší lišty. Dále se začíná vyskytovat límcový typ okraje nebo jeho 

přechodové tvary. Někdy na přelomu 1. a 2. třetiny 10. století se začíná objevovat keramika 

s archaickými kalichovitými okraji44 (Varadzin 2010, 536-537). Výzdoba je stále většinou 

tvořena pomocí hřebenu, ale přidávají se ornamenty tvořené pomocí rydla s jedním nebo 

dvojitým hrotem45. Nově se ve výzdobě keramiky objevuje jednoduchá hřebenová vlnice, 

která má často vysokou amplitudu a také hřebenová vlnice vyrytá v pásu s rovnými okraji 

                                                           
42 Přibližně od 2. poloviny 9. století do 1. poloviny 11. století byla průměrně na území Čech značena přibližně 

čtvrtina vyrobené keramiky. (Varadzin 2005, 171)      
43 Vývoj mladšího úseku středohradištní keramiky zpracoval Ladislav Varadzin na základě  keramiky z prvního 

sídlištního horizontu na předhradí budečského hradiště v poloze „Na Kašně“ (Varadzin 2010, 535-554)   
44 Tuto keramiku charakterizoval na základě nálezů z Dolních Břežan Ladislav Varadzin. (Varadzin 2010, 536-

537) 
45 Po výzdobě keramiky pomocí rydla s dvojitým hrotem zatím nejsou doklady v předchozím ani v pozdějším 

období. (Varadzin 2010, 536) 
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(Varadzin 2010, 536). 

 Co se týče vzhledu keramiky, v mladší fázi vývoje středohradištní keramiky se objevuje 

šedá keramika s krupicovitým povrchem46, která se poměrně rychle stane dominantní 

keramickou třídou ve středních Čechách (Varadzin 2010, 536). 

Ve středohradištním období pokračuje na území Zbraslavska vývoj hradišť. Butovické 

hradiště zaniká někdy během 1. třetiny 10. století a vznikají nová hradiště v Dolních 

Břežanech a v Jílovišti, ovšem co se týče hradiště Humenská nacházejícího se na katastrálním 

území Jíloviště, zde není vyloučen ani jeho pravěký původ.  

 V počátcích vývoje byla hradiště jednoprostorová nebo rozčleněna na akropoli a 

předhradí. Od pokročilého 9. století se vyskytovaly i další oddělené okrsky, jako například 

palisádou opevněné dvorce, které měly k sobě přičleněno několik hospodářských staveb. Od 

konce 9. století se na hradištích začínají vyskytovat i sakrální stavby a v některých případech 

se uvnitř opevněné plochy vyskytovala také pohřebiště.  

Hradiště v Dolních Břežanech se nachází v poloze zvané „Hradišťátko“, která se nachází 

na západě obce Dolní Břežany a je zapsáno v Ústředním seznamu kulturních památek. Plocha 

opevněného hradiště byla 1,73 ha a opevnění zaujímalo obvod kolem 560 m. Zde provedený 

archeologický výzkum z 80. let 20. století prokázal existenci dvou fází raně středověkého 

opevnění. První fázi představovala hradby s čelní kamennou plentou a příkopem. Příkop byl 

vylámán do vrstev břidlice a dosahoval hloubky 2,4 m a při okraji byl široký  8,5 m a u dna 

8,1 m. K vylámání příkopu došlo pravděpodobně souběžně se stavbou hradby a materiál 

získaný hloubením příkopu byl použit jako výplň hradebního tělesa. Průběh příkopu před 

východním opevněním nebyl v celé jeho délce (120 m) přerušen a stáčel se jižním směrem, 

kde na JZ konci ústil do přirozených roklin. Hradba byla postavena přibližně 3,3 m od okraje 

příkopu. Čelní kamenná plenta byla složena z nasucho kladených břidlicových kamenů a byla 

široká 1,4 – 1,8 m. Celková výška plenty se pravděpodobně pohybovala mezi 2 – 2,5 m, když 

nebyly počítány dřevěné nástavbové prvky. Co se týče vnitřního tělesa hradby, tak u něj 

nebyla zjištěna žádná dřevěná konstrukce, která by zpevňovala těleso hradby. Vnitřní 

konstrukci hradebního tělesa mohly představovat náznaky kamenných pásů, které byly 

zachyceny v celé zkoumané ploše hradby, ale ty mohou být vzhledem k vnitřní konstrukci 

hradby jen náhodným jevem. Zadní líc hradby se nacházel asi 5 m od vnějšího líce čelní 

kamenné plenty (Čtverák-Lutovský 1999, 411 - 412).    

Druhá fáze opevnění byla reprezentována jednodušší valovou formou. Do rozpadlého 

tělesa starší hradby byl vyhlouben základový žlab pro palisádu, který byl u dna široký 0,4 m a 
                                                           
46 Toto složení keramické hmoty je typické pro keramiku s archaickým kalichovitým okrajem. (Varadzin 2010, 

537) 



81 
 

na úrovni samotné hradby dosahoval šířky 1,2 m a hluboký byl 0,7 m. Další částí mladšího 

opevnění byl nasypaný hliněný val, ve kterém se nenašly stopy po vnitřní konstrukci. Výška 

navršeného valu dosahovala 2,5 – 2,7 m a materiál, ze kterého byl postaven pocházel 

z bezprostředního okolí hradiště a obsahoval zlomky pravěké keramiky (Čtverák-Lutovský 

1999, 412). 

Nalezeny byly také stopy po vnitřní zástavbě hradiště. Bylo nalezeno několik kůlových 

jam, zbytky vyvýšeného ohniště o průměru 1 m a další sídlištní jámy. Objekty byly také 

vylámány do skalního podloží (Čtverák-Lutovský 1999, 413). V prostoru hradiště nebyla 

prokázána existence sakrální stavby.  

Využíván byl i prostor mimo opevněnou plochu hradiště. Západní strana byla využívána 

jako zdroj kamene na stavbu hradby, v jihozápadní, prostoru od hradiště byla získávána voda 

a na jihu byla získávána hlína. Kromě zdroje stavebního materiálu byla na jižní straně od 

hradiště nalezena část raně středověkých objektů, které se nacházely ve vodovodní rýze. Ve 

všech prozkoumaných objektech evidentně probíhaly aktivity spojené s úpravou nebo 

rozrušováním křemenů. Na severu se na ploše pod hradištěm našly stopy po hornické činnosti 

(Čtverák-Lutovský 1999, 413). 

Z výzkumu pochází soubor raně středověké keramiky s archaickými kalichovitými okraji 

a převažuje zde rytá výzdoba. Hradiště existovalo poměrně krátkou dobu, jeho vznik se 

předpokládá někdy okolo druhé třetiny 10. století a jeho zánik je kladen již okolo třetí třetiny 

10. století47. Nejasný zůstává také důvod založení břežanského hradiště. Podle názoru 

Ladislava Varadzina byla důvodem založení břežanského hradiště snaha o upevnění rodového 

postavení Přemyslovců v Čechách v době expanze Boleslava I. Tento názor podporuje i fakt, 

že datace hradiště odpovídá období, ve kterém se postupně formoval český stát a navíc se 

Dolní Břežany nenacházely v těsné blízkosti pražské metropole, takže mohly sloužit jako 

jeden z opěrných bodů pro expanzivní politiku Boleslava I. Tím by také bylo logické 

vysvětlení L. Varadzina pro krátkou existenci hradiště, které po upevnění moci Boleslava I. 

ztratilo svoji funkci a bylo opuštěno. Zatím také nebyly nalezeny důkazy o osídlení hradiště 

před středohradištním obdobím. 

Hradiště zvané „Humenská“ se nachází v severozápadním cípu katastrálního území 

Jíloviště u Prahy nad pravým břehem Berounky. U tohoto hradiště není vyloučen ani jeho 

pravěký původ, jak bylo zmíněno výše. Předhradí a akropole zde byly od sebe odděleny 

mělkým příkopem. Opevnění bylo dokázáno na severní straně hradiště, kde se našly zbytky 

valu příkop. Val byl postaven z hlíny a kamene, který pocházel z nedalekého lomu. Stejný 

                                                           
47 Podrobnější informace o vývoji datace hradiště viz Katalog lokalit. 
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kámen byl také použit na stavbu nedaleké tvrze. U hradiště „Humenská“ byly také zkoumány 

zbytky raně středověké komunikace, která zůstává zatím jedinou zkoumanou komunikací 

pocházející z raného středověku na území Zbraslavska. 

Velikost hradišť doložených ve zbraslavském regionu je různá, takže se neodvažuji 

odhadovat, kolik zde mohlo žít stálých obyvatel. Konstrukce opevnění hradiště se skládala 

většinou ze dřeva a hlíny, i když dřevo nebylo na žádném z hradišť potvrzeno, a v případě 

hradiště v Dolních Břežanech byla prokázána i čelní kamenná plenta, která pochází z první 

fáze vývoje opevnění hradiště. U zbylých hradišť byly jako pozůstatky opevnění objeveny 

pouze valy, které jsou jen pozůstatkem původního opevnění, takže jejich podrobnější 

strukturu nelze určit. Vnitřní členění hradišť bylo prokázáno v Dolních Břežanech, ale objekty 

uvnitř mohly být také nadzemní konstrukce, po které se nemusely zachovat žádné stopy. Dále 

ani u jednoho ze zmiňovaných hradišť nebyla prokázána sakrální stavba.  

Co se týče rozmístění hradišť, tak se obě nacházejí dále od pražské metropole. Hradiště 

v Dolních Břežanech se nachází u východní hranice vytyčeného zbraslavského regionu, 

kousek od Horních Jirčan. Když budu počítat i hradiště „Humenská“, to se nachází u západní 

hranice zbraslavského regionu, kousek od Dobřichovic. Jejich rozmístění by mohlo 

reflektovat postup expanze Boleslava I. při budování českého státu, kdy bylo potřeba vytvořit 

opěrné body pro připojení dalších území, jak se předpokládá u hradiště v Dolních Břežanech. 

S jistotou to ale tvrdit nelze, samotné rozmístění hradišť není stoprocentním argumentem pro 

tuto teorii, i když v případě Dolních Břežan se k tomuto názoru přikláním. Tím by také mohla 

být částečně vysvětlena funkce hradišť, protože zbraslavský region se nachází v blízkosti 

pražské domény, byla obranná funkce proti případným útočníkům asi zbytečná, i když ani to 

nelze vyloučit. Hradiště na Zbraslavsku také mohla plnit funkci útočištnou nebo funkci 

obchodního centra a dalších, ale žádnou z nich nelze s jistotou prokázat.  

Kromě hradišť jsou ze zbraslavského regionu samozřejmě doložena i rovinná sídliště. 

Nově se oproti předchozím obdobím objevují sídlištní nálezy v Lahovicích, Stodůlkách a je 

prokázána v tomto období i sídlištní aktivita na Hradišti nad Závistí, což je ale příklad spíše 

výšinného sídliště, kdy byly v centrální části hradiště objeveny pozůstatky slovanských chat. 

Středohradištní osídlení na Závisti s velkou pravděpodobností využívalo staršího opevnění 

z pravěkého období.  

Velikost středohradištních sídlišť na Zbraslavsku je těžké určit, protože žádné z nich 

nebylo odkryto v celém rozsahu. Ve většině případech byla sídliště zkoumána buď formou 

záchranných výzkumů nebo povrchovými sběry. Výjimku tvoří pouze systematický výzkum 

Hradiště nad Závistí, ale i z tohoto výzkumu nelze velikost sídliště určit. V jediném případě 
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lze zhruba odvodit, kolik na sídlišti mohlo žít lidí. Výsledky výzkumu pohřebiště 

v Lahovicích ukázaly, že zde v jedné generaci mohlo žít až 80 lidí a to včetně starých lidí a 

dětí (Krumphanzlová 1997, 394).  

 Podoba sídlišť se podle mého názoru příliš nezměnila, jen začíná přibývat nadzemních 

staveb. V Jílovém u Prahy byla roku 1983 odkryta pec s předpecní jámou a v kulturních 

vrstvách byla nalezena keramika z 10. – 12. století. Kvůli nedostatku informací o tomto 

výzkumu není jasné, zda tento nález pochází již středohradištního období nebo patří až do 

období mladohradištního, každopádně se jedná o jeden z mála dokladů pece na Zbraslavsku. 

Celkově lze v sídelním vývoji zbraslavského regionu zaznamenat stejný jev, jako u 

předešlého období. Sídliště ze straších období podle mého názoru zůstávaly, nebyl důvod je 

opouštět, pokud ovšem nebyl jejich zánik způsoben buď živelnou pohromou nebo útokem 

zvenčí, ale žádné známky po jednom ani druhém nebyly na Zbraslavsku zatím nalezeny. 

Docházelo tedy opět k zahušťování již existujících sídlišť a postupně byla zakládána nová 

sídliště, což dokazují nové sídlištní nálezy na lokalitách, které byly zmíněny výše. 

Na rozdíl od časně slovanského a strahohradištního období byly na Zbraslavsku ve 

středohradištním období odkryty i pohřební nálezy. Největší pohřebiště bylo odkryto v Praze-

Lahovicích48, které bylo od roku 1964 systematicky zkoumáno Zdeňkou Krumphanzlovou. 

Na tomto pohřebišti bylo celkem objeveno 435 pohřbených jedinců a bylo používáno od první 

poloviny 9. století až přibližně do 40. let 11. století. Na lahovickém pohřebiště lze rozlišit 

několik základních skupin hrobů. První a nejpočetnější skupinou jsou hroby, ve kterých 

nebyla nalezena žádná pohřební výbava. Druhou skupinu tvoří hroby, které měly typickou 

výbavu raně středověkého pohřebiště. V ženských hrobech se nejčastěji nacházely šperky a 

pro mužské hroby byla typickou výbavou keramika a železný nůž. I když i v mužských 

hrobech byl ojediněle nalezen šperk a v ženských zase zbytky železných nožů. Poslední 

skupinu tvoří bohatě vybavené hroby, které byly ve velké většině dětské. Jeden z nejbohatších 

dětských hrobů byl hrob č. 310, kde bylo pohřbeno dítě okolo 8 – 10 let, z výbavy bylo 

nalezeno 10 bronzových záušnic, 14 jantarových korálků, 31 skleněných korálků, železný 

nůž, bronzová kaptorga, náramek z bronzového drátu, bronzový prsten a zbytky textilu 

pocházející z kaptorgy. Výbava se nacházela u mladších dětí, například v hrobě č. 388, kde 

bylo pohřbeno dítě staré přibližně jeden rok, byla nalezena stříbrná náušnice, bronzová 

náušnice, stříbrná záušnice, 7 skleněných korálků a železný nůž (Krumphanzlová 2013, 79 - 

193). Pohřební výbava by mohla odrážet společenské postavení a majetkové poměry 

zemřelého. Bohatě vybavené hroby mohly patřit výše postaveným jedincům, dá se říci elitě, 

                                                           
48 Podrobnosti viz Katalog lokalit 
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která si mohla dovolit vlastnit cenné a exkluzivní předměty. 

Další pohřební nálezy ze středohradištního období pocházejí z Jinonic, ze Závisti, ze 

Stodůlek a ze Zbraslavi. S výjimkou Zbraslavi a Závisti se na ostatních zmíněných lokalitách 

vždy našlo pouze pár hrobů, ale žádná z lokalit rozhodně nedosahovala velikosti lahovického 

pohřebiště. 

Pohřebiště na zbraslavském náměstí nebylo odkryto celé. Bylo zkoumáno formou 

záchranného výzkumu v letech 1994 – 1995. Z celého pohřebiště bylo odkryto 20 hrobů, ale 

celý rozsah pohřebiště nelze určit. Část byla zničena stavební činností a část je možná pořád 

zachována pod prostorem zbraslavského náměstí, ale to může potvrdit jen případný další 

výzkum. 

Na Závisti bylo nalezeno 19 jam, ve kterých byly nalezeny lidské pozůstatky 21 jedinců. 

I když nebylo pohřebiště na Závisti odkryté v celém rozsahu, výzkum zachytil všechny 

původní okraje pohřebiště (Motyková – Lutovský 2010, 373). Pohřebiště se nacházelo 

v zaniklém prostoru brány A, kde bylo vklíněno mezi valy pravěkého opevnění a cestu a jeho 

část byla již zničena novodobými zásahy. Datováno bylo pohřebiště do průběhu 9. – 10. 

století. I když pohřebiště nebylo odkryto v celém rozsahu, pravděpodobně se nejednalo o 

veliké pohřebiště, jak napovídá jeho umístění mezi valy opevnění a cestu (Motyková-Drda-

Rybová 1982, 451). Celkově se ale pravděpodobně jednalo o běžné pohřebiště raného 

středověku. Při své analýze uvažoval Josef Chochol o pohřebišti elity, ale nalezená výbava je 

běžná pro raně středověké pohřebiště, takže není důvod uvažovat o výjimečném postavení 

zemřelých49 (Motyková – Lutovský 2010, 383). Nebyl nalezen žádný zvlášť bohatě vybavený 

hrob, který by ukazoval na přítomnost elity na tomto pohřebišti. Výbava zde byla běžná, v 19 

identifikovaných hrobech byly v 10 nalezeny keramické nádoby, 12 hrobů obsahovalo nože, 

v šesti hrobech byly nalezeny vlasové ozdoby50 a ve čtyřech hrobech se nacházely skleněné 

nebo jantarové perly. Nějakým typem vlasové ozdoby či korálku byly při tom vybaveny 

všechny ženské a dívčí hroby. Výbavu hrobů pak doplňuje železná sekra, železná záponka a 

bronzová jehlice, u které ale nelze vyloučit starší původ (Motyková – Lutovský 2010, 379 - 

380). 

Náhlý výskyt pohřebních nálezů na Zbraslavsku ve středohradištním období reflektuje 

změnu pohřebního ritu. Někdy během 9. Století tedy Slované přecházejí ze žárového ritu na 

kostrový pohřeb, kdy je pohřbený většinou ukládán do polohy na zádech s rukama podél těla. 

Obvyklá orientace hrobu byla V – Z, kdy hlava směřovala na západ a nohy na východ. 

Vyskytují se ale i odchylky od této orientace. Díky změně pohřebního se v některých hrobech 
                                                           
49 K problému společenského postavení zemřelých podrobněji Motyková – Lutovský 2010, 384 
50 Z toho 10 náušnic z očkem a 3 esovité záušnice 
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zachovala i pohřební výbava, která se většinou skládala z keramických nádob a esovitých 

záušnic nebo popřípadě i skleněné korálky, které tvoří zatím nejhojnější nálezy v hrobech. 

Mrtví byli v některých případech ukládáni do dřevěných rakví, jejichž pozůstatky se našly 

například na zbraslavském pohřebišti51. 

Prostorový vztah mezi sídlištěm a pohřebištěm lze na Zbraslavsku sledovat v Lahovicích 

a na Závisti. V případě Lahovic bylo sídliště od pohřebiště vzdáleno přibližně 500 m a 

nacházelo se za Chotečským potokem. I když na lahovickém pohřebišti pohřbívalo podle 

mého názoru více než jedno sídliště, lze zde vypozorovat jakési oddělení pohřebního areálu 

pomocí Chotečského potoka, přitom zůstávalo pohřebiště v blízkosti sídliště. 

Z mytologického hlediska se předpokládá, že oddělením světa mrtvých od světa živých byl 

vyjádřen určitý respekt a strach ze zemřelých, ale tyto hypotézy zůstávají na úrovni dohadů a 

z toho důvodu je z práce vynechávám. Určité oddělení pohřebního areálu lze vysledovat i na 

Závisti. Zde se pohřebiště nacházelo mezi valy pravěkého opevnění a cestou. V tomto případě 

napomohlo k vytvoření pomyslné hranice samo pravěké opevnění. Dalším příkladem, kde se 

sešly pohřební a sídlištní nálezy jsou Stodůlky. V tomto případě nelze žádný vztah mezi 

dvěma kostrovými hroby z cihelny „Na Vidouli“ a šesti sídlištními objekty z ulice Armády 

vysledovat. Vzhledem k nepřesné lokalizaci cihelny „Na Vidouli“ ani nelze prokázat, jak 

blízko u sebe se případně mohlo sídliště a pohřebiště nacházet. Nicméně jedna z ulic, která 

ústí do ulice Armády nese název „K Vidouli“, což by mohlo být místo, kde se nacházela 

zmíněná cihelna, ale jistě to tvrdit nemohu. 

Obecně lze o vztahu mezi pohřebištěm a sídlištěm, na základě nálezů ze Zbraslavska, říci, 

že oba areály se nacházely nedaleko od sebe a většinou byly pravděpodobně odděleny 

nějakou pomyslnou hranicí, jako potokem nebo pozůstatkem pravěkého valu. 

V polovině 10. století také vznikají první písemné prameny, které pomáhají při 

rekonstrukci raně středověkého osídlení nejen na Zbraslavsku. Jejich podrobnější zpracování 

je uvedeno v další kapitole práce.  
 

4.4. Mladohradištní období – 2. pol. 10. - 12. století a pozdněhradištní 
období – konec 12. - 13. století 
 

Mladohradištním a pozdněhradištním období lze v keramice charakterizovat drobnými 

změnami. Nastupuje keramika s kalichovitými okraji, která je koncem 11. století nebo 

počátkem 12. století nahrazena keramikou s archaicky zduřelými okraji. Keramika se 

                                                           
51 Podrobnější popis výbavy a stylu uložení mrtvých jsou popsány u jednotlivých lokalit 
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zduřelými okraji nastupuje někdy okolo poloviny 12. století. Horizont keramiky se zduřelými 

okraji vyplňuje především druhou polovinu 12. století, kdy postupně mizí kalichovité 

profilace. Kolem 11. století se do tvarové náplně přidává zásobnice.  

U klasické keramiky s kalichovitými okraji chybí hřebenová výzdoba a v okrajích se 

objevují i tzv. vysoké varianty, které jsou někdy vyzdobeny pomocí tzv. nehtových vrypů 

(Varadzin 2010, 539).  

  Hmotných důkazů osídlení Zbraslavska je zatím z mladohradištního a starohradištního 

období nejvíce. V těchto etapách raného středověku lze nejlépe sledovat sídelní vývoj na 

území Zbraslavska. Zahušťování již existujícící sídelní sítě předpokládám i v tomto období, 

ale na základě hmotných nálezů je patrné, že se osídlení ve zbraslavském regionu začíná 

vzdalovat od pražské metropole a posouvá se i do vyšších poloh. Nálezy sídlištního 

charakteru jsou oproti předchozím obdobím nově doloženy v Braníku, Černošicích, Davli, 

Dobřichovicích, Dolních Břežanech, Hodkovičkách, Jesenici, Komořanech, Kunraticích, 

Libuši, Řeporyjí a ve Slivenci. 

Kontinuitu osídlení z předchozích etap ukazují hmotné nálezy na hradišti v Dolních 

Břežanech a v Jílovém u Prahy. Pokračování osídlení předpokládám i u dalších lokalit, u 

kterých nejsou hmotné doklady. 

Vzhled a velikost sídlišť v tomto období je opět obtížné určit, v žádné sídliště 

z mladohradištního a pozdněhradištního období nebylo prozkoumáno celé. Ve většině případů 

se také jedná o zlomky keramiky z povrchových průzkumů nebo o pár sídlištních objektů. 

Zdeněk Smetánka při povrchovém průzkumu sídliště Karlíka u Dobřichovic, které se 

nacházelo u rotundy sv. Martina, stanovil velikost osídlené plochy na 1,9 ha, což je jediný 

údaj o rozsahu osídlené plochy ze Zbraslavska. Předpokládám, že se sídliště rozrůstala 

velikostně, ale podoba objektů se příliš neměnila. Jak již bylo zmíněno výše, žádná sídlištní 

lokalita ze sledovaného období neposkytla výzkum kompletně celého sídliště, ale postupně 

ubývá zahloubených staveb a přibývá staveb nadzemních. V průběhu 11. a 12. století již 

nadzemní konstrukce převažovaly, ale zahloubené stavby stále na sídlištích přetrvávaly 

(Klápště 2005, 178). Na Zbraslavsku jsou zahloubené stavby z tohoto období doloženy 

v Jinonicích, kdy jeden z těchto zahloubených objektů byl interpretován jako zemnice. 

Ve hmotných pramenech už také jako sídlištní lokality postupně mizí hradiště, která 

zřejmě po upevnění knížecí moci a vytvoření českého státu ztrácí v centru české kotliny 

funkci. 

V mladohradištním a pozdněhradištním období jsou na Zbraslavsku poprvé doloženy 

sakrální stavby. V letech 1975 – 1983 byl intenzivně zkoumán areál zaniklého 
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benediktinského kláštera sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle. Ve zkoumané trojlodní bazilice 

se podařily prokázat jednotlivé fáze jejího vývoje52, kdy její první fázi tvořila chórová část 

datována do roku 1137, i když není vyloučeno i starší datování. Další sakrální stavba 

z mladohradištního období je rotunda sv. Martina v Karlíku u Dobřichovic. Okolí rotundy 

povrchově zkoumal Zdeněk Smetánka, který předpokládá, že kolem sv. Martina se nacházely 

původní Dobřichovice, než bylo sídliště někdy během 13. století přesunuto do dnešní polohy. 

Další sakrální stavba na Zbraslavsku je prokázána v Jinonicích. Původní podoba dnešního 

kostela sv. Vavřince představovala podélnou stavbu s půlkruhovou apsidou. Pod kostelem sv. 

Vavřince bylo také zjištěno další sídliště, které bylo pravděpodobně opuštěno a přesunuto o 

kousek dál, například do Stodůlecké ulice, kde byly archeologicky sídlištní objekty 

prokázány. Další románský kostel sv. Petra a Pavla se nachází v Řeporyjích, ale zatím nebyl 

archeologicky zkoumán. Mezi nejstarší kostely patří kostel ve Vraném nad Vltavou, jehož 

existenci dokazují zbytky románského zdiva obsažené v dnešní barokní stavbě (Žemlička 

1974, 423).  

Nově se v hmotných pramenech v tomto období objevuje výrobní areál. Doklady o 

hutnictví železa byly objeveny v Jinonicích, v Butovické ulici a v Řeporyjích v poloze 

„Závětina“. Předpokládám, že i v dříve se obyvatelstvo zbraslavského regionu živilo kromě 

zemědělských aktivit i jiným způsobem, ale hmotné prameny tuto teorii potvrzují až 

v mladohradištním období, konkrétně hutnictví železa. Další novinkou, která v předchozích 

obdobích chybí je nález dvou depotů mincí, který pochází z Černošic. V depotech byly 

nalezeny stříbrné denáry Bořivoje II., Svatopluka, Vladislava I. a Soběslava I. Časově spadají 

tyto nálezy do průběhu 12. století. Jsou to jediné nálezy depotů mincí ze zbraslavského 

regionu. 

  Pohřebních nálezů také oproti předchozímu období přibývá, ale vzhledem k tomu, že je 

obecně problém rozlišit dataci pohřebních nálezů ze středohradištního, mladohradištního a 

pozdněhradištního období, je vysoce pravděpodobné, že v některých případech se může 

jednat o kontinuitu53. Podoby pohřebního ritu zůstává stejná jako v předchozím období. 

Pohřbení byli ve většině případů uloženi v natažené poloze na zádech a ve většině případů se 

našla i pohřební výbava. Výbava se nejčastěji skládá opět z keramických nádob nebo záušnic. 

Dále se v hrobech objevují například i zbytky železných nožíků, v Modřanech byl ve výbavě 

nalezen i denár Vrastislava II. Nebo kování pásu také z Modřan. Vydřevení pohřebních jam 

bylo prokázáno v Černošicích a ve Stodůlkách.  

Vztahy mezi sídlištěm a pohřebištěm v mladohradištním a pozdněhradištním obdobím lze 
                                                           
52 Podrobnosti o jednotlivých fázích viz Katalog lokalit 
53 Za věcnou připomínku děkuji vedoucímu práce PhDr. Ivu Štefanovi, Ph.D. 
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na Zbraslavsku vypozorovat na několika lokalitách. V krátkém časovém úseku, někdy na 

přelomu 11. a 12. století54, začínají zanikat pohřebiště, která se nacházejí u jednotlivých 

sídlišť a pohřební aktivity se pravděpodobně začínají přesouvat k sakrálním stavbám. Od 2. 

poloviny 10. století začíná postupně mizet pohřební výbava a již v průběhu 11. století je 

výbava zemřelých ve velké většině omezena pouze na mince, které plnily funkci tzv. „obolu 

mrtvých“ a také na esovité záušnice, které tvořily část ženského účesu (Štefan-Varadzin 2007, 

36 - 37). Předpokladem pro zánik nekostelních pohřebišť a přesunutí pohřebních aktivit 

k sakrálním stavbám je již dostatečné množství sakrálních staveb (Štefan-Varadzin 2007, 42). 

V archeologických pramenech sice není zatím prokázán dostatečný počet raně středověkých 

kostelů, což ale může být dáno tím, že se podařilo detailněji prozkoumat jen některé kostely. 

Také se podle výsledků výzkumů ukazuje, že poměrně běžné byly dřevěné kostely, které 

představovaly jednodušší a úspornější řešení oproti zděným stavbám. Tyto kostely byly pak 

postupem času vystřídány většími a odolnějšími zděnými kostely nebo byly zcela opuštěny 

(Štefan-Varadzin 2007, 45-47). Počátky této farní organizace tak beze sporu znamenaly zásah 

do dosavadních zvyklostí v zacházení s mrtvými, kdy k nastolení nového řádu muselo být 

použito řady donucovacích prostředků především ze strany panovníka (Štefan-Varadzin 2007, 

52). 

Na Zbraslavsku je zachováno pár raně středověkých kostelů, u kterých bylo ve většině 

případů archeologicky prokázáno i pohřebiště. V případě zaniklého benediktinského kláštera 

na Ostrově u Davle se s velkou pravděpodobností jednalo především o hřbitov klášterní 

komunity. Další lokalitou, kde je doloženo jak sídliště tak i pohřebiště je Karlík u 

Dobřichovic. Kromě nálezu jednoho kostrového pohřbu, který byl nalezen na západním okraji 

obce Dobřichovice na křižovatce cest do Let a do Karlíka, zde po provedení povrchového 

průzkumu předpokládá Zdeněk Smetánka jak sídliště, tak i pohřebiště. Sídliště se mělo 

nacházet severním směrem od rotundy sv. Martina a pohřebiště mělo ležet u rotundy na 

východě. Další pohřební areál u sakrální stavby je na Zbraslavsku doložen v Řeporyjích. 

Tento areál se nacházel mezi kostelem sv. Petra a Pavla a domem čp. 10 na dřívějším 

Gottwaldově náměstí, dnes Řeporyjské náměstí, v Řeporyjích. Okolí kostela povrchově 

prozkoumal Zdeněk Smetánka, který možnou plochu pro osídlení stanovil místo, které se 

nachází v ohbí Dalejského potoka a jeho okolí. Tato plocha je ovšem zastavěna moderní 

zástavbou a nebyl zde proveden plošný výzkum, který by zde osídlení potvrdil. Také velikost 

pohřebiště není možné určit, vzhledem k tomu, že bylo zachráněno jenom pár hrobů.  

 U dalších lokalit je doloženo buď pouze pohřebiště, spíše jen jeho část anebo pouze 
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sídliště. V Cholupicích sice byl nalezen v bývalé Hudcově pískovně jak kostrový pohřeb tak 

byly odevzdány keramické střepy, které mohou být sídlištní, ale vzhledem k neznámým 

okolnostem a nepřesné lokalizaci nálezů se dá těžko určit vztah, který by zde mezi případným 

sídlištěm a případným pohřebištěm byl. A i u ostatních lokalit, na jejichž katastrálním území 

byly nalezeny důkazy jak pohřební tak sídlištní aktivity, není dostatek informací 

k vypozorování vztahu mezi pohřebištěm a sídlištěm. Jedině ve Stodůlkách byl nalezen 

pohřební areál a sídliště, které se nacházely u sebe. Pohřební areál byl narušen někdy koncem 

19. a počátkem 20. století v prostoru dnešních ulic Kovářova a Oistrachova a sídliště bylo 

odkryto v letech 2008 - 2009. Sídliště mělo fungovat někdy v průběhu 12. – 13. století, 

pohřebiště je obecně datováno do mladohradištního období. V katalogu lokalit jsem tyto dva 

nálezy rozdělila do dvou období, mladohradišního a pozdněhradištního, ale vzhledem k tomu, 

že již výše byly zmíněny obtíže z rozlišením těchto dvou období, předpokládám, že je možné 

aby sídliště i pohřebiště fungovalo přibližně ve stejnou dobu. Kvůli dnešní zástavbě není 

možné vypozorovat nějakou formu oddělní, ať už potokem, valem anebo kopcem, 

každopádně tyto dva nálezy se nacházely v těsné blízkosti a žádná sakrální stavba z tohoto 

období doložena není, takže by to byl alespoň jeden případ na Zbraslavsku, kdy se pohřebiště 

nenachází u sakrální stavby. 

Z výše popsaného lze vypozorovat, že se pohřební aktivity postupně přesouvaly 

k sakrálním stavbám, což s velkou pravděpodobností reflektuje postupné šíření křesťanské 

víry, která se intenzivněji na našem území rozšiřuje během 10. století. Navíc byly roku 1039 

v Hnězdně vyhlášeny Břetislavem I. zákony, které mimo jiné nařizovaly i pohřbívání u 

sakrálních staveb. Tyto zákony jsou známé pod názvem Břetislavova dekreta a měla posloužit 

k vykořenění přetrvávajících pohanských zvyků u Čechů.55 Tím i písemné prameny reflektují 

změnu v pohřebních zvyklostech na území Čech během poloviny 11. století. Pořád ale 

přetrvávají pohřebiště, která u sebe sakrální stavbu nemají, jak může dokazovat lokalita ve 

Stodůlkách anebo samostatné pohřební nálezy například z Hlubočep, z Libuše, Radotína nebo 

z Vonoklas. Ani u jedné ze zmíněných lokalit není doložena sakrální stavba.    

K celkové rekonstrukci osídlení na Zbraslavsku v tomto období již značnou mírou 

přispívají písemné prameny. Některé lokality jsou doloženy v tzv. klášterních falzech, kterými 

si církev zpětně potvrzovala své majetky. Tyto prameny budou podrobněji rozebrány v další 

kapitole práce. 

 Celkově lze vývoj osídlení zbraslavského regionu v mladohradištním a 

pozdněhradištním období shrnou tak, že konci 12. století již byla hustě osídlena pražská 
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kotlina, ze které se pak osídlení ve vrcholném středověku začíná postupně šířit na jih, 

především kolem Vltavy a Berounky.  Díky písemným pramenům  je již pro toto období 

doloženou základní komunikační síť cest, která byla ale především lokálního významu. 

Přesnější popis komunikací je uveden v další kapitole práce. 

Obecně pro  hradištní období máme archeologicky doložené i další lokality, u kterých ale 

není jejich datace upřesněna. Jedná se o Hradišťko, Choteč, Jinonice, Lety, Libeř, Michli, 

Modřany, Řeporyje, Stodůlky a Zadní Kopaninu.  

V Hradišťku, ve známé poloze v pískovně „Na Sekance“, byly objeveny keramické 

nádoby a kostrový hrob. V tomto případě by se mohlo jednat o nálezy, které dokazují osídlení 

Sekanky ještě před vrcholným středověkem, ale s jistotou to netvrdím. Okolnosti nálezu 

nebyly dobře zdokumentované a navíc lokalita byla už značně narušena těžbou písku.  

V případě Chotče předpokládám, že zde existovala již ve středohradištním období, jedná 

se totiž o hradiště s rozlohou přibližně 1 ha. Vzhledem k tomu, že žádné další nálezy z Chotče 

nemáme, je možné, že zde osídlení po zániku hradiště značně zesláblo nebo zmizelo úplně. 

Ovšem nejasná datace hradiště nevylučuje ani možnost, že se v tomto případě jednalo již o 

hradiště pravěké. 

V Jinonicích proběhly dva záchranné výzkumy, z nichž pocházejí nálezy jednoho 

sídlištního a pohřebního nálezu z hradištního období. Vzhledem k absenci bližších informací 

nelze nález zařadit přesněji do jedné z etap doby hradištní. Pohřeb byl kostrový, ale takto se 

pohřbívalo již od středohradištního období a sídlištní objekt také nebyl blíže datován. 

Z Let pochází nález dalšího depotu mincí, ovšem bez bližších informací o okolnostech 

nálezu.  

Co se týče sídliště v Liběři, o tom jsou informace pouze ze záznamu J. L. Píče a přesnější 

informace o místním sídlišti zatím nejsou známé, takže pro případnou přesnější dataci sídliště 

nejsou podklady. 

V Michli pak byly nalezeny kostrové pohřby, které bych přiřadila k sídlišti, které se zde 

vyvíjelo již od časně slovanského období. Vzhledem k tomu, že se jedná o pohřby kostrové, 

tak ty mohou spadat již do doby středohradištní. Tím bychom byl i doložen pohřební areál pro 

michelské sídliště, který zde nemáme prokázaný a v blízkosti Michle zatím žádný pohřební 

nález z hradištního období potvrzen nebyl. 

Narušené kostrové pohřebiště v Modřanech, které se nacházelo na jižním konci Modřan 

by mohlo patřit k pohřebním nálezům, které zde byly učiněny a spadají do mladhoradištního 

nebo již do středohradištního období. 

Nálezy z Řeporyjí potvrzují existenci sídliště v hradištním období a bylo zde také 
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prozkoumáno pár kostrových hrobů, které by mohly patřit k mladohradištnímu pohřebišti, 

které se zde nacházelo. 

Ve Stodůlkách byly také prokázány kostrové hroby nejasné datace a sídliště, které je ale 

zřejmě předchůdcem vrcholně středověkého areálu. 

Co se týče výrobního areálu v Zadní Kopanině, zde byly nalezeny zbytky tavící pece a 

výrobní areál a další nálezy. Vzhledem k tomu, že těžební areály se v regionu Zbraslavska 

vyskytují až ve vrcholném středověku, a to především na území Klínce a Černolic, přikláněla 

bych se k dataci do pozdněhradištního období. 

 

4.5. Vrcholný středověk – 13. století  
 

V průběhu 13. století je nejvíce viditelný nárůst sídelního rozsahu Zbraslavska. Ten to stav 

je dán již dostatečným množstvím písemných pramenů, které jsou ve většině případů 

podpořeny hmotnými nálezy. Archeologicky doložených lokalit není z vrcholného středověku 

takové množství jaké je doloženo prameny písemnými, ale to je dáno především tím, že 

většina lokalit je osídlena dodnes, takže je možno je archeologicky zkoumat jen 

prostřednictvím záchranných výzkumů při stavebních úpravách.    

Největší rozšíření osídlení znamenala pro území Zbraslavska rozsáhlá vnitřní kolonizace 

ve vrcholném středověku. Sídliště se začínají posouvat i do vyšších poloh. Tato nově 

zakládaná sídliště mají již předem naplánované rozvržení, což se v hmotných pramenech 

projevuje pravidelným půdorysem sídliště. Plužina kolem nich je většinou, pokud to terén 

dovolí, pravidelně blokově uspořádána a půdorys samotného sídliště je také pravidelný. Proto 

lze z části při rekonstrukci osídlení využívat tvarů plužin, které jsou zaznamenány ve 

stabilním katastru a jeho indikačních skicách. Není ale možné spoléhat vždy na tvar plužiny, 

některá vrcholně středověká sídliště byla založena na terénu, který toto pravidelné uspořádání 

nedovoloval. 

 K poznání podoby sídlišť vrcholného středověku z hlediska hmotných pramenů přispívá 

nejvíce výzkum polohy „Sekanka“ v Hradišťku u Davle. Tato poloha patřila ostrovskému 

klášteru a její násilný zánik je spojován s vpádem Braniborů někdy okolo roku 1278. 

Městečko v poloze „Sekanka“ mělo půdorys vytyčen podle principu nově zakládaných sídlišť 

ve 13. století a mladších. Řada domů zde stála v úzkých parcelách a obklopovala prostor 

náměstí. Situace na Sekance byla unikátní v tom, že zde bylo možné detailně prozkoumat 

útvar, který fungoval a zanikl během 13. století, takže zde zůstalo zcela zachováno původní 
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uspořádání.56  

 Některá sídliště se během 13. století přesunula o kousek dál než byla jejich původní 

poloha, jak je doloženo například v případě Klínce nebo Dobřichovic. Ve 13. století se také 

postupně uzavírá vývoj farní organizace a kláštery získávají majetek, na kterém zakládají své 

vlastní osady, což velmi dobře dokumentují již zmiňovaná klášterní falza, která obsahují 

informace o založených osadách. Kláštery tak postupem času dosahují toho, že vlastní většinu 

území zbraslavského regionu. Panovníkem jim byla dávána i místa, která měla ve 

zbraslavském regionu centrální funkci, jako byl například bývalý knížecí dvorec na Zbraslavi, 

který dostal do držení kladrubský klášter.  

Z vrcholného středověku máme také na Zbraslavsku poprvé jistě doloženu těžbu a 

zpracování zlata. Jednalo se především o oblast již zmíněného Klínce a Černolic, kde jsou 

dodnes viditelné pozůstatky po dolování, tzv. pinky. Tato těžba byla evidentně jen lokálního 

významu a nijak výrazně se v rámci české kotliny neprojevila.  

V pohřebních zvyklostech se v hmotných pramenech jasně projevuje úplný zánik 

nekostelních pohřebišť, ve vrcholném středověku se pohřbívá výhradně u kostelů. Tento jev 

potvrzuje, že christianizace českého území byla kompletně dokončena, což ukazuje i 

dokončení vývoje farní organizace. S tím také souvisí nárůst počtu kostelů oproti hradištnímu 

období. Tento jev bude rozebrán více v dalších kapitole práce. 

Ve vrcholném středověku mají také svůj počátek města, která ze začátku poskytovala 

mocenskou oporu panovníkovi a postupem času i šlechtě. Města máme doložena již převážně 

z písemných pramenů, protože se jedná o dodnes živé organismy. Za jistý předstupeň měst je 

považována výše zmiňovaná Sekanka. 

 

4.6. Vrcholný středověk II – 14. - 15. století 
 

V období pozdního středověku byl již definitivně dokončen proces osídlení Zbraslavska a 

hlavním pramenem pro toto období se stávají již písemné prameny. Archeologické výzkumy 

lokalit jsou jen výjimečně formou plošných odkryvů, protože většina lokalit je dodnes 

fungujícími organismy, jak tomu bylo i v případě lokalit 13. století. Hmotné doklady tedy ve 

velké většině pocházejí z povrchových sběrů nebo z jiných forem nedestruktivního výzkumu. 

Nově se ve hmotných pramenech objevuje tvrz. Tvrze máme doloženy v Černošicích, 

Chotči a Pohoří. Tvrz v Černošicích měla elipsovitý půdorys a byla obehnána příkopem. 

V případě Chotče byla tvrz opevněna přibližně 2 m vysokou polygonální zdí a součástí jejího 
                                                           
56 Podrobnější informace o výzkumu Sekanky viz katalog lokalit 
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opevnění byl i rybník. V Pohoří se tvrz nacházela na dnes již zaniklém ostrůvku, který ležel 

v rybníku Trdláč. Z vnitřního prostoru tvrze byly zjištěny tři stavby a opevnění bylo tvořeno 

zdí a vodním příkopem, jehož součástí byl pravděpodobně i zmiňovaný rybník. 

Sídelní síť, která byla v tomto období založena se již zachovala do dnešních dob.  

  



94 
 

5. Zbraslavsko -  zázemí pražské metropole 
 

V této kapitole vycházím především z práce prof. Josefa Žemličky, který ve své práci 

podrobně věnoval zbraslavskému regionu. 57 V této kapitole se budu především podrobněji 

věnovat možnostem zemědělského využití regionu a jeho komunikačnímu zázemí, čili 

rekonstrukcí a vývojem komunikací. 

Pro zemědělské využití zbraslavského regionu ve všech etapách raného i vrcholného 

středověku byla důležitá míra zalesnění regionu. Pro rekonstrukci lesní plochy využil J. 

Žemlička první vojenské mapování, nejstarší katastrální plány a dochované písemné zprávy o 

lesích. Na konci 12. století se kompaktní lesní oblast táhla od Lipan a Lipenců směrem na jih, 

kdy při Vltavě a Berounce již stála řada sídlišť. Další celkem jednolitý lesní komplex se 

nacházel od Lochkova směrem na jih a jihozápad, který byl pouze na několika místech 

přerušen osídlenými plochami.  Nevelké lesní celky byly dále soustředěny v okolí dnešních 

obou Chuchlí. Okolo Zbraslavi a Radotína je zbraslavský region nízko položen, proto bylo 

toto území pravidelně zaplavováno a to především na pravém břehu řeky Berounky. I přes 

pravidelné záplavy na tomto území došlo poměrně záhy k osídlení, takže zde lužní les, který 

zde stával ustoupil. Na severu vltavského pravobřežní byly jen malé navzájem od sebe 

oddělené lesíky, ale oblast jižně od Cholupic byla s výjimkou údolí Zahořanského potoka, 

okolí Jesenice a několika málo osad při Vltavě zalesněná (Žemlička 1974, 427). S růstem 

osídlené plochy les postupně ubýval, protože zalesněné plochy byly odstraňovány kvůli 

vytvoření dalších zemědělských ploch. 

Během 13. století značně ubylo lesů hlavně v oblasti Dolních Břežan, Zlatník a Zvole, kde 

vznikla řada nových sídlišť (Žemlička 1974, 441). A nakonec během 14. a 15. století došlo 

k největším zásahům do lesní plochy především v předhůří Hřebenů . Úbytek lesů ale 

pokračoval i při starších osadách, kdy prakticky po celý středověk se nová zemědělská půda 

získávala na úkor lesních ploch (Žemlička 1974, 452).     

Jak je již zmíněno v názvu kapitoly, Zbraslavsko tvořilo hospodářské zázemí pražské 

metropoli. Region byl orientován především na zemědělskou výrobu. V raném ani vrcholném 

středověku nelze podle pramenů určit přesnou specializaci jednotlivých sídlišť na druh plodin, 

protože v podmínkách naturálního hospodářství pravděpodobně každá ves i usedlost pěstovala 

potřebné plodiny bez ohledu na půdní a klimatické podmínky. Do konce 12. století je 

v písemných pramenech doloženo vinařství. Pěstování vinné révy je ve zbraslavském regionu 

doloženo v roce 1178 u Modřan a pravděpodobně se víno pěstovalo v tomto období i v okolí 
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Zbraslavi. Pro území Čech je také typické chmelařství, o kterém ale nemáme v pramenech do 

konce 12. století žádné zprávy. Slovanské osady se během prvních etap raného středověku 

také nevázaly na určitý typ půdy. Sídliště byla zakládána i na půdách horší kvality. Všeobecně 

se ale většina sídlišť nacházela na půdách střední bonity58. Důvodem může být fakt, že těžké 

úrodné půdy se hůře obdělávaly tehdejším orebním nářadím, na rozdíl od lehčích půd střední 

bonity. Na Zbraslavsku byly na kvalitnějších nivních půdách položeny osady při Berounce. 

Půdy dobré až průměrné bonity měly osady položené v severní části vltavského údolí. Na 

středních bonitách půd stála sídliště v severozápadní oblasti od Jinonic až po Vonoklasy a 

také v osídlené oblasti severní a střední části vltavského pravobřežní se nacházely půdy 

střední bonity a hnědozemě. Nejhorší bonitní třídy a hnědé půdy byly u osad v jižní části 

vltavského údolí a podél Zahořanského potoka se nacházely půdy střední a špatné bonity. 

Pravděpodobně byly obdělávány i malé úseky černozemě nacházející se u Řeporyjí a 

Jesenice. Do konce 12. století byla v osídlení dávána přednost především údolím řek a 

velkých potoků, kde mohly obyvatelé vedle zemědělství provozovat i rybaření (Žemlička 

1974, 428). Během 13. a počátku 14. století byla základem obživy obyvatel, stejně jako 

v předchozím období, zemědělská produkce. Při řekách bylo evidentně provozováno i 

rybaření. V této době by se již na Zbraslavsku mohl začít prosazovat vícepolní regulovaný 

systém, který celkově zefektivňuje proces zemědělské výroby. Tyto proměny přinášely 

pravděpodobně nově založená sídliště, u nichž je plužina pravidelně naplánována, což 

usnadňuje hospodaření pomocí vícepolních systémů.  Vývoj jednotlivých hospodářských 

oblastí ve zbraslavském regionu nebyl rovnoměrný, což bylo mohlo být zapříčiněno tím, že 

každá oblast sledovala především vlastní zájmy a tak se ekonomické a hospodářské 

vymoženosti prosazovaly pomalu (Žemlička 1974, 441). Jak bylo zmíněno výše, nově 

zakládané osady měly možnost rovnou začít efektivnějším systémem hospodaření, kdežto 

starší osady přecházely na nový systém pomaleji a tím se mohly začít vytvářet rozdíly. Také 

pravděpodobně záleželo na majiteli, jakým způsobem svůj majetek zhodnocoval.  

Plodiny, o kterých existují písemné zprávy, jsou jen vinná réva a chmel. Pro 13. století je 

doložena Zbraslav a její okolí jako vinařské středisko. Z roku 1277 je v písemných pramenech 

dochována zmínka o pěstování vína, chmele a výrobě olejů při připojení Lipan, Černošic a 

části Lahovic k panovnickému dvorci ve Zbraslavi a roku 1253 jsou vinice uvedeny u 

Dobřichovic (Žemlička 1974, 441). Pro 14. a 15. století jsou konkrétní zmínky opět pro 

pěstování vína a chmele, kdy se oblasti jejich pěstování většinou kryjí. Po polovině 14. století 

bylo založeno několik vinohradů okolo Prahy. Z přelomu 14. a 15. století jsou vinice zmíněny 

                                                           
58 Používáno rozlišení bonit podle tereziánského katastru 
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u Dvorců, Braníka, Zlíchova, Butovic a Třebotova. Velká koncentrace vinic zůstávala u 

Zbraslavi (Žemlička 1974, 455). 

Od 14. století se v písemných pramenech objevují zmínky o uměle založených rybnících. 

Největší koncentrace těchto rybníků je dnes především v prostoru Hrnčíř, Kunratic a 

Šeberova. První písemný údaj pro Zbraslavsko pochází z roku 1301, kdy se uvádí při 

pronájmu lesa Chotče i neurčitý počet rybníků. Další oblast bohatá na rybníky byla Zvole, 

která jich podle údaje z roku 1356 měla šest a i u dalších oblastí je písemnými prameny 

doloženo zakládání rybníků. I přes dochované zmínky ale rybníkářství na Zbraslavsku nehrálo 

žádnou zásadní úlohu v zemědělské produkci (Žemlička 1974, 455 - 456). 

Důležitou součástí regionu Zbraslavska byla komunikační síť. Cesty ve zbraslavském 

regionu byly asi povětšinou lokálního významu. Jedinou archeologicky prokázanou cestou je 

tzv. Humenská, která probíhá kolem údajné Kaziny mohyly, další cesty mohou být 

rekonstruovány na základě písemných pramenů. 

 Do konce 12. století jsou pro zbraslavský region doloženy následující komunikace. První 

písemnou zmínku o komunikaci má ve své kronice Kosmas. Píše o cestě, která vedla do části 

Bechyňska. Určení průběhu této cesty souvisí s lokalizací slavníkovského Oseka a údajné 

Kaziny mohyly. Další zmínka o Oseku pochází až ze 14. století, kdy se vyměřovaly hranice 

mezi královskými a zbraslavskými lesy. V tomto zápisu je Osek uveden v blízkosti Klínce. 

Tato cesta bývá označována jako pražsko-bechyňská. Od Pražského hradu vedla 

pravděpodobně přes Řepy, Krteň, Ořech do Chýnice, Třebotova a dále na Černošice. Mezi 

obojími Mokropsy překročila brod přes Mži a z Horních Mokropes dále vedla do Všenor, pak 

údolím Všenorského potoka a kolem Oseka, kde se dělila na dvě větve. První vedla do 

Bechyňska a druhá do Mirovic, Prachatic a do Volar (Žemlička 1974, 430).  

Další cesta, kterou můžeme na základě písemných pramenů předpokládat je cesta zvaná 

Slapčice. Poprvé je tato cesta připomínána ve falzu k roku 993 při příležitosti ohraničení 

břevnovských pozemků na levém břehu Vltavy. V roce 1357 je tato cesta uvedena jako stezka 

vedoucí z Jíloviště k Vrytému kameni a tvořila tak západní hranici břevnovských držav. 

Některé úseky této cesty jsou prý ještě dnes v terénu patrné a její část je zakreslena na 

indikačních skicách při katastrální hranici Trnové a Klínce. Vedla pravděpodobně do Slap. 

V úseku mezi Prahou a Radotínem se dalo postupovat dvěma způsoby. Za prvé se dalo 

odbočit z bechyňské cesty někde v okolí Ořecha a pokračovat přes Kopaninu, údolím 

Radotínského potoka a odtud rovnou na Radotín. Druhou možností bylo použít cesty, které 

patrně spojovaly řadu lokalit od Kosoř přes Butovice, Holyni, Lochkov až po Radotín. Od 

Radotína pak Slapčice pokračovala po překročení Berounky pokračovala na Žabovřesky, kde 
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se pravděpodobně odbočovalo do Zbraslavi. Ze Zbraslavi pokračovala cesta na Lipence a 

pozdější Jíloviště, odtud pokračovala k jihu kolem dnešního Klínce k Bojovskému potoku a 

přes údolí řeky Kocáby na Slapy (Žemlička 1974, 430 - 431). 

Další cesta pravděpodobně  spojovala pražskou oblast s Benešovskem a jihočeskou oblastí, 

ale není zachycena v písemných pramenech. Tato cesta vedla pravděpodobně od Prahy 

směrem na Chodov, dále přes Hrnčíře a Poříčí na Benešov. Později byl její hlavní směr 

přenesen na Krč, Kunratice a Jesenici. Oblast Jílového byla s Prahou nesjpíše propojena 

odbočením z benešovské cesty přes Jirčany, Psáry a Libeř. Cesta přes Zlatníky je evidentně 

pozdějšího původu (Žemlička 1974, 431). 

Během 10. – 12. století můžeme předpokládat, že komunikační síť na Zbraslavsku byla 

daleko hustší. Určitě existovalo spojení mezi jednotlivými sídlišti, správními a hospodářskými 

středisky. Jedna takováto komunikace byla odkryta při archeologickém průzkumu Lahovic59. 

Jednalo se asi o spojnici mezi Lahovicemi a Chuchlí (Žemlička 1974, 431). 

Co se týče vodní dopravy, tak hlavní tepnou byla Vltava. K roku 1130 máme písemný údaj 

o clu, které se platilo pod Děvínem za plavení dřeva do Prahy. (Žemlička 1974, 431) Stejnou 

úlohu můžeme předpokládat i Berounky a Sázavy, i když zatím o nemáme písemné zprávy 

jako v případě Vltavy, každopádně v období středověku měly tyto řeky dostatečně velké toky 

na přepravu,  plavení dřeva a možná i jiných surovin. 

V průběhu 13. a 14. století stále zůstává zachována stejná struktura ze století 12. a 

přidávají se k ní další cesty lokálního významu, především na území nově kolonizovaných 

oblastí. Snad již na konci 13. století fungovala cesta z Jílového do Prahy, která vedla z 

Jílového přes Libeř na Zlatníky, Písnici, Krč a dále do pražské oblasti (Žemlička 1974, 441). 

Více písemných zmínek o cestách se dochovalo ze 14. a 15. století, ale detailní 

rekonstrukce jejich průběhu není bohužel možná. Trvá dále struktura komunikací vytvořená 

v předchozích obdobích a jejich síť se rozšiřuje především v oblasti Hřebenů. V roce 1310 je 

poprvé zmíněna tzv. „veřejná (královská) cesta zvaná Všenorská“. Tato cesta byla dříve 

zřejmě součástí bechyňské cesty. Vedla od Všenor podél Všenorského potoka, odtud 

pokračovala na Řitku a Mníšek dál do jižních Čech (Žemlička 1974, 451).  

Roku 1350 je připomínána cesta z Jablonné do Mníšku, jejíž určení je problematické. 

Vedla patrně od Davle, kde snad stávala Jablonná, do údolí Bojovského potoka, který 

překročila u zaniklé vesnice Jägersdorf60 a pokračovala někde rozhraním čisovického a 

líšnického katastru na Mníšek (Žemlička 1974, 451). 

Ve 14. století také přestává plnit svoji funkci větev cesty Slapčice, která probíhala jižně od 
                                                           
59 Krumphanzlová 1997, 394 - 401 
60 Tato ves stávala pravděpodobně v okolí Bojova 
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Klínce (Žemlička 1974, 451). 

Roku 1328 je v písemných pramenech uvedena spojnice mezi Březovou a vranským 

mlýnem. Ze stejného roku pochází zmínka o cestě, která vedla z Krče na Libuš a odtud do 

Cholupic (Žemlička 1974, 451).  

Cesta mezi Lochkovem a Řeporyjemi se v písemných pramenech objevuje roku 1389. 

Roku 1400 je dále zmiňována spojnice vedoucí z Vyšehradu do Dvorců, roku 1414 je 

uváděna cesta z Podolí do Braníka. Další zmínka o cestě pochází z popisu dobývání Nového 

Hradu u Kunratic, kde Vavřinec z Březové zmiňuje cestu vedoucí v blízkosti hradu. V tomto 

případě se pravděpodobně jedná o benešovskou silnici (Žemlička 1974, 451).  

Během 14. století se začínají také objevovat první záznamy o clech a přívozech, které mají 

k rekonstrukci komunikační sítě na Zbraslavsku blízký vztah. V předchozím období, 

konkrétně ve 13. století, se clo platilo na Vltavě pod Děvínem, jak bylo zmíněno výše. Po 

roce 1211 bylo placení tohoto cla přeneseno do Podolí, kde je roku 1328 písemně doloženo. 

Další clo bylo vybíráno v Modřanech, kde je doloženo k roku 1412, ale není z pramenů 

zřejmě, zda bylo vybíráno na řece nebo na cestě (Žemlička 1974, 451).  

Přívoz připomínaný ve zbraslavském urbáři k roku 1342 se nacházel na Berounce u 

Radotína. Další přívoz byl v sousedství Zbraslavi, kde tvořil uzavřenější jednotku zvanou 

přímo „Přívoz“. Není ale jasné, jestli tento přívoz sloužil k přepravě přes Berounku na 

Lahovice nebo přes Vltavu na Komořany. Přívoz v Modřanech je v písemných pramenech 

zmiňován roku 1459 (Žemlička 1974, 451 - 452).       

Zemědělské zázemí a možné využití bylo na Zbraslavsku velmi pestré. Již od počátků 

osidlování této oblasti zde bylo možné provozovat vedle sede jak zemědělskou výrobu tak 

například i pastevectví. Úrodnost regionu pak pravděpodobně dovolovala produkci nadbytku, 

se kterým se dalo obchodovat nebo ho případně také vyměnit za jiné komodity. Tím se mohla 

také zvyšovat exkluzivita zdejších držav, a to i přes to, že zdejší držby byly povětšinou 

roztříštěné. I to mohl být jeden z faktorů, proč právě tento region byl i na konci 12. století 

poměrně hustě osídlen. Postupné zlepšování výrobních a zemědělských technik umožnilo 

v následujících stoletích ještě lepší využití regionu. 

Po polovině 14. století se dále rozmáhá pěstování vinné révy. Vinohrady máme doloženy 

na přelomu 14. a 15. století v okolí Prahy ve Dvorcích, Braníku, Zlíchově, Butovicích a 

Třebotově. Dále od Lahovic až po Lipany a Lipence. Ze 14. století také pocházejí doklady o 

pěstování chmele, které se někde kryjí s vinařskou oblastí. Zajímavé je, že o pěstování těchto 

plodin nemáme doklady z nově osídlených oblastí kolonizovaných během 13. a 14. století. Je 

možné, že zde nebylo možné pěstovat chmel a vinnou révu kvůli členitosti terénu (Žemlička, 
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1974). 

Ze 14. století pocházejí první zprávy o vodních mlýnech na Zbraslavsku. Většinou se s 

nimi setkáváme na Vltavě a Berounce a v menší míře i v potocích. Na přelomu 13. a 14. 

století stály již vodní mlýny na Radotínském potoce a u Chotče byly nejméně dva, jak plyne 

ze zápisu z roku 1336. Další mlýn se nacházel ve Slivenci a na Kralickém potoce. Z dalších 

potoků by pak přicházely v úvahu Bojovský, Zahořanský a Kunratický, ale zde nejsou 

prokázány. Na Vltavě stával vidimský mlýn, mlýn ve Vraném a roku 1436 je doložen mlýn i 

v Davli. Na Berounce stály koncem 14. století v Mokorpsích a již výše zmíněné mlýny 

v Radotíně (Žemlička 1974, 456). 

Co se týče těžebních oblastí, tak ty máme na Zbraslavsku prokázány na Jílovsku a 

Klínecku. Z počátku 90. let 14. století máme písemně doloženo rýžování u Libře. Dále bylo 

zlato rýžováno možná i na katastru Trnové. Těžba zlata na Zbraslavsku měla význam pouze 

lokální a produkci českých zemí nijak zvlášť neovlivňovala (Žemlička 1974, 457). 
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6. Rekonstrukce osídlení Zbraslavska na základě písemných 
pramenů  
 

Stejně jako v předchozí kapitole vycházím především z práce prof. Josefa Žemličky. 

Písemné prameny, které pomáhají při rekonstrukci osídlení Zbraslavska, začínají vznikat 

během 10. století.  

 

6.1. Písemně doložené lokality do konce 12. století 
 

Většina písemně doložených lokalit na Zbraslavsku pro 10. – 12. století pochází 

z klášterních falz, která byla vytvořena na základě starších aktových záznamů. Konkrétně se 

jedná o dokumenty břevnovského, ostrovského a kladrubského kláštera, které z velké části 

pocházejí až ze 12. a 13. století. Lokality, které máme písemně do konce 12. století doloženy  

jsou Braník, Chuchle61, Lahovice, Zbraslav, Vrané, Skochovice, Měchenice, Sázava, Radotín, 

Žabovřesky, Černošice, Mokropsy, Všenory, Jinonice, Butovice, Holyně, Chodov, Roztyly, 

Jirčany, Psáry a Jesenice (Žemlička 1974, 422). 

Z výše uvedených lokalit byly archeologické nálezy potvrzeny v Braníku, Jesenici, 

Lahovicích, Vraném nad Vltavou a Všenorech. Pouze písemnými prameny jsou podchycena 

sídliště v Chuchli, ve Zbraslavi, ve Skochovicích, Měchenicích, Sázavě, Radotíně, 

Žabovřeskách, Černošicích. Makropsích, Jinonicích, Butovicích, Holyni, Chodově, 

Roztylech, Jirčanech a Psárech. Předpokládá se, že osídlení od příchodu prvních Slovanů až 

do 12. století byla větší a ne všechna sídliště mohou být podchycena buď archeologickými 

nebo písemnými prameny. Z hlediska písemných pramenů pro některé oblasti může být 

nedostatek informací o osídlení dán tím, že zdejší majetky nevlastnily církevní instituce ale 

světští feudálové. Feudálové si své majetky začali písemně potvrzovat až v pozdějším období, 

takže o rozsahu jejich majetku existují písemné zprávy až po 12. století. Dalším možným 

způsobem, jak doplnit obraz osídlení Zbraslavska je studium plužiny62. Předpokládaná 

sídliště, která nejsou podchycena na základě ani hmotných ani písemných pramenů se 

nacházela v Kosoři, Lochkově, Zadní Kopanině a Ořechu. Podle způsobu uspořádání plužiny 

u těchto sídlišť předpokládá Josef Žemlička, že byly osídleny nejpozději ve 12. století, i když 

písemné zmínky o těchto sídlištích pocházejí až ze 14. Století (Žemlička 1974, 425).       

Směrodatným ukazatelem pro stabilní osídlení se během mladohradištního období stávají 

                                                           
61 Na Velkou a Malou Chuchli se začala rozdělovat později 
62 Podrobněji o způsobech poznání sídlišť na základě uspořádání plužiny viz Žemlička 1974, 419 - 465  
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sakrální stavby.  Většina z nich je doložena jak písemnými, tak hmotnými prameny. K již 

zmiňovaným jsou předpokládány původně románské kostely v Horních Mokropsích a 

Třebotově, které ale zatím nebyly archeologicky prozkoumány (Žemlička 1974, 423). 

V písemných pramenech také není mnoho informací o velikosti sídlišť. Písemné prameny 

hovoří většinou jen o několika málo poddaných, kteří byly darováni příslušné církevní 

instituci z jednotlivých vesnic. Detailnější údaje, podle kterých lze rekonstruovat velikost  

jednotlivých sídlišť se v písemných pramenech objevují až během 14. století63 (Žemlička 

1974, 428).  

Po zkombinování výpovědi hmotných a písemných pramenů se dá o osídlení Zbraslavska 

říci následující. Na konci pozdněhradištního období byla poměrně hustě osídlena pražská 

kotlina a severní část zbraslavského regionu. Zkombinování obou typů pramenů také 

potvrdilo výsledek zkoumání Josefa Žemličky, že se osídlení Zbraslavska šířilo z centrální 

pražské kotliny a její severní části postupně na jih, zejména podél Vltavy a Berounky 

(Žemlička 1974, 431). V západní části Zbraslavska vznikla do konce pozdněhradištního 

období sídliště v Jesenici, Jirčanech, Psárech a Jílovém u Prahy.  

 

6.2.  Písemně doložené lokality v průběhu 13. – počátku 14. století  
 

Během 13. století vrcholí v našich zemích proces, který je znám pod názvem kolonizace. 

Pod tímto výrazem je ale třeba chápat několik forem kolonizační činnosti. U nás můžeme 

rozlišit kolonizaci venkovskou, městskou a hovoří se i o kolonizaci hornické. Kolonizace není 

jev specifický jen pro české země, ale i rpo celou Evropu. Vnější kolonizace, která na našem 

území probíhá během 13. století se týká především pohraničních oblastí, které byly většinou 

osidlovány německými osadníky. Vnitřní kolonizace našeho území probíhá již od příchodu 

Slovanů, kteří začali v časně slovanském období postupně osidlovat českou kotlinu (Žemlička 

1974, 433). Osídlení v prvních etapách raného středověku tvořily tzv. sídelní komory, které 

byly od sebe odděleny lesními plochami, vnitrozemskými pohořími nebo i vodními toky. Tyto 

sídelní komory se začínají postupně zahušťovat a zvětšovat, i když na základě dostupných 

pramenů nelze přesně určit jak rychle a jakých velikostí sídliště během hradištního období 

dosahovala. Jisté je, že postupem času vzniká v osídlených oblastech populační tlak, který 

nutí osadníky neustále zvětšovat ornou plochu, což se děje hlavně na úkor lesů64 (Žemlička 

1974, 433). Zpočátku bylo nositelem kolonizačních aktivit ještě neznevolněné venkovské 

                                                           
63 Jedná se zejména o informace z urbářů a lokačních smluv. (Žemlička 1974, 428) 
64 Bližší informace o původním zalesnění Zbraslavska budou popsány v další kapitole práce 
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obyvatelstvo a postupem času přebírá kolonizační činnost vrchnost a církevní instituce kvůli 

zvýšení renty. Rozsáhlé kolonizační podniky pod vedením vrchnosti nebo církevních institucí 

byly nejintenzivnější během 13. a 14. století. To znamená, že se někdy během 11. a 12. století 

vytvořily v domácím prostředí předpoklady pro rozmach vnitřní kolonizace (Žemlička 1974, 

4345). Tento fakt potvrzuje předpoklad, že ke konci hradištního období byly již vytvořeny 

základy sídelní sítě a to nejen ve zbraslavském regionu.  

 Nároky na kolonizační činnost byly značné.  Bylo potřeba nejen usadit nové osadníky, ale 

také je uživit, protože nově založená pole začala vydávat úrodu až mnoho let potom, co byla 

založena. Navíc nové osady byly zužovány častými neúrodami a malými výnosy 

středověkého obilnářství (Žemlička 1974, 434). 

 Samotná zemědělská výroba se také vyvíjela. Postupem času se zvýšily objemy 

zemědělských produktů, především obilí, zdokonalovala se výroba a použití zemědělských 

nástrojů a především přechod k regulovanému vícepolnímu systému, který byl efektivnější 

než starší extenzivní neregulované trávopolní hospodaření. I když tento vícepolní systém byl 

výhodnější pro pravidelně uspořádanou plužinu, takže výhodu měly vesnice, které byly 

založeny ve 13. a 14. století a plužina u nich byla již předem naplánována (Žemlička 1974, 

434). 

Ve zbraslavském regionu proběhlo během 13. století osídlení rozsáhlé oblasti od úrovně 

Cholupic směrem na jih k řece Sázavě. V tomto období hrály velkou roli při vnitřní kolonizaci 

Zbraslavska kláštery. Ostrovský klášter kolonizoval jižní oblast zbraslavského regionu, 

konkrétně území Sázavy, Měchenice a Zahořan. Tyto osady byly uvedeny jako majetek 

ostrovského kláštera ve falzu z roku 1205, kdy je klášter získal pravděpodobně od 

přemyslovských panovníků. Papežská bula z roku 1310 uvádí mezi majetkem kláštera ještě 

Libeň, Okrouhlo, Březová, Oleško, Petrov, Hvozdnice a městečko Davle. O sídlištích 

jmenovaných v bule z roku 1310 se neví s jistotou, jak se do majetku kláštera dostala. Mohla 

být odkoupena nebo darována od předchozích držitelů nebo jsou již výsledkem počátku 

klášterní kolonizace (Žemlička 1974, 434). Podle Josefa Žemličky vznikly všechny výše 

jmenované osady klášterní kolonizací, tedy až na Davli, a to především kvůli tvaru zdejších 

plužin. Některá jména totiž ukazují na lesní porost, jako například Březová, Hvozdnice nebo 

Oleško. Což by mohlo ukazovat na fakt, že osady nevznikaly jednorázovým, ale vznikaly 

postupně v průběhu kolonizace. Na samý konec kolonizačního úsilí ostrovského kláštera 

připadá Davle, která je v listině z roku 1310 zmíněna jako městečko, „ opidum Dawel“. 

Předchůdcem tohoto městečka byla s největší pravděpodobností zaniklá Sekanka a je také 

možné, že do nově založené Davle přešli i někteří obyvatelé ze Sekanky (Žemlička 1974, 434 
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- 435). Z čí iniciativy byla kolonizována oblast v okolí Dolních Břežan není Známo. Z této 

oblasti pocházejí první písemné většinou až ze 14. století, kdy mají v této oblasti silné 

majetkové postavení pražské patricijské rodiny, které se ale podle názoru Josefa Žemličky na 

kolonizaci ve 13. století nepodíleli (Žemlička 1974, 438 - 439).  

Z počátku 14. století pochází první písemná zmínka o sídlišti ve Zvoli, kdy je připomínán 

Mladota ze Zvole. Podle písemných pramenů patřila Zvole k největším sídlištím ve svém 

okolí. Součástí dnešní obce Zvole na rozlehlé návsi jsou dva rybníky, které jsou v písemných 

pramenech připomínány ve 14. a v 15. století (Žemlička 1974, 436). Sídliště ve Vestci je 

poprvé v písemných pramenech zmiňováno až roku 1360, kdy je zmíněn jako součást majetek 

hradu Kostelce nad Sázavou (Žemlička 1974, 436). Sídlištěm, které není zachyceno 

v hmotných pramenech je Líšnice. Podle písemných pramenů bylo toto sídliště  podhůří 

Hřebenů založeno někdy před polovinou 14. století (Žemlička 1974, 437). Z roku 1314 

pochází zpráva o existenci Hodkovic, Zlatníků a Brníků. Tyto osady jsou v písemných 

pramenech zmíněny jako majetek pražské patricijské rodiny. O Brnících je toto jediná 

zmínka, kterou se podařilo zachytit, toto sídliště totiž záhy zaniklo. Sídliště stávalo 

pravděpodobně někde v severozápadní části zlatnických pozemků (Žemlička 1974, 437). 

V roce 1317 je poprvé v písemných pramenech zmiňována Písnice, kterou archeologickými 

prameny nemáme podchycenou vůbec. Dolní Břežany jako sídliště jsou zmiňovány poprvé 

v roce 1332. Dále se roku 1345 dozvídáme o existenci Točné. O Cholupicích je první údaj 

v písemných pramenech z přelomu 13. a 14. století. Roku 1364 je poprvé zmíněno sídliště ve 

Lhotě (Žemlička 1974, 437 - 438).  

Kolonizační změny proběhly nejen v dosud neosídlených oblastech, ale i na již osídleném 

území. Ze 13. století je tak doložena existence osad na pravém břehu Vltavy, jejichž existence 

byla předpokládána. Hodkovičky jsou poprvé zmiňovány v roce 1245, Krč roku 1273 a 

Kunratice roku 1287. Z roku 1321 pochází první zmínka o tvrzi v Libuši, kostel v Hrnčířích 

byl vystavěn někdy na konci 13. století a roku 1282 je poprvé zmíněno sídliště ve Štědříku65.  

Sídliště v Zdiměřicích66  je zmiňováno k roku 1319 (Žemlička 1974, 439). 

Další oblast, která byla během 13. století kolonizována byl levý břeh Berounky. Z tohoto 

území jsou doloženy Solopysky, které jsou doloženy písemnými prameny pro 13. století.   

Dále jsou písemnými prameny doložena sídliště staršího původu. Vonoklasy jsou zmíněny 

poprvé v roce 1227.  Zmínka o Sliveneci, Třebotově a Dobřichovicích pochází z roku 1253, 

z roku 1257 Zlíchov a Hlubočepy. Roku 1277 jsou poprvé zmiňovány Řeporyje a okolo roku 

1310 je zmiňována Kosoř, která je nepřímo doložena Valterem z Kosoře. V oblasti, kterou 
                                                           
65 Dnes součást obce Psáry 
66 Dnes součást obce Jesenice 
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svírá Vltava a Berounka jsou pak roku 1268 doloženy Záběhlice a roku 1292 Lipence 

(Žemlička 1974, 439). 

Ze 13. století pochází jádro pozdější vsi Chotče, ovšem samotná vesnice vzniká až ve 14. 

Století (Žemlička 1974, 439). 

Počátkem 14. století již stála tvrz v Bluku67, z roku 1324 pochází zmínka o Křižovi 

z Bluku. V roce 1380 je zmiňován kostel sv. Václava v Jílovišti, kde se předpokládá malé 

sídliště, které bylo začleněno do areálu pozdějšího sídliště v Jílovišti (Žemlička 1974, 439-

440). 

O některých lokalitách, které jsou zmíněny v písemných pramenech není jisté, kde se ve 

zbraslavském regionu nacházely. Příkladem je městečko Jablonná, o kterém existuje písemná 

zmínka z roku 1319, kdy je označeno termínem „oppidum“. Podle názoru J. Žemličky se 

Jablonná nacházela někde v prostoru svíraném Davlí, Hvozdnicí, zastávkou Klínec a 

Měchenicemi (Žemlička 1974, 440).  

Složitá je otázka vzniku Klínce. V listině ze 14. století byly lesy okolo Klínce darovány 

Václavem II. zbraslavskému klášteru. Poté roku 1319 darovala královna Eliška 

zbraslavskému klášteru i samotný Klínec. Dále je také v písemných pramenech ze 13. a 14. 

století zaznamenáno, že na území Klínce probíhala těžba zlata. V roce 1323 je v písemných 

pramenech připomínána kaple, která asi stála na místě dnešního hřbitova. V případě Klínce 

lze tedy předpokládat, že se jednalo původně hornickou osadu, ale není známo, kdy zde těžba 

zlata začala. Teprve pro 13. století lze na území Klínce předpokládat rýžování a dobývání 

zlata. Někdy na přelomu 13. a 14. století dochází ke stagnaci v těžbě, čemuž odpovídá období, 

kdy byl Klínec darován královnou Eliškou zbraslavskému klášteru a obyvatelstvo Klínce 

postupně začíná více věnovat zemědělské výrobě. Předpokládané rozptýlené uspořádání 

původní osady ztěžuje zemědělské využití půdy a proto se  někdy v prvních desetiletích 14. 

Století sídliště postupně přesouvá kousek na sever, do míst dnešního Klínce. Prostor, kde se 

nacházelo původní sídliště, byl využit pro zemědělské účely. Co se týče kaple, ta asi postupně 

zpustla a zanikla a od poloviny 14. století je její funkce nahrazena kostelem v Líšnici. Zlato se 

v okolí Klínce těžilo dále, ale intenzita těžby měla pravděpodobně zanedbatelný význam 

(Žemlička 1974, 440). 

Co se týče velikosti sídlišť, ani pro 13. století není dostatek opor v písemných pramenech 

pro určení konkrétní velikosti sídlišť. Podle zpráv ze 14. století lze usuzovat, že nové vesnice 

v okolí Zlatník a Zvole byly lidnaté, ale přesnou velikost těchto dvou sídlišť nelze určit. 

Osady založené ostrovskou kolonizací byly pravděpodobně zpočátku malé a v průběhu 14. 

                                                           
67 Území dnešních Černošic 
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století se postupně zvětšovaly (Žemlička 1974, 441).  

V průběhu 13. a 14. století je v písemných pramenech doloženo málo dvorců, ve 

skutečnosti jich asi bylo daleko více. Mizí zprávy například o dvorci v Radotíně, který 

evidentně ztratil svůj význam. Nejpozději na přelomu 11. a 12. století stával dvorec na 

Zbraslavi, na jehož místě vystavěl Přemysl Otakar II. opevněný lovecký dvorec. Koncem 13. 

století pak byl na místě dvorce Přemysla Otakara II. vystavěn cisterciácký klášter. Mizí i 

zprávy o biskupském dvorci v Chuchli. Panovnický dvorec v Dobřichovicích dostali ve 13. 

století křižovníci s červenou hvězdou a roku 1257 je tu v písemných pramenech připomínán 

dvůr. Počátkem 14. století s velkou pravděpodobností stály  dvorce v Chotči a Zdiměřicích. 

Dvory, které jsou v písemných zprávách zmíněny do počátku 15. století se málo vyskytují na 

sídlištích vzniklých během 13. a 14. století. Tento jev je dán tím, že v nově osídlených 

oblastech byl již zaveden přechod na peněžní formu feudální renty a tím ztrácely dvory svoji 

funkci, kterou měly v předešlém období, čili shromažďování naturálních rent. Až opět ve 14. 

století dochází k dalšímu zakládání dvorů a to především na statcích církevních institucí 

(Žemlička 1974, 442). 

O tvrzích na Zbraslavsku pochází první písemné zprávy až  počátku 14. století. O tvrzi ve 

Zlatníkách existuje první písemná zmínka z roku 1314 a o tvrzi v Libuši z roku 1321. Ještě do 

13. století lze snad klást tvrz v Chodově, která byla později v 18. století přestavěna na 

zámeček, ale první zmínka o pochází až z roku 1420. V prvních desetiletích 14. století lze 

předpokládat i tvrz ve Všenorech, kde sídlili vladykové ze Všenor (Žemlička 1974, 442). 

Farní organizace se v průběhu 13. a 14. století nijak významně nemění. V průběhu 14. 

století nastaly změny pouze v doosidlovaných oblastech podhůří Hřebenů. Roku 1257 je 

poprvé zmíněn kostel sv. Štěpána na Zlíchově a tento kostel již má farní práva. Do tohoto 

období spadá i kostel sv. Václava u Jíloviště, dále jsou první písemné zmínky z let 1264 a 

1298 o kostelích v Malé Chuchli a Radotíně. Největší množství kostelů přibylo na pravém 

břehu Vltavy. Do konce 13. století tu přibyly kostely v Modřanech, Kunraticích, Hrnčířích, 

Jirčanech a v Libři, i když první písemné zmínky o nich máme až ze 14. století. Roku 1319 je 

zachována zmínka o faráři ze Zlatník, takže na počátku 14. století tu již kostel stál (Žemlička 

1974, 442). 

V průběhu 13. století získávají velké množství jednotlivých vesnic církevní instituce68. 

Jedná se především o klášter v Plasích. Vyšehradskou kapitulu a zbraslavský klášter. 

Vyšehradská kapitula získává především oblast vltavského pravobřeží a několik 

křižovnických vesnic, jako jsou Dobřichovice, Holyně, Slivenec a část Třebotova. Držby 

                                                           
68 Podrobnější popis majetkových převodů viz Žemlička 1974, 442 - 443 
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plaského kláštera se nachází především v severozápadním cípu Zbraslavska.  Zároveň s 

rozmachem klášterních držav značně ubyla držba zeměpanská, která povětšinou také přešla 

do církevních držav. Světští feudálové drželi oblast v okolí Zlatník a Zvole, kde se zasloužili 

o místní kolonizaci. Z počátku 14. století pocházejí písemné zmínky, které potvrzují majetek 

pražských měšťanů u Zlatník a Cholupic. Ovšem největší podíl na majetkové držbě 

zbraslavského regionu získaly během 13. a 14. století církevní instituce (Žemlička 1974, 443). 

Celkově jsou sídliště vzniklá během 13. a 14. století již poměrně rovnoměrně rozprostřena 

po celé osídlené ploše Zbraslavska. Nově vzniklé osady se soustřeďují do vyšších poloh, tedy 

s výjimkou Davle a Bluku (Žemlička 1974, 445).  

V tomto období již písemné prameny značně napomáhají rekonstrukci osídlení 

Zbraslavska. Shoda písemných a hmotných pramenů je pro 13. a počátek 14. století u 

Dobřichovic, Hodkoviček, Petrova, Řeporyjí, Černošic a Zvole. Ostatní lokality jsou 

doloženy buď jen písemnými nebo hmotnými prameny69.    

 

6.3.  Písemně doložené lokality ze 14. až počátku 15. století 
 

Na přelomu 13. a 14. bylo dokončeno osídlení i zalesněné oblasti brdských hřebenů. 

Jednalo se především o držby břevnovského a zbraslavského kláštera. Tím se postupně v 2. 

polovině 15. století završuje proces osídlení Zbraslavska a byla vytvořena sídlištní struktura, 

která je zachována dodnes.  

Roku 1341 získal břevnovský klášter právo od panovníka vysazovat své statky 

emfyteutickým právem a roku 1342 dostává klášter svolení od pražského purkrabího 

k založení Trnové, jejíž lokaci měli podle listiny provést bratři Pešek a Oldřich z Kosoře70. 

Líšnice byla založena někdy před rokem 1345, ale její zakládací listina se nedochovala, ale 

zbraslavský urbář z roku 1342 ji ještě jako sídliště neuvádí, tudíž musela vzniknout někdy 

potom (Žemlička 1974, 445). 

Z roku 1389 pochází jediný údaj o zaniklé vsi z doby předhusitské, nazývané Lhota. 

Přesnou polohu této vsi se zatím nepodařilo určit, ale obecně se klade do prostoru mezi 

Lipenci a Jílovištěm. Vesnice zanikla někdy před rokem 1420 (Žemlička 1974, 447).    

V průběhu 14. století také pokračuje kolonizace ostrovského kláštera, i když už ne v takové 

míře jako ve století 13. V ostrovských urbářích z let 1388 a 1390 jsou doloženy Oboř, 

Kamenné Vraty a Sloup nad Davlí. S ostrovskými osadami pak tvoří jeden celek Bohuliby, 

                                                           
69 Viz Přílohy, Tabulka srovnání lokalit Vrcholný středověk I a Vrcholný středověk II 
70 Více o podmínkách lokace viz Žemlička 1974, 445 
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které jsou v písemných pramenech doloženy k roku 1380, ačkoliv jejich počátky asi nesouvisí 

s aktivitami ostrovského kláštera (Žemlička 1974, 447).    

 Na vltavském levobřeží jsou k roku 1342 zaznamenány Klukovice a před rokem 1341 byl 

u Řeporyj vystavěn dvůr Lysec. Roku 133 je poprvé v písemných pramenech uveden 

Lochkov, roku 1336 Kopanina a roku 1337 Ořech. Tato sídliště existovala pravděpodobně již 

v dřívějších dobách, ale první zmínky pocházejí až z této doby. První zmínka k Řitce také 

pochází až z druhé poloviny 14. století, konkrétně z roku 1387. Původně se sídliště v Řitce 

nazývalo Lhota a někdy po polovině 14. Století bylo přidáno dnešní jméno, které postupem 

času převládlo. Mezi zaniklé osady patří na Zbraslavsku Hřibov, který je v písemných 

pramenech zmíněn roku 1437 a zanikl nejspíše během 15. století. Nejspíše se jednalo o malé 

sídliště či dvůr a nacházel se někde v prostoru mezi Vraným nad Vltavou a Zvolí. První 

písemná zmínka o Jarově pochází z roku 1356 a o Hostašovicích, které nejspíše stávaly 

v okolí Točné,  z roku 1330. První údaj o Šeberovu je z roku 1382, o Paběnicích 1380, 

počátky Lhotky nad Braníkem spadají nejspíše do první poloviny 13. století71 a první zmínka 

o Dvorcích pochází z roku 1366. Další sídliště, Lhota nad Lipenci, je v písemných pramenech 

zaznamenáno v roce 1389 a je to jediná dochovaná zmínka o tomto sídlišti (Žemlička 1974, 

448).    

 Ve druhé polovině 14. století se opět v písemných pramenech začínají objevovat zmínky o 

vrchnostenských dvorech a o některých máme písemné zprávy až po roce 1419. Podle 

svědectví písemných pramenů se nejhustší síť dvorů nacházela v severních částech 

Zbraslavska, které sousedí s pražskou oblastí, dále v severní polovině vltavského údolí a v 

pásu od Hrnčíř k Psárům. Písemné zprávy z druhé poloviny 14. století máme o dvorech v 

Dolních Břežanech, ve Štědříku, v Libni a v Hodkovicích. Z roku 1420 pochází zmínka o 

dvoru ve Zlatníkách a z roku 1436 pak o dvoru ve Sloupu (Žemlička 1974, 452).    

V případě těchto dvorů se jedná o tzv. poplužní, které se od předchozího klasického dvora, 

který funguje jako správní centrum liší tím, že je to jakási forma vrchnostenského podnikání, 

které je založeno na robotě poddaných nebo námezdních sil. Tento typ dvoru se začíná 

prosazovat během 14. století. Další dvory jsou doloženy roku 1342 a jedná se o dvory v 

Černošicích, Lipanech a Lahovicích, které jsou známy z urbáře zbraslavského kláštera. 

Ostrovský klášter koncem 14. století držel dvůr v Libni. Další poplužní dvůr je připomínán 

1368 a 1417 v Hodkovičkách a roku 1416 je zmiňován poplužní dvůr v Psárech, který daroval 

panovník Vokovi z Valdštejna (Žemlička 1974, 452). 

Zmínky o tvrzích pokračují i ve 14. a 15. století. V roce 1314 je písemně doložena tvrz ve 

                                                           
71 Uvedena v registru papežských desátek z let 1367 - 1386 
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Zlatnících, roku 1321 je poprvé v písemných pramenech zmíněna Libuš, která byla evidentně 

před zmíněným rokem dobyta, ale nevíme kým. Před rokem 1328 evidentně stávala tvrz v 

Krči uprostřed rybníka, pravděpodobně na pozemcích Dolní Krče ve východní části katastru. 

Roku 1334 byla tvrz v Krči pronajata i s částí vsi proboštem pražské kapituly a později se 

dostala do držení pražské rodiny Munheimů. Další tvrz v Krči vznikla někdy během let 1328 

– 1357 a roku 1420 byla jedna z těchto tvrzí vypálena vlastní posádkou. Z 30. let 14. století 

pochází zpráva o tvrzi v Kunraticích, z roku 1364 se zachovala zmínka o tvrzi v Dolních 

Břežanech, která měla stát na místě novějšího zámečku. 1374 je poprvé v pramenech 

zmiňována tvrz v Třebotově, 1420 tvrz v Dobřichovcích, ve 14. století již stála tvrz 

v Cholupicích a roku 1413 je připomínána tvrz v Libři. V Chotči stávala tvrz od 14. Století 

(Žemlička 1974, 452 – 453). Tvrziště ve Zvoli, které mělo údajně zaniknout během již během 

první poloviny 14. století, není sice zachyceno v písemných pramenech, ale na mapě 

Josefínského mapování z doby okolo roku 1780 tvoří výraznou dominantu celé obce (ARÚ 

Praha HLAS 4248/1987).  

Někdy je těžké odlišit v písemných pramenech poplužní dvůr od tvrze, protože dvory byly 

v pozdějších dobách z bezpečnostních důvodů opevňovány. Tím se fakticky setřel rozdíl mezi 

tvrzí a poplužním dvorem. Jako příklad lze uvést poplužní dvůr v Hodkovičkách, který je 

v písemných pramenech připomínán v letech 1368 a 1417, kdy je z popisu jeho příslušenství 

patrné, že byl obehnán zdí s kamennou věží uprostřed. Dalším příkladem je poplužní dvůr 

v Psárech. Roku 1416 daroval panovník tento dvůr Vokovi z Valdštejna a tento dvůr je 

v pramenech roku 1439 nazván tvrzí. Jako tvrz je uváděn ještě roku 1450, ale již roku 1453 

jsou u Psár uváděny oba termíny. V případě Chodova stála na místě pozdějšího zámečku 

údajně tvrz a roku 1421 je zde připomínán poplužní dvůr (Žemlička 1974, 453).  

Na základě písemných zmínek ze 14. století, kdy je doložena řada světských feudálů 

s přízviskem z Kosoře, stávalo pravděpodobně v Kosoři další panské sídlo, které není ale 

v písemných pramenech potvrzeno (Žemlička 1974, 453 - 454).   

Z periferních oblastí  Zbraslavska jsou dochovány zmínky o hrádcích. Nevelký hrádek 

Děvín stál poblíž Zlíchova, který jistě stál ještě před rokem 1338 a zanikl před rokem 1419. 

Tento hrádek dal nejspíše vystavět držitel Zlíchova, nejvyšší písař, Štěpán z Tetína. Další 

hrádek stál v osadě Karlík u Dobřichovic, na kterém měly údajně přespávat panovnice, které 

podle legendy nesměly na Karlštejn. Existence tohoto hrádku se v pramenech nijak výrazně 

neprojevuje. Z počátku 15. století pak pochází Nový Hrádek u Kunratic, kde zakládá menší 

hrad Václav IV., který zde v předvečer husitského hnutí umírá. Roku 1421 byl tento hrad 

rozbořen Pražany (Žemlička 1974, 454). 
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 Společně s dosídlením podhůří Hřebenů došlo k definitivnímu uspořádání farní 

organizace, kterou od poloviny 14. století podchycují registry papežských desátků. Správně 

náležela oblast na levém břehu Vltavy ořešskému děkanátu a na pravém břehu k říčanskému 

děkanátu. Podle registru papežských desátků se nejmladší kostely nacházejí v Trnové, Líšnici 

a možná i v Jílovišti, které jsou v registrech evidovány až od roku 1369. K založení 

černošického kostela došlo někdy během první poloviny 14. století, protože roku 1352 je již 

tento kostel uváděn v registrech papežských desátků (Žemlička 1974, 454 - 455). 

Z roku 1377 pochází jediný písemný údaj o kapli v břežanské tvrzi a na konci 14. století je 

zaznamenán filiální kostel ve Zvoli, který správně spadal pod Vrané nad Vltavou (Žemlička 

1974, 455). 

Od 14. století se již v písemných pramenech objevují dostatečné informace k určení 

velikosti sídlišť. Velikost sídlišť je v pramenech zaznamenána pomocí lánů. Mezi největší 

sídliště na Zbraslavsku patřila Zvole, která měla podle záznamu z roku 1366, 55 lánů. Líšnice 

v roce 1345 měla 36 lánů a stejný počet měli roku 1356 i Zlatníky. Počet usedlostí přibližně 

asi odpovídal počtu lánů, ale tato situace se mohla jednoduše změnit. Velikost jednoho lánu 

na Zbraslavsku byla různá. U většiny vesnice se podle měření J. Žemličky pohyboval jeden 

lán mezi 13 – 16 ha a u Zvole, Zlatník a možná i Líšnice mezi 8 – 10 ha (Žemlička 1974, 450-

451).  

Archeologicky a písemně jsou ze 14. a 15. století doloženy pouze hrad Děvín na katastrálním 

území Hlubočep, tvrz v Chotči, Nový hrad a obléhací tábor v Kunraticích a sídliště ve Zvoli. 

V tomto období přebírají rozhodující úlohu pro rekonstrukci osídlení jasně písemné prameny, 

což je logické vzhledem k tomu, že většina lokalit jsou dodnes žijícími organismy, kde se jen 

těžko provádí destruktivní archeologické výzkumy. I z evidence hmotných pramenů vyplývá, 

že většina lokalit z tohoto období je zkoumána formou povrchového průzkumu. 
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7. Majetkové a správní poměry v raném a vrcholném 
středověku 

 

V časně slovanském období lze jen těžko odhadovat, jaké správní a majetkové poměry 

fungovaly mezi nově příchozími Slovany. Lze předpokládat, že před vytvořením 

přemyslovského státu, který se v české kotlině formoval přibližně v letech 885 – 93572, bylo 

vlastnictví půdy v rukou příchozích svobodných lidí – tzv. podílníků na zemi. A teprve 

v průběhu pozdějšího vývoje se z těchto svobodných podílníků zformovala vládnoucí 

vrstva73, která si v následujících stoletích půdu přivlastnila a začala ji přerozdělovat ostatním.  

Co se týče přemyslovského období, správní poměry byly ještě značně primitivní. 

Jednotlivé církevní instituce a světští feudálové spravovali své rozptýlené majetky pomocí 

dvorců, podobně jako se to dělo v případě panovnických majetků. Navíc panovník spravuje 

svůj stát pomocí hradských správců, kteří sídlí ve správních centrech. V tomto období 

převažovalo v českých zemích naturální hospodářství, což potvrzuje i charakter feudální 

renty, kdy převažují naturální dávky a v menší míře robota. Ke shromažďování naturálních 

dávek od poddaných pak sloužily dvorce. Dvorce tohoto typu jsou na Zbraslavsku doloženy 

v Radotíně a ve Zbraslavi, jako dvorce panovnické a biskupský dvorec je v Chuchli74. 

Hospodaření feudálů ve vlastní režii nenabylo v tomto období výraznějších forem (Žemlička 

1974, 428). Dá se tedy předpokládat, že přibližně do poloviny 12. století byl většinovým 

vlastníkem půdy panovník.  

Někdy po druhé polovině 12. století se postupně začíná rozpadat služební organizace 

v okolí dvorců a hradišť, která panovníkovi umožňovala chod vlastního hospodaření. 

Z bývalých služebníků se stávají poddaní, drobná šlechta nebo řemeslníci.  Z tohoto období 

také pocházejí první písemné zprávy nejenom o darované půdě, ale i poddaných. V Jirčanech 

dostal údajně ostrovský klášter od Spytihněva II. několik misečníků a kladrubský klášter 

odsud získal dva soustružníky. Vyšehradská kapitula měla od konce 11. století čtyři 

misečníky v Jesenici, několik dalších v Psárech, tři výrobce číší v Jinonicích, jednoho výrobce 

číší v Butovicích a několik dalších služebníků bez bližšího označení v Braníku. Další služební 

osady měly stát v okolí Kosoře a dvou již zmíněných dvorců v Radotíně a ve Zbraslavi. Zde 

ovšem není jisté, zda je možné všechny rybáře, kteří jsou zmíněni v diplomatických 

materiálech chápat jako poddané služebníky. Pasák krav je ve 12. Století uváděn 

v Žabovřeskách (Žemlička 1974, 428 - 429). 

                                                           
72 Třeštík 2008, 17  
73 Třeštík 2008, 17 
74 Dvorec stál pravděpodobně na území dnešní Malé Chuchle 
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Se správou země také souvisela výstavba prvních kostelů s právy ke křtu a pohřbívání. 

Nejprve vznikaly tyto kostely v centrech knížecích správy a později se farní práva udělují i 

kostelům, které v průběhu 11. a 12. století zakládají feudálové (Žemlička 1974, 429). 

V archeologickém materiálu se jasně projevuje změna způsobu pohřbívání na přelomu doby 

hradištní a vrcholného středověku. Postupný zánik nekostelních pohřebišť pravděpodobně 

začal po roce 1039, kdy Břetislav I. vyhlásil ve Hnězdně své dekrety, které mimo jiné 

zakazovaly pohřbívání mimo kostely. Tento jev zobrazuje postupné přijetí křesťanské víry a 

upevnění moci panovníka, který ještě v té době reprezentuje jak duchovní, tak světskou moc. 

Kostely tak mohly sloužit jako střediska shromažďování obyvatelstva, která usnadňovala 

kontrolu a přehled nad poddanými. 

Majetkové poměry do konce 12. století byly v základních rysech nastíněny výše. Ještě 

počátkem 11. století vlastní většinu území panovník a v průběhu 11. a 12. století přechází 

poměrně velká část zeměpanských statků do držby několika církevních institucí. Na konci 12. 

století zřejmě zůstaly panovníkovi již jen Dobřichovice, lesní oblasti v podhůří Hřebenů a 

několik vesnic v okolí Zlíchova a Slivence. Pozemková držba je v tomto období spíše 

roztříštěná, kdy často jedno sídliště vlastní několik vrchností, jako například u Lahovic. 

Několik případů ucelenějších územních jednotek tvoří klášterní državy, jako například Vraný 

nad Vltavou se Skochovicemi a územím pozdější Trnové, které vlastnil břevnovský klášter. 

V tomto období také není možné odvodit, jaký podíl na pozemkové držbě měli feudálové. 

Písemně si své majetky v této době většinou potvrzovaly pouze církevní instituce, ale zdá se, 

že feudální državy hrály výraznější úlohu v oblasti Všenor, Černošic, Radotína a nejspíše i 

v severní části vltavského pravobřežní (Žemlička 1974, 431).  

Pro 13. a počátek 14. století zůstává typickým jevem roztříštěnost pozemkové držby. 

Ucelenější državy jsou jen u již zmíněného Vraného a Skochovic, dále dva celky, které byly 

soustředěny okolo ostrovského kláštera a okolo Zbraslavi. Zeměpanské držby zaznamenaly 

během 13. století další úbytek, většinou opět ve prospěch církevních institucí. Feudální držba 

je v tomto období opět nevýrazná, i když z feudální iniciativy došlo nejspíše ke kolonizaci 

v okolí Zlatník a Zvole. Počátkem 14. století jsou nově v písemných pramenech zaznamenány 

také majetky pražských měšťanů u Zlatník a u Cholupic. Celkově měly největší podíl na 

majetkové držbě Zbraslavska církevní instituce, o jejichž majetku je v tomto období 

v písemných pramenech stále nejlepší přehled. Podíl světských feudálů  a pražských měšťanů 

je daleko menší a panovnický podíl se stále zmenšuje (Žemlička 1974, 442 - 443). Během 13. 

století se také začíná přecházet z naturálních dávek na peněžní dávky.  

Písemných zpráv během 14. a 15. století přibývá, nicméně rekonstrukce majetkových a 



112 
 

správních poměrů je i přesto poměrně složitá. Tím, že se ve zbraslavském regionu vytvořily 

různé formy držby, vznikla řada složitých právních vztahů. K přímému vlastnictví přibývají 

nájmy, emfyteutická držba, zakupování platů a církevní instituce kumulují zádušní platy. 

Větší územní celky tvoří v tomto období statky zbraslavského a ostrovského kláštera a pro 

ostatní oblasti zůstává majetková rozdrobenost. V severní části Zbraslavska se na 

majetkoprávní situaci podíleli také pražští měšťané. Každá vesnice má tak jiného majitele a 

někde opět nastává situace, kdy se na držbě jedné vesnice podílí několik právních osob. O 

hospodaření vrchnosti je i v tomto období jen skrovných zpráv, ale celkově již v tomto období 

převažuje peněžní forma feudální renty (Žemlička 1974, 458 - 459).   
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8. Zhodnocení zbraslavského regionu v rámci české kotliny 
 

Zbraslavský region těsně přiléhá k oblasti pražské metropole a tím byl dán i jeho význam 

v raném a vrcholném středověku. Až do vytvoření přemyslovského státu v průběhu 10. století, 

byl význam zbraslavského regionu především v zemědělsky příznivých plochách pro nové 

osídlení.    

 V 10. století, kdy kníže Boleslav I. upevňuje svoji moc, vzniká tzv. raný přemyslovský 

stát, nebo-li přemyslovská doména. V tomto období začíná být Zbraslavsko z hlediska své 

úrodnosti důležité především pro panovníka. V počátečních fázích státu bylo potřeba si 

vytvořit opěrné body pro budoucí expanzi a zbraslavský region z toho hlediska poskytoval 

dobrou ekonomickou základnu. Zemědělské plochy tohoto regionu představovaly dobrý zdroj 

naturálních komodit, které odváděli obyvatelé Zbraslavska panovníkovi za ochranu, kterou 

jim poskytoval. Systém naturálních dávek fungoval minimálně do 13. století, kdy nastává 

postupný přechod k peněžní rentě.   

V průběhu 11. století už je panovníkova moc upevněna a je potřeba zajistit správní chod 

země. S postupným šířením křesťanství také nastupují církevní instituce, které jako duchovní 

centra poskytují oporu i vládnoucímu systému. Zbraslavsko zůstává stále zemědělským 

regionem, který tvoří důležité zázemí pro pražskou metropoli, ale jeho půda začíná být 

důležitá i z hlediska politického. Vlastníkem půdy je v tomto období panovník, který s ní 

nakládá podle potřeb. Falza dokazují, že panovník daroval půdu klášterům, které ji mohly 

dostat jako určitou formu sponzorského daru nebo jako vyrovnání dluhu, pokud jim panovník 

dlužil. U držav světských feudálů, které se během 11. a 12. století jistě na Zbraslavsku 

objevily také, předpokládám, že ti mohli půdu do vlastnictví dostat darem od panovníka za 

jemu prokázané služby. Každopádně úrodné oblasti zbraslavského regionu se stávají dobrým 

nástrojem vnitřní politiky. 

Někdy po polovině 12. století tak panovník přestává být většinovým vlastníkem půdy ve 

zbraslavském regionu a vedoucí roli přebírají církevní instituce a v menší míře světští 

feudálové. Vlastnictvím zemědělsky dobře obdělávatelných území se tak na Zbraslavsku 

vyváří jednotky, které jsou schopné samostatnosti a nejsou tak závislé na přídělech někoho 

jiného a začínají tak být nezávislé na vůli panovníka. Pro poddané se v tomto případě nic 

nemění, jen platí dávky jinému vlastníkovi. 

Ve 13. století se začínají hromadně osidlovat nové polohy, zlepšují se zemědělské postupy 

a tím stoupá i výnosnost půdy. Podíl panovníkových držav na Zbraslavsku se zmenšuje, ale 

zemědělský význam regionu se nemění. Předpokládám, že Praha byla zásobována především 
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z oblastí těsně k ní přiléhajících a oblasti vzdálenější sloužily především svým majitelům. 

Nejsilnější pozici získávají kláštery, které koncem 14. století již vlastní většinu půdy na 

Zbraslavsku. 

Zbraslavsko bylo od počátku zemědělským regionem, ale postupem času se stalo i 

důležitým komunikačním a politickým bodem. Klíčová byla jeho blízkost k pražské 

metropoli. Pro účast na politickém dění země byla pro církevní instituce i šlechtice důležitá 

blízkost k panovníkovi. Na druhou stranu byly feudální držby na Zbraslavsku výjimečné a 

nacházely se především v periferních oblastech regionu. I tento jev lze odůvodnit blízkostí 

Prahy. Feudálové začínají většinou své vlastní hospodaření na periferních území, které nebyly 

panovníkem tak využívány a zároveň se nacházely v dostatečné blízkosti centra říše. Je ovšem 

také možné, že malý počet šlechtických držeb je způsoben stavem pramenů. Církev si své 

državy chtěla potvrdit, aby jim je panovník již nemohl sebrat, a tak se již od 12. století 

objevují falza, která zpětně dokazují právo dané církevní instituce na pozemek. Ovšem 

feudálové toto začínají dělat až v druhé polovině 12. století, spíše až ve 13. století, takže nelze 

s úplnou jistotou prohlásit, že církevní a panovnická držba vždy na Zbraslavsku převládala.  

Z komunikačního hlediska zajišťovalo Zbraslavsko spojení především s jižními Čechami. 

Důležitá zde byla ze správního hlediska pravděpodobně kontrola cest. Zbraslavským 

regionem procházela řada cest, které s velkou pravděpodobností sloužily také jako obchodní 

stezky, i když byly asi povětšinou jen lokálního významu. To ale nic nemění na tom, že byla 

potřeba tyto komunikace hlídat. Doprava zboží zde probíhala i po vodě, jak máme dokázáno 

záznamem o clu, které se za plavení dřeva po Vltavě vybíralo v Děvíně. Dá se i předpokládat, 

že dalšími možnými komunikacemi byly i Berounka se Sázavou. Vybírání cel a obchod mělo 

také nepochybně svůj ekonomický význam, i když probíhalo na tak malém území, jakým je 

Zbraslavsko vůči zbytku Čech. 

Nejpozději od 14. století je archeologicky i v písemných pramenech prokázána těžba zlata. 

Těžba byla asi lokálního významu, ale také znamenala slušný zdroj obživy a pro majitele 

pozemků, na kterých těžba probíhala. Na Zbraslavsku byly těžební oblasti především v okolí 

Jílového a Klínce. 

Celkově lze tedy zbraslavský region zhodnotit, jako prosperující zázemí pražské metropole 

a svých držitelů. Jak už bylo naznačeno bylo silně ovlivňováno Prahou, ale fungovalo i jako 

samostatná jednotka. Důkazem je například hospodaření a kolonizace klášterů, které si zde 

vybudovaly zemědělské i mocenské zázemí. U feudálních a panovníkových držeb 

samozřejmě lze předpokládat to samé, ale není pro to dostatek důkazů. Zbraslavsko také 

fungovalo jako jakási komunikační brána Prahy se zbytkem Čech a naopak. I když toto platí 
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spíše pro jižní Čechy, ze kterých se přes zbraslavský region dostávalo do Prahy. I to mohlo 

zaručovat určitou prosperitu regionu, kdy některá hradiště nebo dvory mohly poskytovat 

přístřeší obchodníkům nebo politickým delegacím. Velmi abstraktně si lze vytyčenou oblast 

okolo Zbraslavi představit jako obrovské předhradí, které se všemi jeho funkcemi obklopuje 

pražskou metropoli. 
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9. Závěr 
 

Osídlení Zbraslavska v raném středověku prošlo několika základními fázemi.  

Okolo druhé třetiny 6. století sem začínají pronikat první vlny slovanských osadníků. 

V časně slovanském období, přibližně mezi lety 550 – 650, se začala vytvářet sídelní síť, 

která byla dokončena až v druhé polovině 14. století. První sídliště se nacházela spíše 

v nižších polohách a někde byly osídleny polohy, které byly osídleny již v pravěku. Jako 

například na známém oppidu Závist, kde byly výzkumem odkryty zbytky časně slovanských 

chat.  

V dalších fázích doby hradištní se sídelní síť zahušťuje a sídliště se postupně posouvají do 

vyšších poloh. Velký nárůst archeologicky doložených lokalit je ve středohradištním období, 

přibližně v 9. – polovina 10. století. Fenoménem tohoto období je jak na celém území Čech, 

tak samozřejmě i ve zbraslavském regionu, výstavba hradišť. Hradiště byla místa s centrální 

funkcí a na území Zbraslavska máme archeologicky doložena jistě dvě, a to v Dolních 

Břežanech a v Butovicích a možná jedno, což je hradiště Humenská75 na katastrálním území 

Jíloviště. Podle mého názoru představovala tato opevněná místa opěrné body pro rodící se 

státní správu České kotliny. V tomto období už byly vytvořeny pevné základy sídelní sítě a 

formovalo se správní uspořádání, které vyvrcholilo vznikem přemyslovského státu. Ve 

středohradištním období se udála také změna v rituálních zvyklostech slovanských osadníků. 

Místo žárového ritu začínají slovanští osadníci pohřbívat kostrově. Pohřbení jsou ve většině 

případů uloženi na zádech a s milodary. Na příkladu jediné lokality, kdy bylo v celku 

zkoumáno jak pohřebiště, tak sídliště lze popsat možnost prostorového vztahu mezi 

pohřebištěm a sídliště. V Lahovicích, kde byl odkryt jeden z největších slovanských 

pohřebních areálů v Čechách, bylo sídliště od pohřebiště vzdáleno přibližně 500 m a odděleno 

Chotečským potokem. 

V mladohradištním a pozdněhradištním období již napomáhají rekonstrukci osídlení i 

písemné prameny, které z velké části tvoří falza klášterů. V tomto období již byla moc 

přemyslovských vládců upevněna a tím pádem přestávají svoji funkci plnit hradiště, která v 

tomto období postupně zanikají. Do poloviny 12. století vlastní většinu půdy panovník. 

Dalšími vlastníky půdy v tomto období byli kláštery a světští feudálové, kterým panovník 

půdu daroval. O držbě klášterů informují výše zmíněná falza, držbu feudálů lze jen 

předpokládat, protože o ní pro toto období nebyly dochovány písemné prameny. 

 Místa s centrální funkcí představují na Zbraslavsku v mladohradištním a 

                                                           
75 Detailnější informace o názorech na datování hradiště viz katalog lokalit. 
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pozdněhradištním období dvorce, ve kterých se shromažďovaly naturální dávky renty, které 

byly následně přerozdělovány. Panovnické dvorce stály na Zbraslavsku v Radotíně a ve 

Zbraslavi. Biskupský dvorec je zaznamenávají písemné prameny v Chuchli.  

Během mladohradištního a pozdněhradištního období jsou archeologicky i v písemných 

pramenech doloženy první sakrální stavby ve zbraslavském regionu. Začíná se formovat farní 

organizace a pohřební ritus se postupně přesouvá ke kostelům a mizí pohřební výbava a 

nekostelní pohřebiště, která v období vrcholného středověku vymizí úplně. Tento jev souvisí s 

přijetím křesťanské víry, která se na českém území začíná šířit během 9. století. 

   V období vrcholného středověku se rekonstrukce osídlení začíná opírat především o 

prameny písemné, které od 14. století převažují nad písemnými. V tomto období je dokončen 

osidlovací proces Zbraslavska a sídlení síť vytvořená v tomto období je v podstatě zachována 

dodnes. Při rozsáhlé vnitřní kolonizaci ve 13. století bylo založeno poměrně velké množství 

sídlišť a tím byly osídleny i vyšší polohy. Oblast podhůří Hřebenů byla dosídlena v průběhu 

14. století. Dokončen byl i vývoj farní organizace. Z hlediska majetkového vlastní většinu 

území zbraslavského regionu kláštery. Panovníkův majetkový podíl na půdě je již v menšině, 

stejně jako podíl světských feudálů a pražských měšťanů.     

Hlavním úkolem práce bylo zmapování forem a vývoje osídlení především na základě 

archeologických dokladů. Jejich evidence potvrdila, že tento typ pramene je hlavním 

ukazatelem osídlení pro časně slovanské období a celé hradištní období.  

Ve výsledku archeologické prameny potvrdily závěry, které na základě zhodnocení 

písemných pramenů vypracoval prof. Josef Žemlička76.  

Hmotné prameny také ukazují exponovanost regionu, která postupem času rostla, a to 

především díky jeho výhodné poloze. Významnou oporou jsou zde opět písemné prameny, 

které dokládají velký zájem o tento region jak ze strany panovníka, tak i církve a feudálů. 

Pro některá období je ale stále pramenná základna neúplná. Tento stav lze zlepšit cestou 

dalších archeologických výzkumů. Vzhledem k tomu, že u většiny lokalit by byl badatelský 

archeologický výzkum těžko možný, protože se jedná o dodnes žijící organismy, přicházejí v 

úvahu pouze záchranné výzkumy nebo výzkumy formou povrchových sběrů. 

  

                                                           
76 Žemlička 1974, 419 - 465 
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Obr. 7: Kostel sv. Kiliána u Davle 
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