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Jako v celé současné archeologii, i na následujících stránkách se proliná úsilí o 
poznání dějinných tendencí se snahou o evidenci umožňující ochranu památek. 
Předložený svazek by nemohl vzniknout bez vstřícnosti pracovníků archeologického 
oddělení královéhradeckého muzea, především Jiřího Sigla a Radka Bláhy, ani bez 
usilovného podněcování neoblomného docenta Jana Klápště. Ale především by na 
něj nebylo ani pomyšlení bez píle, znalostí a intuice Jiřího Bočka a dalších hledačů 
krás polí a luk Jaroměřska. 
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1. ÚVOD 

Předkládaná práce se snaží zhodnotit dosavadní prameny k vybraným otázkám 
středověkého osídlení východních Čech. Převážnou část pramenné základny k tomu 
tématu tvoří archeologický materiál, získaný v posledních desetiletích jednak 
terénním výzkumem městských jader, jednak povrchovými sběry v několika 
regionech. V této práci byl zpracován jeden z nich, a to bohatý fond z okrajové 
oblasti raně středověké sídelní oikumeny, Jaroměřska. Kapitola zaměřená na jeho 
poznání sleduje svědectví proměny sídlištní struktury raně středověkého venkova. 
Naproti tomu kapitola věnovaná nejstarším východočeským městům, až na výjimku 
královským, se zabývá především vývojem prostorové struktury v rámci městských 
hradeb. Různoběžnost chronologických rovin vyplývá z rozdílné dostupnosti 
poznání dějinných tendencí v rámci možností archeologie, resp. celého spektra 
metod historiografie. 

V úvodní části je zdůvodňován přístup k pojmu město, vázaný k sociálnímu 
postavení obyvatel nových sídel vznikajících ve 13. století v českých zemích. Na 
jeho základě je vedena dělící čára mezi často směšovanými urbánními formami 
mladšího pravěku a raného středověku a městy středověku vrcholného. Jako příklad 
je prezentováno Staré Město pražské 12. a staršího 13. století s jeho vyhlášenými 
románskými domy, pokládanými v literatuře za doklad raně městského charakteru 
raně středověké Prahy. Nové sídelní formy, jež se v českých zemích objevují 
s počátkem 13. století, vznikají naproti tomu na jiných společenských principech, 
které potlačovaly roli personálních výhod. Oproti tradovaným názorům o roli 
nezemědělské výroby pro počátky městského zřízení klademe důraz na změnu 
v praxi obchodu, resp. směny, nevázané na privilegia a naopak více či méně 

dostupná celé městské obci. Potřebám a požadavkům měšťanů vznikajících 
královských měst odpovídá i jejich prostorové uspořádání. 

Druhá kapitola je věnována aktuálním poznatkům o východočeských městech ve 
středověku. Archeologie tu vstoupila významnějším, ovšem nerovnoměrným 

způsobem pouze do některých z nich. Do raného středověku sahají počátky Hradce, 
Chrudimi a Jaroměře. Interpretace nových pramenú k nejstarším dějinám Hradce 
Králové navazuje na poznatky Miroslava Richtera a Víta Vokolka. Dějiny Chrudimi 
byly revizí písemných a hmotných pramenů naopak od základu přehodnoceny a 
dosavadní archeologické výklady byly zpochybněny pro svoji nepodloženost. 
K výraznému posunu poznání došlo díky nedávným archeologickým výzkumům 
v případě kdysi poddanských Pardubic. Málo naproti tomu víme o počátcích 

Jaroměře. 

Bohatý a poměrně dobře lokalizovatelný fond archeologických nálezů získaných 
hlavně v průběhu 80. let 20. století povrchovým sběrem na katastrech vsí v okolí 
Jaroměře, uložený v královéhradeckém muzeu, se dlouhá léta nedočkal zhodnocení. 
Pro krajinnou sondu byl vymezen obdélník zahrnující území 17,55 x 23,35 km, 
postihující pro potřeby srovnání jak severní část úrodného PolabL tak podhorskou 
oblast za hranicí raně středověké sídelní oikumeny (srov. Sláma 1967). Dúvodem 
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volby tohoto území byly dnes aktuální projekty silniční výstavby. Na vytyčeném 
prostoru byly ve venkovském prostředí evidovány dvě stovky raně a vrcholně 
středověkých nalezišť. Na základě těchto nálezů se pokusíme sledovat vývoj 
osídlení v jednom z nejzazších koutů raně středověké oikumeny České kotliny, a to 
jak ve smyslu postupu osídlení do neosídlených poloh, tak sídelní kontinuity či 
diskontinuity sídlišť ve "staré" sídelní oblasti. 

Poměrně stabilizovaná venkovská sídla středohradištního období se na 
Jaroměřsku stala základem sídlištní sítě nejen pro následující staletí raného 
středověku, ale i pro rozvrh katastrální mozaiky v období transformace ve 13. 
století. Archeologická naleziště, která se na základě zaznamenaných čísel parcel 
příslušných pozemků podařilo lokalizovat, byla podle údajů v závěrečném soupisu 
zakreslena do map tří etap osídlení. V důsledku absence písemných pramenů a 
potíží s přesnějším datováním keramiky máme jen omezené možnosti k historickým 
interpretacím. Otázkou například zůstává role pozemkových vlastníků v proměně 
venkova při soutoku Labe, Úpy a Metuje. Zdá se však, jejich možnosti se 
otevřely teprve v době, kdy Jaroměř a její okolí přestaly být hraniční enklávou a 
staly se vnitrozemím v důsledku poměrně rychlého postupu osídlení do 
podhorských krajů severovýchodních Čech. 
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2. ARCHEOLOGIE A ČESKÉ STŘEDOVĚKÉ MĚSTO 

2.1. Stadtluft macht frei 

Dějepis se zpravidla více než někdejší reality týká našich přístupů a schopností ji 
postihnout. Historickými okolnostmi způsobený deficit češtiny neznající jinou urbs 
než tu, kterou obývá civitas, způsobil rozšíření českého slova město na celou 
zeměkouli různých období. V diskursu vedeném jazyky moderních národů se pak 
klíčové významové rozlišení zhusta ztrácí (např. Kejř 1998, 40-42, 81-94). Namísto 
toho, aby profesionální archeologie, zkoumající pozůstatky sídelních struktur, 
problém definovala a řešila, dále jej nezájmem o historicko-antropologický aspekt při 
odkrývání více či méně pravidelně utvářených útvarů zkomplikovala. Významný 
podíl na této deformaci připadá v české archeologii výkladu složitých sídelních 
z doby laténské (srov. již Bohm 1941, 443; 1946, passim; Filip 1946, 22-23). "Naše 
nejstarší města" pak bylo možné shledávat všude, kde se objevilo pravidelné 
prostorové uspořádání rozlehlých sídlišť. Pohled, který zcela rezignoval na právní, 
resp. společenské postavení jejich obyvatel a jednostranný důraz položil na hmotné 
památky, se tak snadno, s podporou "slovanské archeologie" shledávající především 
v rozsáhlých velkomoravských centrech "raná města", přenesl i do raného 
středověku. 

Nemá smysl oživovat tu vášnivé diskuse, vedené v 50. a 60. letech 20. století 
především v polských a německých periodikách. Mohou a mají být po právu 
zapomenuty. Připomeňme však formulace, které ve své době ovládly výzkum 
nejstarších městských dějin: "Proti ... názorům, předpokládajícím starší domácí 
kořeny celého městského vývoje, vystoupil J. Čelakovský, který viděl nejdůležitější 
znak středověkého města v městském právu a v městském privilegiu .... podle toho 
pak došel Čelakovský a Vojtíšek k závěru, že celá 'instituce měsť byla k nám 
přenesena z Německa. Nicméně tento názor je naprosto neudržitelný, protože o 
některých našich městech máme již doklady z raně feudálního období, že existovala 
jako města. Nejstarším dokladem existence skutečných měst na našem území je 
vypravování lbrahima ibn Jaquba ... Podobně máme doklady o existenci Brna jako 
města a i u některých jiných měst je pravděpodobné, že jejich existence sahá do 
období raně feudálního" (Graus 1957, 1 02). 

Diskuse o počátcích měst a emfyteutizaci se častěji týká otázky, co Jim 
předcházelo. Její řešení se však vymyká možnostem archeologie. Intence 
přirozeného, "evolučního" přechodu od raně středověkých hradů k lokačním městům 
ožívají tu v poukazech na centrální funkce, jindy na pravidelnosti zástavby (srov. 
Klápště 2005, 363). Sociální struktura svobodných obyvatel významných sídel 
mladšího pravěku a raného středověku odráží hierarchizované vazby různé úrovně 
včetně nevolnictví vůči mocenské špičce. Charakter raně středověkého, mocensky 
garantovaného obchodu, podmíněného výsadami plynoucími z cel a poplatků státní, 
resp. knížecí pokladně, lze předpokládat i pro starší období. Rovněž neagrární 
výroba, registrovaná na hradech, resp. centrálních místech jak mladšího pravěku, tak 
raného středověku, spadala pod přímou pravomoc vládce a byla realizována 
prostřednictvím klientských nebo nevolnických vazeb. Podpořit toto programové 

7 



tvrzení pouze archeologicky je ovšem nemožné. při tom dodnes vycházet pouze 
z modelů odvozených z prací Karla Polanyiho. 

,,Svobodný městský vzduch" přinesl zcela jiný vztah konkrétní skupiny 
obyvatelstva- měšťanů - vůči vrchnosti. Absence přímé závislosti na panovníkovi 
otevřela obyvatelům královských měst širší možnosti podnikání, než jaké byly 
k dispozici ve starších obdobích. Členové městské obce, opřené o výsady udělené 
zakladatelem, nebyli vázáni osobní povinností k vrchnosti. Jako obec disponovali 
právem (nižšího) soudnictví, svobodou pohybu, povolání a nakládání s majetkem. 
Organizaci směny navíc doplňovali možností zajistit bezprostřední odbyt. Je proto 
sporné přiklánět se k formulacím J. Kejře ( 1998, 22-29), jenž ve snaze o pohled co 
nejkomplexnější, aby vyšel vstříc i hlasitě proklamované roli archeologických 
pramenů, v podstatě upírá městskému právu jeho zásadní roli a klade otázku: "Kde 
jsou tedy hranice, jež musí být překonány, aby městům podobná již existující nebo 
nově vznikající místa mohla být pokládána za skutečná města?" (Kejř 1998, 21 ). 
(Jvahy o poměru výroby a směny k zemědělství, o opevnění či o rozsahu privilegií 
(viz Kejř 1998, 24-25) nemění nic na právním postavení městské obce, a tedy na 
charakteru jejího sídla, ať vypadalo jakkoli a bylo jakkoli rozlehlé (srov. Klápště 
2005, 366-378). 

Archeologické poznatky shromážděné v posledních desetiletích intenzivních 
záchranných prací v jádrech českých a moravských měst ostatně nepotvrzují často 
opakovanou tezi, opíranou o relativně pozdní písemné prameny, o rozhodující roli 
řemesel pro prvotní městskou obec. Tuto představu, jež poznamenala výzkum 
českých měst na dlouhá desetiletí, petrifikoval opět F. Graus (1957, 101-102): " ... 
většina historiků pak považovala obchod za rozhodující pro vznik a rozvoj 
středověkých měst. Tento názor je však neudržitelný jednak proto, že přičítá 

rozhodující podíl směně (nikoliv výrobě) ... a jednak se ukázalo, že středověká města 
vznikala i tam, kde nebylo žádné významnější obchodní cesty .... Skutečnou příčinou 
vzniku měst byla společenská dělba práce mezi zemědělstvím a řemeslem. 

Postupující specializací řemeslné výroby se stávalo nutným, aby řemeslníci 

zásobovali širší okruh spotřebitelů; museli mít k disposici trh ... ". Oporou těchto 
výroků byl výhradně dobový koncept společenské dělby práce, v 50. letech 20. století 
navíc výzkumy českých měst 13. století nijak nepodložený; ostatně ani dnes by výčet 
potřebných dokladů nebyl nijak jednoduchý (srov. Klápště 2002a, 198-199). 

Není důvodu pochybovat o otevření možností řemeslné výroby, které dokládají 
i privilegia udělovaná městským obcím, v naprosté většině však ze 14. století (srov. 
Ježek 1997a, 310-312). Je ale zřejmé, že až na výjimky byla tato výroba omezena 
možností odbytu, kterou mohly podpořit až nároky venkovského okolí, tedy 
rozvinutého stupně směny. Na rozdíl od neprokázané vůdčí roli řemesel nelze o 
významu prvku kupeckého pochybovat. Odbyt výrobcům navíc nezajišťovali nároční 
spotřebitelé, jako např. příslušníci pozemkové šlechty či řádového kléru, jejichž sídla 
byla více či méně zásobována z vlastních výroben, nebo z kupeckých skladů 

napojených na dálkový obchod. Stěží docenitelnou roli sehrála ve 13. století 
prospekce ložisek drahých kovů, která přitáhla nespočetné množství konzumentů 
komodit a nemenší měrou i požitků, jaké vrcholně město a fortuna volubilis v něm 
ský1aly. 
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2.2. K prostorové struktuře lokačních měst 

S vědomím výše uvedených okolností je možné přistoupit k tématu vlastnímu 
archeologii, tzn. k výkladu prostorového uspořádání středověkého města v českých 
zemích. Odkryvy lokalit ze 13. století, respektujících pravidelné rozvržení, avšak 
postrádajících písemné prameny, zároveň odkrývají limity právní historie. I pohled 
archeologický zdůrazňuje lokační přelom, klíčový krok ovšem vzhledem ke svým 
poznávacím možnostem nalézá ve změně prostorového chování (Klápště 1994, 46-
48; 1999, 13). Shledávat lokality, u nichž se úmysly fundátora nepodařilo úspěšně 
završit, by ovšem po studiu písemných pramenů nebylo nic převratného, nebýt 
odhalení prostorové struktury takových sídel a otevření možnosti konfrontovat relikty 
zárodečných forem pravidelně vyměřených sídlišť s "úspěšnými", živými, proto 
archeologicky obtížně zkoumatelnými městy. Omezení právní historie patrně nejlépe 
dokumentuje skutečnost, že v dochovaném diplomatickém materiálu ze 13. století 
nalézáme pouze dvě listiny, které je možno nesprávně označit za "zakládající": Jedná 
se o smlouvy panovníka s lokátory Poličky (CDB V.l, č. 457, s. 673-676) a města 
pod Bezdězem (CDB V.l, č. 423, s. 627-628) ze 60.let 13. století. 

Zatímco právní historie v této souvislosti ustrne u poukazu na fragmentárnost 
pramenného fondu (Bakala 1979, 231-232) a omezí se na práci s nejstaršími 
zprávami o městských obcích (Kejř 1998, 121-122), sídelně historický pohled 
zohledňující souvislosti právě dvou zmíněných měst nabízí jiné zdůvodnění. Není 
náhodou, že právě oba regiony plánovaných měst jsou v Čechách snad 
nejvýraznějším příkladem oblasti neposkytující možnost navázání na raně 

středověkého předchůdce, a tedy pokusu nejrizikovějšího. Město tu bylo zakládáno 
právě za účelem kultivace širokého okolí ("místa spustlá a scestná ... skrze syny 
lidské přebývati a vyklučovati" - CDB V.l, č. 457*, s. 676). Jeden z těchto dvou 
pokusů neskončil ani přes opakované snahy úspěchem (Žemlička 1980, 73 7 -739). 
Veškeré další listiny týkající se nejstarší etapy existence lokačních měst v Čechách 
řeší záležitosti již existujících obcí. (Výjimkou, které tu nelze brát v potaz, jsou 
součásti formulářových souborů /CIM II, s. 84/, případně doklady snah panovníka o 
proměnu již existující sídelní formace /CDB V.l, č. 5, s. 38-39; RBM II, č. 1692, s. 
727/.) Dvakrát je v pramenech dokonce výslovně uvedeno, že k lokaci došlo bez 
sepsání smlouvy (Šebánek- Dušková 1956, 1 05). 

Absence zakládacích smluv se tedy pro první polovinu 13. století nejeví jako 
obrovský soubor deperdit, nýbrž jako zcela systémová okolnost provázející vznik 
prvních lokačních měst v Čechách (též Kejř 1998, 131 ). V této souvislosti je 
nápadné, že nejstarší královská města v Čechách, jak je máme doložena písemnými 
prameny, vznikla v místech významných raně středověkých panovnických hradů (ne 
tak na Moravě). Na rozdíl od Slezska, jehož kastelánské hrady svou rozlohou předem 
vylučovaly využití své plochy k městské fundaci, tak obvod několikahektarové 

plochy českých a moravských měst často určovaly přírodní bariéry, omezující další 
možnosti prostorového rozvoje. Opomenutí této okolnosti přivedlo řadu urbanistů a 
uměleckých historiků k myšlence o postupném zdokonalování pravidelnosti 
městského půdorysu (Líbal 1985; Hauserová 1992, 9; Kuthan 1993, 17 4-193 ). 
Litoměřice byly vytyčeny v podhradí raně středověkého hradu (návrší již dříve 
obsadila kapitula), v podhradí nyní již královského hradu vznikla rovněž [Stará] 
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Plzeň (Široký - Nováček Kaiser 2004). Lokace Hradce [Králové] zaujala plochu 
hradu (nebo její část), stejně jako v Mělníku (bez archeol. dokladů), Žatci, Chrudimi, 
Jaroměři. Možnosti archeologie prokázat projevy počátků lokačního města jsou zde 
vzhledem k polohové návaznosti omezené, a to i v (ryze teoretickém) případě 

podrobného propracování datovacího materiálu, keramiky. 
Pro průkaznou identifikaci nejstarších projevů prostorového chování městského 

organismu jsou přirozeně vhodnější města založená "na zeleném drnu" (srov. Ježek 
2000, 23-28). V jejich případě lze počítat s organizací prostoru neomezovanou relikty 
starších sídlištních útvarů. Pravidelné formy v Čechách vrcholily pozdními lokacemi 
[Nové] Plzně či Nového Bydžova. S výjimkou prvotní lokace Mostu (30. léta až 
polovina 13. století: Klápště 1997; pramálo je známo o počátcích města Kolína, 
nicméně přes početné nálezy scházejí doklady osídlení polohy města ze starší fáze 
13. století: srov. Tvrdík Valentová 2004, 553-555) se, pokud víme, vesměs jedná o 
založení z doby po polovině 13. století. Vzácnou možnost srovnání poskytl 
archeologický výzkum lokality Staré Mýto (Richter Sigl 1988; Richter 1994). 
Lokace, jejíž život trval podle archeologických nálezů (písemné prameny nejsou 
k dispozici) nanejvýš několik desetiletí kolem poloviny 13. století, se omezovala na 
zástavbu obklopující v poměrně pravidelných rozestupech obdélnou centrální plochu 
a osovou komunikaci, jež vycházela z obou kratších stran náměstí. Za linií zástavby, 
v jihovýchodním koutu využitého areálu, stával kostel obklopený hřbitovem. Indicie 
ohrazení areálu nebyly zaznamenány, scházejí též doklady uliční sítě. 

S takřka analogickou situací se pro 13. století setkáváme v královském Berouně, 
kde se využití parcel soustředilo kolem rozlehlého obdélného náměstí a jeho spojnic 
s dvěma protilehlými branami. Strategická poloha Berouna přinesla městu mohutné 
opevnění (Razím 1985), které však svíralo převážně nezastavěné, nanejvýš 
zemědělsky obdělávané plochy (Ježek 1997a). K jejich zástavbě došlo až po dvou 
staletích od založení města. O teprve postupném osídlování parcel v bočních ulicích 
svědčí písemné prameny 15. století z velkolepě koncipovaných Budějovic 

(Urbánková 1964, 129). Nevyužité parcely v odlehlých částech města sloužívaly i 
jako místo ukládání odpadu (např. Ernée 1995, 458). Rozpor mezí přílišným 

očekáváním fundátora a potenciálem nové obce se fyzicky projevil v deformaci 
ideálně vytyčeného plánu Nového Bydžova. V řadě lokací hrála zemědělská výroba 
podstatnou roli ještě dlouhou dobu po jejich založení, to však nebylo na překážku 
klasifikaci sídelní formace. Budoucí obyvatele lokace pod Bezdězem, kde se městské 
funkce nepodařilo rozvinout (Žemlička 1980), označoval král jako "agricolae 
civitatis ipsius" (CDB V.1, č. 423, s. 628). Následující pokus, pozdní založení 
poddanské Bělé pod Bezdězem, zahrnul - nepochybně ne bez důvodů náměstí o 
rozměrech blízkých mírám náměstí [Nové] Plzně. Přesto Bělá zůstala až do 
novověku městem zemědělského charakteru. Obdobné příklady známe i ze Slezska 
(Piekalski 1999, 220). Výše jmenované lokality ostatně náležejí k nejmladším 
městským fundacím v Čechách. 

Omezení přírodními předěly se ovšem netýkalo Mostu. Po polovině 13. století 
se město rozšířilo jižním směrem (Klápště 1997). Novou část tvořila pravoúhlá uliční 
síť se čtvercovým, tzv. třetím náměstím uprostřed. Zůstane otázkou, zda s tímto 
rozšířením dynamicky se rozvíjejícího města souvisí dělení mosteckých měšťanů na 
cives a burgenses (Razím 2000, 45; srov. Kejř 1998, 104). Poptávka po prestižní 
parcele domu s výhledem na náměstí určovala v pozdějších etapách urbanizace jeho 
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velikost ~ a tím i počet parcel s poplatníky, obecně výhodný pro městskou pokladnu 
(srov. Sowina 1995, 323-324). Nové náměstí však mohlo vzniknout i na ploše dříve 
pokryté zástavbou. Sídelní struktura z mladší fáze 13. století a ze 14. století na 
východní části návrší v Hradci [Králové], o jejímž případném začlenění do obvodu 
prvotní městské lokace neumíme rozhodnout (viz kap. 2.3), byla patrně v mladší fázi 
14. století likvidována a v 15. století se najejím místě již rozkládalo druhé hradecké 
náměstí (Ježek 2000a). O genezi dvou píseckých náměstí nelze dnes ani teoretizovat. 
Součástí jádra Kouřimi je i široká ulice Nové město, jejíž geneze zůstává nejasná 
(srov. Razím 2000, 46). 

Kromě počtu náměstí je však Mostu vlastní i další atypický jev (Razím 2000, 46): 
minoritský dům ležel necelých 100 m od farního kostela (který podle 
archeologického výzkumu nenavazoval na starší svatyni: Klápště 1995) na rozdíl od 
obvyklého umístění do vzdálenějšího, popř. protilehlého koutu půdorysu města. 
Mostecký minoritský dům se ale vzhledem k této anomálii ocitl právě na (pozdější?) 
hranici areálů první a druhé lokační akce, jistě ne náhodou v místě, kde bylo možné 
očekávat rozvoj předměstí první lokace. 

Ze čtyř desítek královských měst v Čechách, jež přetrvala do novověku, lze stěží 
čtvrtinu označit za založená "na zeleném drnu". A to včetně těch, která vznikla v 
blízkosti raně středověké centrální lokality, nicméně bez bezprostřední polohové 
návaznosti, a těch, jež navázala bezprostředně na starší sídelní formaci nižšího řádu, 
která se ale do jejich nejstaršího půdorysu~ domnívám se~ nepromítla. "Na zeleném 
drnu" vznikly z královských měst v Čechách 13. století pouze [České] Budějovice, 
Klatovy, Kolín, Most, [Nová] Plzeň, Nový Bydžov, Polička, Vysoké Mýto a patrně i 
Domažlice. Urbanistickou osnovu těchto měst tvoří pravoúhlá uliční síť s centrálním, 
obvykle pravoúhlým (s výjimkou první lokace Mostu) náměstím. Společným prvkem 
je situování farního kostela mimo pozemky bezprostředně obklopující náměstí. Tyto 
parcely byly vždy využity domovní zástavbou. Takový způsob urbanistického řešení 
se uplatnil i při nekrálovských městských založeních ve 14. století, nenavazujících 
polohou přímo na starší sídliště (např. Pardubice, Jičín, Moravská Třebová). 

V obdobné situaci stála svatyně i v lokaci zvané později Staré Mýto (Richter 1994, 
124; Richter~ Sigl 1988). 

Setkáváme-li se v Čechách s kostelem situovaným na pozemek přiléhající přímo 
k centrálnímu náměstí, lze vždy více či méně průkazně shledávat indicie 
předlokačního původu takové svatyně. V sousedství kostela sv. Jakuba Většího 
v Berouně byl dokumentován hrob s esovitými záušnicemi (Nechvátal 1974), který 
byl uložen dřív, než došlo z rozhodnutí Václava II. (RBM II, č. 1692, s. 727) k "nové 
lokaci a přestavbě města Berouna". V Rakovníku, kde kostel tvoří čelní dominantu 
náměstí, došlo k vytyčení náměstí přímo v sousedství starší sídelní formace (Razím 
1993; Ježek 1995a). Z okolí chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi, jehož 
raně středověkého předchůdce lze předpokládat i podle výpovědi písemných 
pramenů, jsou známy 4 esovité záušnice (viz Ježek 1999, 860-862). Románský kostel 
je částečně dochován v gotické novostavbě chrámu sv. Petra a Pavla v Čáslavi, 
dotýkajícího se koutu náměstí. Gotický kostel Povýšení sv. Kříže v Kadani stojí 
v jižní části náměstí, kde byly podle stavebněhistorického průzkumu odkryty raně 
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Nový Bydžov 

Kolín 

o 100m Polička 

Klatovy 

Obr. 1. Vybrané půdorysy královských měst v Cechách podle mapy stabilního katastru 
(30.-40. léta 19. století). Obr. 1-4 podle Ježek 2000. 
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Pl zeť\ Beroun 

Obr. 2. Vybrané půdorysy měst v Čechách podle mapy stabilního katastru (30.-40. léta 19. stol.). 
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Most Stříbro 

Obr. 3. Vybrané půdorysy královských měst v Cechách podle mapy stabilního katastru. Domažlice: 
a - farní kostel. Písek: b - hrad, c - dominikánský dům. Kadaň: šedě plocha s indiciemi zaniklé 
zástavby, d - hrad. Most: vyznačen předpokládaný průběh příkopu první lokace (podle Klápště 
1997), e- tzv. ll. náměstí s minoritským domem v jižní frontě. Stříbro: šedě vyznačeno tzv. Nové 
město, f- minoritský dům. 
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Jičín 

o 100m 

Litovel 

Moravská Třebová Pardubice 

Obr. 4. Vybrané půdorysy měst v Čechách a na Moravě podle mapy stabilního katastru 
(30. a 40. léta 19. století). 

středověké stavební části (Pachner 1997, 33-39; v této souvislosti se uvazuJe o 
poloze johanitské komendy, kterou jiný, pravděpodobnější názor klade do míst, kde 
se na Špitálském předměstí nachází kostel sv. Jana Křtitele: Muk Urban 1990; 
Velímský 1995). Právě zjižní částí náměstí jsou známy relikty zástavby ze 13. století 
(E. Černá, nepubl.). Bez souvislosti s těmito nálezy byly vysloveny úvahy o 
dodatečném rozšíření městského areálu k jihu (Razím 1994, 630-631 ). Pouze 
v případě kostela v Domažlicích nemáme důvod předpokládat jeho raně středověký 
původ. Půdorys Domažlic, kde kostel byť do pozdního středověku filiální obsadil 
parcelu na náměstí, je ovšem v rámci českých zemí ojedinělý; vykazuje rysy 
urbanistické osnovy rozšířené v německém Podunají (Razím l989a, 3-4, 16-17; 
1989b, 329-330). Okolí kostela zde ani v novověku nesloužilo k pohřbívání. 

V několika městech stojí kostel přímo na ploše náměstí. Shledáváme jej nejen 
v pozdní lokaci [Nové] Plzně, ale i v poddanských Náchodě či Březnici. První 
měšťané zde však chodili na mše ke starším kostelům v blízkých vsích, kde rovněž 
pochovávali své zemřelé (k Náchodu Hraše 1895, 33-34; k Březnici Nováček 1994, 
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18-20). Kostel sv. Bartoloměje v Plzni, prvně doložený k roku 1307 (Strnad 1891, č. 
3, s. 3-4) získal farní status až ve druhé polovině 14. století (Strnad 1891, č. 17, s. 13; 
Šimák 1938, 606). Rovněž obyvatelům Domažlic sloužily jako farní po celý 
středověk kostely předlokačního původu v nejbližším okolí města (Razím 1989a, :22, 
pozn. 35). Příliš málo víme o počátcích kostela sv. Ducha v Hradci Králové (viz 
Richter - V okolek 1995, 119-120) a sv. Štěpána v Kouřimi (viz Radová-Štiková 
1975, 282), které vstupují do náměstí lokalit s velmi složitým vývojem. 

Nejen farní kostely byly v případě měst, jejichž urbanistická osnova nemusela 
respektovat starší, předlokační strukturu, situovány mimo řadu parcel obklopujících 
náměstí. Rovněž mendikantské domy s jejich svatyněmi shledáváme takřka výhradně 
v okrajových částech areálů lokačních měst - desítky případů z českých zemí tu 
nemá smysl vyjmenovávat. I zde nalézáme výjimky, které vesměs svědčí o 
složitějším urbanistickém vývoji. V čele stříbrského náměstí, zároveň ovšem při 

okraji města, stojí minoritský dúm. Stál již v 50. letech 13. století (Jirásko 1986, 145-
148; Líbal - Hanzlíková 1995, 35, 3 7); vznikl buď krátce před založením města, 
kladeným rovněž do 50. let (Jirásko 1986, 150-151 ), nebo v prvních letech jeho 
existence. Město (později zv. Staré) bylo vyměřeno v sousedství starší hornické 
osady. Další příklady situování mendikantského domu na parcelu při náměstí známe 
z Mostu a z Písku: obě města však mají, resp. měla dvě (nepočítáme-li mostecké třetí 
náměstí z druhé lokační akce) náměstí, jejichž geneze zůstává nejasná, ač u Mostu je 
pravděpodobné ustavení tzv. druhého náměstí až v době po rozšíření města jižním 
směrem (srov. Klápště 2002, 185). Otázku chronologického vztahu mezi vznikem 
mendikantského domu a lokací města otevírá rovněž osud dominikánského sídla 
v Hradci Králové, který se ocitl v prostoru předměstí (předchozího podhradí), 
nicméně velmi blízko městským hradbám. Důvodem k volbě takového sídla mohl být 
jak záměr využít dostupnějších pozemků mimo areál zakládaného města, tak 
nejistota, která z obou nově se utvářejících složek se stane perspektivní polohou (v 
době lokace ještě stále šlo o výběr mezi zalidněným podhradím, nebo prostorem 
někdejšího hradu; Richter Vokolek 1995, 134-135; srov. Piekalski 1995; 1999, 

8-240). 
Před městskými hradbami ale stál dominikánský dům nejen v Hradci [Králové], 

nýbrž velmi pravděpodobně i v Kolíně (Razím 2003, 32, 34), tedy v lokalitě, která 
dilema perspektivy dalšího vývoje vyvěrajícího z dichotomie raně středověké 

centrální lokality nereflektovala a ani předměstí zde ve druhé polovině 13. století 
patrně neskýtalo dostatečný prostor pro realizaci hlavního poslání řádu. Ani 
v Českých Budějovicích pochyby o perspektivách nehrály roli: dominikánský dům 
zde byl založen dříve, než došlo k vytyčení obvodu města, a posléze se stal jeho 
součástí (Čechura 1984). O podobném chronologickém vztahu se uvažuje i v případě 
Plzně a tamějšího minoritského domu (Hauserová 1995, 158). Příkladem z Prahy lze 
zpochybnit další někdy uvažovanou možnost, totiž názor o záměrném vstupu 
mendikantů do utvářejícího se předměstí, vedeném jejich zkušeností ze západní 
Evropy a posláním pečovat o nejchudší vrstvy obyvatelstva. Patrně vzápětí po 
zahájení příprav na ohrazení Většího [Starého] Města pražského r. 1233 se totiž 
(podle třč. Dalimila: Daňhelka Hádek - Havránek Kvítková edd. 1988, 298) 
dominikáni, sídlící jen několik málo let při kostele sv. Klimenta na Poříčí, tedy 
v severní části tehdejší pravobřežní aglomerace, přesunuli do samého centra nové 
lokace pražského města. Vzhledem k předchozímu vývoji a významu Prahy nebylo 
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pochyb o výhodnosti takové lokalizace řádového domu; poslání pečovat o lidi 
z okraje se zde nehlásilo. 

2.3. Potíže s Prahou 

Okolnosti spojené se vznikem Většího [Starého] Města pražského sice teoreticky 
poskytují možnost vykreslení významu lokačního ruchu v nanejvýš poučném 
kontrastu, nízký stav zpracování a publikací archeologických výzkumů ale neskýtá 
mnoho pevné půdy pro seriózní závěry. Vážným problémem je rovněž nemožnost tak 
přesného archeologického datování, které by dovolovalo odkryté relikty přiřknout 
buď "předlokační", nebo "lokační" etapě pravobřežní Prahy. 

Obraz Prahy v mladší fázi 12. a na počátku 13. století se zcela odlišoval od 
všech jiných míst v českých zemích. Pozůstatky takřka sedmi desítek románských 
kvádříkových domů, které jsou dnes dokumentovány (ke katalogu Dragoun -
Škabrada -- Tryml 2002 přibyly další v letech 2003-2004 pří výzkumu na náměstí 
Republiky, Praha- Nové Město; viz níže), nepochybně představují jen část někdejší 
kamenné profánní zástavby. Jakkoli k těmto objektům nedisponujeme písemnými 
prameny, hlavně na základě řezenské analogie (Bosi 1966) lze domům, stojícím často 
solitérně mimo linie veřejných komunikací, přičítat především skladovací účel a 
jejich vlastnictví klást do rukou cizích, vzhledem k fungování mezinárodního 
obchodu v I 0.-12. století nejspíše převážně židovských, ale i německých a 
středomořských kupců (viz Radová 1972, 81-82; srov. Klápště 2005, 350-354). Až 
na čtyři výjimky (čp. 16, l 02, 222, 240) neshledáváme indicie primárně obytného 
účelu (Ježek 2003b, 202). Budeme-li pražské pevné a bezpečné kamenné domy 
spojovat především s kupeckými sklady, může se tento tradičně vysoce hodnocený 
fenomén jevit v poněkud jiném světle. Zřizování takových "trezorů na zboží" ještě 
v první desetiletích 13. století (datování je v jednom případě podpořeno výsledky 
dendrochronologie /1213/; příslušný dům je kladen "nejspíše na počátek mladšího 
horizontu" výstavby pražských kvádříkových domů: Dragoun - Škabrada - Tryml 
2002, 355) spadá do doby zakládání prvních měst už i v českých zemích. Zatímco 
růst měšťanské zástavby v podobě prokazatelně obytných v uliční síti center střední 
Evropy (Vratislav, Brno) svědčí o dynamickém utváření městských obcí, jež se 
ujímaly i činnosti obchodní, vývoj Prahy pak vykazuje v rámci střední Evropy 
výraznou retardaci. Po staletí pěstované a oboustranně výhodné ochranné a obchodní 
výsady, podmíněné poplatky a cly odváděnými panovnické pokladně, jistě nebylo 
snadné opouštět. O tom, že s lokací města nezmizely, ostatně svědčí i instituce 
pražského Ungeltu, přežívající do pozdního středověku. 

Zástavbu pravobřežní Prahy však kolem přelomu 12. a 13. století netvořily jen 
kvádříkové domy, které v intencích tradice památkové péče od 19. století poutají naši 
zvýšenou pozornost. Stejnou funkci přirozeně mohly plnit i budovy zjiných 
materiálů. Čtyři rozměrné zahloubené objekty pravoúhlého půdorysu bez stop 
kamenných konstrukcí byly zaznamenány v Husově ulici (Hrdlička 1983, obr. 6, s. 
625). Nedaleko dokumentoval části dalších tří zahloubených objektů ("patrně zemnic 
či polozemnic") Z. Dragoun ( 1991 ). Podobně byla interpretována situace odkrytá na 
Anenském náměstí (Dragoun 2003, 322). Na Malém náměstí byl zaznamenán objekt 
o délce stěn 6,7 x min. 6,6 m (Dragoun 1988, 47-48). Pravoúhlého půdorysu byl 
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rovněž zbytek zahloubené stavby zjištěný v Melantrichově ulici (Dragoun 2003a), 
stejně jako další, o rozměrech 5-7 x 6-7 m, odkryté v Celetné ulici a datované na 
přelom 12. a 13. století (Bureš Kašpar- Vařeka 1997). Dva objekty pravoúhlého 
půdorysu o rozměrech 5 x 6 m a 4 x 5 m se stopami dřevěné konstrukce odkryl V. 
Huml (1992, 65-75) na Ovocném trhu; datoval je do 13. století. Na území Prahy se 
nepochybně takové situace opakují mnohem častěji, vzhledem k rozsahu výkopu či 
fragmentárnosti dochování však mnohdy není možné půdorys a případné konstrukční 
prvky rozpoznat, a sdělení se omezuje na zmínku o zahloubených objektech (např. 
Dragoun 2003b, 324; Šírová 1977, 217). 

V eden i obecnou představou odvozenou z jiných českých lokalit, 
zaznamenávali archeologové tyto obtížně přesněji datovatelné relikty "jako 
svébytnou součást zástavby města rostoucího více méně živelně" a označovali je za 
zbytky "zemnicových obydlí'' (Dragoun 1979, 76). Více nebo méně výslovně byly a 
jsou spojovány s nejstarší zástavbou právního města (srov. Dragoun 1979, 78; 
Piekalski 2004, 167-170), ačkoli jsou často odkrývány mimo dochovanou uliční 

frontu (srov. Klápště 2005, 350-353). Odlišnost konstrukcí a koneckonců i dobově 
podmíněné chápání památkové hodnoty udržovala mezi relikty budov lišících se 
stavebním materiálem tlustou čáru. Přesto Z. Dragoun (1979, 77) zdůraznil společné 
rysy kvádříkových domů a objektů pokládaných za zemnice: zahloubení, půdorysné 
rozměry, v jednom případě (z Petrské čtvrti - viz níže) i použití kamene při stavbě 
jedné z tehdy známých "zemnic". Účel zahloubených staveb zůstává nejasný (srov. 
Baumhauer 2001; Klápště 2005a), a shrnutí do~avadních poznatků tak nepřekoná 
konstatování nemožnosti jejich přímého propojování s utvářením struktury právního 
města. 

Vzhledem k naštěstí omezeným (resp. omezovaným) možnostem rozsáhlých 
novostaveb na území Starého Města pražského budou doufejme i do budoucna 
odkryvy podobných objektů v jejich celoplošném rozsahu spíše výjimečné. Jiná 
situace bohužel panuje na Novém Městě pražském. Největší koncentrace 
zahloubených rozměrných pravoúhlých objektů, budovaných jinou technikou než 
kvádříkové domy a datovaných do starší fáze 13. století, byla v Praze archeologicky 
odkryta v Petrské čtvrti na Poříčí (Špaček 1978; 1984; Bureš - Kašpar Vařeka 
1994; Bureš- Kašpar- Špaček- Vařeka 1997), v blízkosti původně románského 
kostela sv. Petra. Objekty pravoúhlého půdorysu o rozměrech od 2, 7 x 3,2 m do 5 x 6 
m, zahloubené 1-2 m, sloužívaly nadzemní konstrukci, po níž zbyly kůlové jámy 
v rozích. L. Špaček ( 1984, 75) upozornil, že vyztužení dřevěnou konstrukcí nebylo 
vzhledem k vlastnostem podloží pro zemnice nutné. V několika případech byly stěny 
obloženy vyzdívkou z neopracovaných kamenů bez malty, výjimečně bylo využito 
kamenů, ,jejichž opracování se blíží kvádříkovému zdivu". Stupňovitá šíje, vysunutá 
ven, mívala stopy kamenného nebo dřevěného obložení (Špaček 1978, 388; 1984, 
7 5). Celkem bylo v letech 1969-1993 na parcelách přiléhajících k Petrské ulici 
odkryto 16 těchto objektů nebo jejich částí. Jejich rozmístění je nepravidelné, vchody 
vstupují z různých stran. Množství pozůstatků pecí a doklady železářské výroby 
(Špaček 1984, 78; Havrda Podliska- Zavřel 2001, 99, 1 05) svědčí i o zdejších 
výrobních aktivitách, odehrávajících se patrně blíže k vltavskému břehu (Nováček 
2000, 239). 

Románského původu je též blízký kostel sv. Klimenta (Huml 1977; 1989; 
Richterová 1977, 417); do 12. století zde snad lze datovat i stopy nejstaršího 
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středověkého osídlení (Juřina 2000, 162; 2005, 148), rovněž s doklady zpracování 
železné rudy (Kašpar 1996, 220). Na parcele jihovýchodně od kostela byly 
dokumentovány relikty dvou domů o půdorysném rozsahu 35 a 45m2

, a to v podobě 
pravoúhlých přibližně 1-1,5 m zahloubených objektů se stopami sloupové konstrukce 
(Juřina 2005, 150-152), nepřesvědčivě řazené do doby "pravděpodobně výrazně před 
polovinou 12. století" (Juřina 2005, 153). Pozůstatky domu z doby z pokročilého 12. 
nebo z prvních desetiletí 13. století, o obdobných charakteristikách jako zbytky 
odkryté severně od kostela sv. Petra a jihovýchodně od kostela sv. Klimenta, byl 
dokumentován i v prostoru mezi oběma zmíněnými kostely, v Soukenické ulici. Opět 
se jednalo o přibližně 1 m zahloubenou stavbu čtvercového půdorysu, tentokrát o 
délce stran 7 m, s vystupující vstupní šíjí a dřevěnou konstrukcí (Chytráček- Ježek 
2003). Dataci, obvykle vyplývající pouze ze zásypových vrstev, v tomto ojedinělém 
případě umožňuje nádoba uložená jako schránka pro obětinu (tělo kuřete) pod 
podlahu stavby. Podobný objekt byl odkryt v roce 2004 při výzkumu pozemku za 
bývalými kasárnami na náměstí Republiky, pouze s tím (pro posun našich názorů 
podstatným) rozdílem, že jeho vstupní šíje byla vybavena kvádříkovou obezdívkou. 
Při témže výzkumu byly dále nalezeny relikty dalších dvou, katalogu pražských 
románských domů (Dragoun - Tryml - Škabrada 2002) ještě neznámých profánních 
budov. Při stavbě jednoho z nich byla narušena situace odpovídající charakteristice 
výše zmíněných objektú využívajících jako konstrukční prvek dřevěné sloupy. 

Zatímco k většině zmíněných lokalit postrádáme pro 12.-13. století písemné 
prameny, s osídlením v okolí kostela sv. Petra na Poříčí je oprávněně spojováno 
privilegium Soběslava II. pro pražské Němce, vydané - s odvoláním na práva 
udělená jeho předchůdcem Vratislavem - mezi lety 1174 a 1178 (CDB I, č. 290, s. 
256-257). V privilegiu jsou uváděny vici Theutunicorum bez bližší lokalizace. Ať 
budeme tyto viky hledat na několika místech, nebo v místě jednom ve smyslu 
několika shlukú domú tvořících jeden okrsek, z dalších pramenů plyne, že okolí 
poříčského kostela sv. Petra obývala skupina německy mluvících obyvatel. Dokládá 
to lokalizace kostela sv. Petra (a špitálu P. Marie) in vico Theutonicorum (CDB III.l, 
č. 30, 32, 162; CDB IV, č. 55, ad.: viz Kejř 1998, 75; Kršáková 1983). Absence 
kvádříkových domů na Poříčí, kterou J. Tomas (1984) pokládal za protiargument 
vúči lokalizaci osady německých kupců, je ve světle poznatkú o rúzném charakteru 
zástavby pravobřežní Prahy zcela nepodstatná (názor o soustředění německých 

Pražanú i v blízkosti dnešního Staroměstského náměstí tím ovšem nepozbývá na 
oprávnění). K oddělení vicu u kostela sv. Petra, do první třetiny 13. století organicky 
propojeného s aglomerací na území pozdějšího Starého Města, došlo až v době 
vytyčení hranic Většího [Starého] Města pražského. Do jeho obvodu nebyla tato 
sídlištně rozvinutá oblast začleněna. Příčina může spočívat právě ve vlastní jurisdikci 
viku. O dalším vývoji tohoto prostoru, který předznamenal přesun sídla německých 
rytířů do městských hradeb, k němuž zahájili přípravy již počátkem 30. let 13. století 
(Urban 1990, 31-32), svědčí skutečnost, že pro urbanizační vize Karla IV. již vicus se 
svými právy nepředstavoval komplikaci. 
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3. ARCHEOLOGIE VÝCHODOČESKÝCH MĚST A JEJICH STŘEDOVĚKÝ 
VÝVOJ 

3.1. Ke stavu výzkumu 

Je zřejmé, že výzkum měst se pro velikou míru jejich individuality potýká na 
jedné straně s nebezpečím nemístné generalizace, na straně druhé s problémem, že 
"obecná historie měst se rozplyne v sumě jednotlivých městských historií" (překlad 
věty E. Ennen, cit. dle Kejř 1998, 19). Pokud jsme se přesto doposud snažili 
ohledávat půdorys prostoru, ve kterém se chceme pohybovat, vstupujeme nyní na 
půdu takřka postrádající písemné prameny pro 13. století a disponující velice 
omezeným množstvím průkazných, chronologicky citlivých pramenů. K závěru 13. 
století napočítáme ve východních Čechách sedm královských měst: Hradec 
[Králové], Chrudim, Vysoké Mýto, Polička, Jaroměř, Dvůr Králové, Trutnov. 
Archeologický výzkum se výraznější měrou dotkl tří z nich, a to - nikoli jen shodou 
okolností těch, jež polohou navázala na raně středověké předchůdce. Naproti tomu 
Vysoké Mýto, Polička, Dvůr Králové a Trutnov stály (a stojí podnes) mimo 
soustředěnější zájem. I z nich by sice bylo možno jmenovat provedené výzkumy, jež 
však podstatným způsobem doposud obraz vývoje těchto lokačních měst neovlivnily 
(z nejdůležitějších: Trutnov: Sigl Wolf 1983; srov. Razím 2000a; Polička: Frolík 
Sigl 1992; Vysoké Mýto: Šmejda 1999). 

Východní Čechy ovšem disponují pro naše téma výjimečně hodnotnou lokalitou: 
rozsáhle zkoumaná zaniklá lokace [Starého] Mýta (viz výše) se ale prozatím 
nedočkala důkladnější publikace (srov. Richter - Sigl 1988; Richter 1994). Ani ta 
neodpoví na otázku, zda se prvotní pokus o vysazení města neodehrál již dříve v jiné 
poloze, totiž na předhradí raně středověkého hradu ve Vraclavi, vzdálené od Starého 
Mýta přibližně 8 km (od Vysokého Mýta 5 km). Ves Vraclav, vyznačující se dnes 
pravidelným půdorysem, v němž obdélné náměstí obklopuje pravoúhlá uliční síť, 

disponovala ve 14. století dvěma sakrálními okrsky: dochovaným (í ve středověku 
farním) kostelem Panny Marie a hřbitovem v místech (nejméně pozdně 

středověkého) kostela sv. Václava (srov. Ježek - Sigl Vokolek 1998), jehož 
počátky však neznáme. Pro následující století je doložena škola a "židovská" ulice 
(Ježek - Sommer 2001). Dosavadní archeologické poznatky nicméně nedovolují 
rekonstrukci někdejšího postupu urbanizace vysokomýtského regionu. 

Právě archeologie 90. let 20. století má ale zásadní podíl na poznání vývoje 
dalšího východočeského města, dnes významného centra, poddanských Pardubic; 
proto jim v krátkosti věnujme pozornost. Dalším nekrálovským lokalitám 
východních Čech se archeologický výzkum doposud nevěnoval natolik, aby mohl 
odkrýt tendence jejich vývoje. Naopak, až na výjimky (Nechanice: Bláha 2001) jde o 
ojedinělé sondy v rámci záchranných výzkumů, s nízkým výpovědním potenciálem. 
Otázkou ovšem zůstává, nakolik je archeologie svými metodami v těchto ve 
středověku více či méně agrárních lokalitách schopna dosáhnout podstatnějšího a 
současně průkazného výsledku. Vždyť i výsledky zkoumání domovních parcel 
královských měst bývají mnohdy spíše zklamáním, ať už pro nedochování vrcholně 
středověkých horizontů, nebo pro nemožnost rozlišit jednotlivé fáze vývoje v 
důsledku sekundárních příměsí keramických zlomků v dokumentovaných vrstvách. 
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Obr. 5. Vraclav, o. ústí n. Orl., podle mapy stabilního katastru (1839). 1 hrad mladší doby 
hradištní, 2 bývalý kostel sv. Václava v místě hrbitova z druhé poloviny 13. století, 3 vrcholně 
gotický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Podle Ježek- Sommer 2001. 

Zatímco počátky zástavby dochovaných měst zůstávají archeologii až na 
fragmentární výjimku (Sigl 1995) nedostupné, poskytují jímky odkrývané na zadních 
traktech parcel alespoň rámcovou představu o zacházení s odpadem. Nejstarší 
dokumentované jímky na parcelách Hradce Králové a Chrudimi obsahují materiál 
z doby kolem přelomu 13. a 14. století či starší fáze 14. století (Richter- Vokolek 
1995; Frolík- Sigl 1998; Hartmannová 2000; Wolf 2002). Vzhledem k otázce doby 
zbudování městské hradby nad příkrými svahy může tato shoda odrážet nucenou 
změnu ve způsobu odstraňování odpadu. Avšak i materiál ze starší ze dvou jímek 
dokumentovaných ve Vysokém Mýtu (Šmejda 1999) svědčí o jejím zaplňování 
nejdříve kolem přelomu 13. a 14. století. Tehdy již opuštěné sídliště ve Starém Mýtě 
prozatím neposkytlo žádnou jímku. Z východočeských lokalit tak postrádáme 
doklady o užívání jímek nejstarší generací měšťanů, a jsme nuceni uvažovat o jiném 
způsobu jeho odstraňování. Nepochybujeme o opakovaném vybírání již zaplněných 
jam (srov. Klápště 2002a, 194) - i tento starý odpad musel být z městských areálů 
vyvážen, abychom jej posléze v podobě zlomků keramiky nalézali při terénních 
sběrech na polnostech měšťanů či pozemcích měst v jejich blízkém okolí. 
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3.2. Pardubice 

Aktuální obraz utváření středověké sídlištní struktury na katastru Pardubic 
vyplývá především ze zjištění získaných archeologickými výzkumy v 90. letech 20. 
století. Jejich výsledky umožnily proti tradovaným názorům na počátky města 
(souhrnně Šebek a kol. 1990) postavit novou interpretaci písemných pramenů, v níž 
hraje zásadní roli lokalizace kanonie křižovníků s červeným srdcem, usídlených ve 
druhé polovině 13. století ve vsi ,.Pordobic", resp. konventního kostela sv. 
Bartoloměje (souhrnně Ježek 1996b ). 

Ves "Pordobic" s křižovnickou kanonií a kostelem sv. Bartoloměje a s kostelem 
sv. Jiljí, křižovníky - ještě se třetím kostelem, sv. Václava in Chlumek (srov. kap. 
5.3.1.) - spravovaným, je v písemných pramenech prvně zmíněna k roku 1295 (MP 
III, s. 147-150; RBM II, č. 2371, s. 1201). Roku 1332 křižovníci dostali ves 

Pardubice darem od majitele panství Arnošta z Hostýně (Šebek 1990, 5: "villam 
meam Pordowicz ... ordinis sancti Augustini in monasterio sancti Bartholomei 
ibidem in Pordowicz degentibus"). Příslušná listina je prvním dokladem o Arnoštově 
pardubickém majetku, který získal výměnou za vizmburské panství ve 20. letech 14. 
století či kolem roku 1330 (víz Šebek 1996, 52). Před polovinou 14. století přibyl do 
cyriacké správy kostel Blahoslavené Panny Marie v pardubickém "novém městě" 
(RBM V.2, č. 747, s. 381-382). Toto ,.nové město" je i s opevněným panským sídlem 
prvně zmíněno v závěti Arnošta z Hostýně sepsané roku 1340 ("municionem meam 
Pordubycz cum civítate nova": RBM IV, s. 5-7). Kanonie křižovníků zanikla roku 
1421 (FRB V. s. 481 ). 

Kostel sv. Jiljí, jehož patrocinium naznačuje raně středověký původ, dnes stojí na 
hřbitově ve vsi Pardubičky, v závěru 14. století nazývanou Pardubice Mnichové (RT 
I, 548; Šebek 1990, 1-2). Kostel Zvěstování Panny Marie zaujímá prostor při nároží 
pardubického náměstí. Dochovaný kostel sv. Bartoloměje, pozdně gotická stavba nad 
náhrobky členů pernštejského rodu, však stojí v koutě historického jádra 
pernštejnských Pardubic. Jeho patrocinium se nadlouho stalo východiskem pro 
rekonstrukci sídlištního vývoje na pardubickém katastru. Již zde ale poznamenejme, 
že toto zasvěcení- pomineme-li předhusitské prameny- uvádí v konkrétní souvislosti 
s pernštejnským chrámem teprve zmínka z doby po rekatolizaci, z roku 1651 (Ježek 
1997, 126). 

Archeologický výzkum pozdně gotického chrámu sv. Bartoloměje v jádru města 
žádné indicie někdejší existence jeho předchůdce nezjistil (Ježek 1995). Rovněž 
další, odvozené, donedávna zdánlivě oprávněné důvody lokalizace křižovnické 

kanonie do míst v rámci pozdějších městských hradeb, se ukázaly být pouze 
důsledkem předpokladu polohové návaznosti obou svatobartolomějských kostelů 
(Ježek 1996a; 1997). 

Naproti tomu byly v bývalé vsi Pardubičky (přibližně 1,5 km jjv. od městského 
jádra), ve vyvýšené poloze nad strmým břehem Chrudimky, odkrývány relikty 
zaniklé sakrální budovy, pohřebiště a přilehlé zástavby ze 13.-15. století (Čurda 
1994; 1996). Nejstarší sídlištní horizont zjištěný výzkumem v Pardubičkách, 
reprezentovaný kulturní vrstvou a zahloubenými objekty, obsahoval keramiku starší 
fáze 13. století (Čurda 1999). Podobně datované nálezy byly známy již z dřívějších 
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výkopú na hřbitově kolem tamějšího, dnes pozdně gotického kostela sv. Jiljí. Z něho 
pochází i náhrobní kámen, na základě fragmentu nápisu odůvodněně připisovaný 
Arnoštu z Hostýně (dep. ve Východočeském muzeu v Pardubicích). 

Obr. 6. Pardubice, terénní reliéf podle mapy stabilního katastru (1839). 1 "municio" první 
poloviny 14. století, 2 Pardubičky s dochovaným kostelem sv. Jiljí a archeologicky odkrytým 
kostelem neznámého zasvěcení ze 13. století, 3 poloha Slovany (objekt ze 13. stol.). Šedě 
vyznačena poloha pozdně středověkého města Pardubice, rozloženého v místech lokace 
Arnošta z Hostýně, označované ve druhé polovině 14. století jako "nova civitas" Podle Ježek 
1996a. 

K mladšímu horizontu odkrytému v Pardubičkách, z druhé poloviny 13. století, 
náleží nejstarší část základů zaniklého kostela. Jeho kamenné relikty o délce 33 m a 
šířce lodí 16 m vykazují několik následných stavebních fází (Čurda 1996). V okolí i 
v někdejším interiéru kostela byly odkryty početné hroby ( 4 z nich obsahovaly mince 
ze 1 století). Některé z hrobú byly narušeny zdivem mladší fáze kostela, jiné byly 
poškozeny při výstavbě dalších zděných budov obytného charakteru ve 14. století. 
Celý areál s kostelem a přilehlou obytnou zástavbou byl obehnán příkopem o šíři 

přibližně 4 m a hloubce kolem 2 m. Keramické zlomky ze dna příkopu svědčí o jeho 
zanášení od 15. století (Čurda 1999). 

Podle archeologických nálezů byla již kolem přelomu 13. a 14. století využita 
poloha v místech pozdějšího zámku při soutoku Labe a Chrudimky, v blízkosti brodu 
a celnice (RBM VI.2, č. 643, s. 359-360). Je tedy pravděpodobné, že existence 
zdejšího opevněného panského sídla se odráží už v predikátu pánů z Pardubic ( 1318: 
RT L s. 27, 40). 
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Na základě těchto skutečností lze počátky dnešních Pardubic nalézat v poloze 
Pardubičky, osídlené nejméně od 12. století. Zde byl z vůle místního pozemkového 
vlastníka, patrně z rodu pánů z Pardubic, ve druhé polovině 13. století fundován 
jeden ze tří českých konventů křižovníků s červeným srdcem. Prvotní sídlo pánů 
z Pardubic neznáme, kolem přelomu 13. a 14. století však patrně leželo na ostrově v 
meandru soutoku Labe s Chrudimkou. Tam také, v místech pozdějšího 

pernštejnského zámku, sídlil ve 30. letech 14. století nový majitel pardubického 
panství, Arnošt z Hostýně. V blízkosti svého sídla založil nejspíš ve 30. letech 14. 
století poddanské město, "nova civitas Porduwitz" s filiálním kostelem Blahoslavené 
Panny Marie (1351: MV I, č. 1333, s. 700-703). 

Kostel Panny Marie dnes představuje vlastně jediný doklad polohové návaznosti 
pernštejnského města na Arnoštovu lokaci. Již před rokem 1359 byl jeho předchůdce 
povýšen na farní: v době smrti zakladatele města Arnošta z Hostýně (1341) se však 
sotva mohl stát místem posledního odpočinku pána panství. Podobu Arnoštova 
"nového města" ze 14. století neznáme. Archeologický výzkum na nám. Republiky 
v blízkosti zvonice při západním okraji jádra města odkryl hroby narušené 
pernštejnskou hradbou; jejich stáří ale není jasné (viz Ježek 1997, 129). Nevíme, zda 
tento hřbitov souvisí se svatyní, o jejíž existenci svědčí pouze jediná zmínka z roku 
1507, uvádějící "německý kostel" (na rozdíl od ,,českého" kostela Panny Marie) 
neznámého stáří, statutu i polohy (Vorel 1990, 40). 

Počátkem 16. století zahájil majitel Pardubic Vilém z Pernštejna komplexní 
přestavbu města i svého opevněného sídla. V městských hradbách a na Bělobranském 
předměstí tehdy stálo necelých sedm desítek domů (Šebek a kol. 1990, 98). V roce 
1507 zasáhl Pardubice ničivý požár, jehož následky vedly k rozsáhlým stavebním 
pracem. Během nich také vyrostl pozdně gotický chrám na západním okraji města. 
Kolem poloviny roku 1514 o tuto pernštejnskou nekropoli v protilehlém koutu města 
vůči kostelu farnímu již pečoval konvent minoritů (k době jejich příchodu z Krakova 
do Pardubic srov. Ježek 1997, 129-130). Původní zasvěcení pohřební rodové svatyně, 
která se již před polovinou 16. století stala farní pro protestantskou pardubickou 
obec, neznáme. Z nepřímých zmínek vyplývá, že pravděpodobně odráželo kult Panny 
Marie (viz Ježek 1997, 126-127). 
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3.3. Hradec Králové 

Jádro Hradce Králové zaUJima přirozené navrs1 o vymere téměř 13 ha nad 
soutokem Labe a Orlice a převyšuje okolní terén o více než l O m. Této výhodné 
polohy využili již v eneolitu nositelé kultury s nálevkovitými poháry. V období 
lužické kultury bylo návrší opevněno mohutnou dřevohliněnou hradbou. Okolní 
úrodné zemědělské okolí náleželo již v pravěku k nejintenzivněji osídleným oblastem 
Čech, a to především labské pravobřežní pokryté sprašemi. Vhodné polohy pro 
osídlení se nacházely i v blízkosti obou řek na okraji říčních teras, na ostrovech a 
jednotlivých vyvýšeninách mezi spletí labských a orlických ramen, a to především na 
(severo )západ a východ od centrálního návrší. Terén v nejbližším okolí hradeckého 
návrší byl však od druhé třetiny 18. století, během výstavby barokní bastionové 
pevnosti, výrazně poznamenán rozsáhlými zemními pracemi, při nichž byla 
demolována prakticky veškerá tehdejší předměstská zástavba včetně kostelů mnohdy 
raně středověkého púvodu a následně změněna a setřena púvodní podoba krajinného 
reliéfu, včetně vodních toků atd. V důsledku změn terénu (nivelizace, změny 
vodních toků a ploch atd.) komplikují potíže s dodatečnou lokalizací především 
poloh kostelú a jejich případným provázáním s některými hrobovými nálezy 
postižení středověkého vývoje hradecké aglomerace. 

3.4.1. Dějiny výzkumu 

Zkoumání nejstarších dějin středověkého Hradce a jeho podhradní a posléze 
předměstské aglomerace je vzhledem k intenzitě zdejší stavební aktivity 
v uplynulých 250 letech více než kde jinde závislé na záznamech místní tradice i 
dobových nálezů. Počátky archeologického bádání souvisejí právě s rozsáhlou 
přeměnou území v bezprostřední blízkosti Hradce na barokní bastionovou pevnost. 
Hlavní inženýr Karel Josef Biener z Bienenberga začal sbírat a popisovat 
archeologické nálezy vykopávané dělníky při úpravách terénu, nasypávání valú atd. 
Registroval tak lužické, slezskoplatěnické a středověké nálezy na likvidovaných 
předměstích. Pracoval s dnes již ztracenými písemnými prameny, v terénu zachytil 
rozmístění původních předměstských kostelú. Výsledky svého bádání shrnul zejména 
ve svém stěžejním díle "Geschichte der Stadt Koniggratz" (1780). 

Rozsáhlé dílo věnoval Hradci Králové i páter Josef Švenda; cena jeho 
mnohosvazkového díla "Zlatý, stříbrný, železný, měděný a hliněný obraz Králové 
Hradce" z let 1799-1818 spočívá především ve využití údajú z později ztracených 
písemných pramenú (vrcholný a pozdní středověk) a zachycení místních tradic. Další 
etapa v archeologickém i historickém výzkumu Hradce je spojena se jménem 
podkrajského komisaře Morice Ltissnera, který si při rozsáhlých přestavbách 

prováděných v jádře Hradce (zejména prostoru bývalého hradu) v polovině 19. století 
začal všímat polohy a hloubky uložení pravěkých a středověkých nálezú. Historií a 
topografii 1-lradce Králové se v nevelké, ale dodnes cenné práci věnoval hradecký 
rodák W. W. Tomek (1997) a zejména středoškolský profesor B. V. Spiess (1895). 

Archeologické bádání konce 19. až 1. třetiny 20. století je spojeno se jmény 
Ludvíka Domečky a Františka Žaloudka. Nový rozmach stavební činnosti po zrušení 
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pevnosti na konci 19. století znamenal další zásahy do terénu především v prostoru 
bývalých středověkých hradeckých předměstí, ale poměrně rozsáhlé stavební úpravy 
byly prováděny i na území jádra města. Nové archeologické nálezy související se 
znovuoživením výstavby na konci 40. a počátku 50. let 20. století registroval tehdejší 
pracovník muzea Jan Tomský. Sestavil také na tehdejší dobu rozsáhlou sbírku 
středověké keramiky. Na jejím vzniku se podílel i student Miroslav Richter. Od roku 
1959 v muzeu v Hradci Králové působí Vít V okolek. Dva posledně jmenovaní 
badatelé se hlavní měrou podíleli na archeologické dokumentaci systematické 
geologické sondáže, prováděné na konci 60. a počátku 70. let; tato sondáž přinesla 
důležité informace o původním terénním reliéfu a antropogenních aktivitách na 
tomto území od pravěku po novověk. Na počátku 70. let pak proběhly větší 

systematické odkryvy na parcele čp. 143-144 a v prostoru Na Hradě. Další etapa 
dokumentování archeologických situací nastala po roce 1990 a stále pokračuje: 

v souvislosti s vlnou stavebních aktivit v rámci městské památkové rezervace, ale i 
v prostoru původních středověkých předměstí, se výrazně zvýšil objem narušovaných 
a ničených archeologických památek. 

3 .4.2. Předlokační osídlení 

V 9.-10. století se na návrší rozprostíral hrad, z něhož Přemyslovci posléze učinili 
sídlo kastelánské správy. Z raně středověkého opevnění hradu, které obepínalo celý 
obvod návrší a využilo valu lužického původu, se na archeologicky zkoumaných 
místech dochovala pouze spodní partie tvořená náspem s kamennou plentou. V stup 
do hradu je předpokládán v místě mělké deprese na severozápadní straně, v místech 
pozdější Pražské brány. Z plošiny na temeni návrší byla zřejmě v 11.-12. století 
vydělena samostatně opevněná akropole (Richter - Vokolek 1995, 89n.) o velikosti 
ca 1 ha, sloužící kastelánským úředníkům. Prvně je hradecký kastelán zmíněn k roku 
1159 (CDB I, č. 204, s. 193), sudí pak ve falsu ze 14. století k roku 1229 (CDB II, č. 
382, s. 431 ). 

Centrální význam Hradce podpořil rozvoj podhradní aglomerace, která se 
rozkládala na ostrovech a vyvýšených místech nad Labem a Orlicí. Toto osídlení bylo 
tvořeno jednotlivými sídelními jednotkami s pohřebišti, v jejichž blízkosti vyrůstaly 
již od 12. století první církevní stavby - kostely, celkem asi desítka (viz níže). 
Většina z nich však vystupuje v písemných pramenech až od 13. a především ve 14. 
století. Starší původ těchto kostelů, z nichž tři, resp. čtyři, se staly součástí řeholních 
institucí, naznačují jejich patrocinia a nepřímo i stopy mladohradištních pohřebišť 
v jejich bezprostředním okolí. Srovnatelný rozsah podhradní aglomerace měly 

v Čechách (kromě Prahy) jen Plzeň, Žatec a Litoměřice. 

3.4.3. Nejstarší etapa královského města 

Nejstarší spolehlivý doklad městského charakteru osídlení hradeckého navrs1 
přináší listina z roku 1225, jíž král hradeckou městskou obec obdařil vsí, resp. 
pozemky nazývanými Vesce (CDB II, č. 278, s. 272). Zásadní otázkou zůstává, zda 
středověké město vzniklo na celé ploše hradu, či pouze v jeho části. Výsledky 
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geologické sondáže i archeologických výzkumů především na přelomu 60. a 70. let 
20. století a na přelomu 20. a 21. století prokázaly v rámci návrší četné terénní 
nerovnostL kterými byla dnes zarovnaná plocha rozdělena do několika částí. Starší 
badatelé. na základě ojedinělé zmínky novověkých písemných pramenů o nálezu 
takové deprese probíhající ve směru sever-jih napříč územím dnešní městské 

památkové rezervace, lokalizovali město 13. století pouze do plochy západní 
poloviny hradeckého návrší. Předpokládali, že od východní, pro založení města 
nevyužité, části bylo odděleno příkopem, resp. strží. K rozšíření pak mělo dojít 
v první čtvrtině 14. století (např. Spiess 1895, 6-9). Předpokládaný příčný příkop (či 
přírodní strž) ovšem novější archeologické výzkumy a geologické sondáže zatím 
nepotvrdily, a názor o předělení návrší napříč byl odůvodněně zpochybněn (shrnutí 
problematiky viz Richter- Vokolek 1995, 85-88). Otázce podoby původního reliéfu 
hradeckého návrší je nutné i nadále věnovat zvýšenou pozornost, jak ukázal nedávný 
objev východního svahu rozsáhlé terénní deprese v západní části areálu čp. 1 O 1-103 
v Dlouhé ulici. Deprese probíhá ve směru SV-JZ a zasypaná byla nejspíše na počátku 
14. století (Bláha 2002, 190-191 ). Z tohoto hlediska stojí opět za pozornost že 
získání pozemků bylo již předmětem výše uvedené nejstarší dochované městské 
listiny z roku 1225. 

Poloha někdejší akropole je lokalizována kombinací různých pramenů, z nichž 
žádný neposkytuje jednoznačnou výpověď, do severozápadní části hradeckého 
návrší. Je podpořena výsledky archeologického výzkumu z počátku 70. let, při 

kterém byla zachycena část hradby umístěné proti předhradí (původnímu areálu raně 
středověkého hradu: Richter - V okolek 1995, 90, 1 09). Zůstala patrně ještě po 
několik desetiletí existence města sídlem kastelánských úřadů: stejně jako 
čáslavským, kouřimským a chrudimským byla i hradeckým úředníkům a sudím 
určena listina z roku 1248 (CDB IV.l, č. 145, s. 243). Podle současného stavu 
poznání se západní akropole část postupně proměňovala v královský hrad. Východní 
partie akropole brzy po založení města zaujal areál minoritského domu s kostelem sv. 
Jana Křtitele, považovaným za původní hradský kostel Geho zasvěcení však není 
nesporné: viz Bělina 1983, 321 a 330, pozn. 25). Umístění (hradského) kostela a 
pozdějšího minoritského domu Ginak dobře listinně doloženému) je vyvozováno 
z nepřímých důkazů: místní tradice, zachycené v 17. a 18. století prvními dějepisci 
města K. J. Bienenbergem aP. Švendou a také některými nálezy, byť jejich svědectví 
není jednoznačné: jde především o dlaždici tzv. vyšehradského typu s motivem lva, 
která byla získána z druhotně uložených kontextů na dvorku čp. 144 (~. jižně od 
předpokládaného areálu minoritů). Za pozůstatky sakrální stavby jsou považovány i 
hlavice svazkové přípory zdobená vegetabilním dekorem a část náhrobního kamene 
(ze 14. století), nalezené ve 20. letech 20. století zazděné v jezuitské koleji na 
Velkém náměstí. Poslední zbytky areálu minoritů byly zřejmě zbořeny při stavbě 
vojenské nemocnice (dnes vojenská lékařská knihovna) roku 1787. Výše uvedené 
umístění minoritského domu s kostelem sv. Jana Křtitele není bez nejasností. Patrně 
nejvážnější z nich je absence hrobů, které bychom u kostela raně středověkého 
původu (později minoritského) očekávali - lze ale poukázat na možnost zničení 
hřbitova hloubením sklepů pohusitské zástavby na klášteřišti (problematiku shrnují 
Richter Vokolek 1995, 111-113). 

Pevnější argumenty má lokalizace královské rezidence, opřená o zprávy z 16.-
17. století zaznamenávající místní tradici hovořící o hradu, dále pak i výpověď 
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nejstarších mapových plánů z poloviny 18. století, uvádějících polohu "Hrad" 
v prostoru západní části dnešní Dlouhé ulice (např. Pierkerův plán z roku 1756; viz 
Semotanová- Richter 1998, mapový list č. 3, mapa č. 6), jakož i (byť diskutabilní) 
archeologické nálezy a situace z prostoru dnešních čp. 90 a 230, zjištěné v polovině 
19. stoletíM. Ltissnerem. 

Počátky vrcholně středověkého (tzv.) hradu, resp. proměna sídla kastelánské 
správy 1. poloviny 13. století v objekt spíše rezidenční funkce ve 14. století, jsou 
nejasné. Během husitských válek (r. 1423) byl hrad pobořen. Snad s ním lze spojovat 
relikty válcové věže neznámého stáří v místech východního nároží předpokládaného 
areálu hradu (Richter Vokolek 1995, 101-109), o charakteru zástavby či případně 
opevnění hradu však lze pouze spekulovat. Nové světlo do této problematiky nevnesl 
ani výzkum L. Domečky z roku 1899, ani systematický odkryv jižně od čp. 230 a 680 
na počátku 70. let (Richter- Vokolek 1995, kde i shrnutí problematiky s uvedením 
dosavadních nálezů), ani záchranný výzkum při rekonstrukci čp. 680 v letech 2000-
2001. Areál bývalého hradu byl zřejmě záhy po roce 1423 využit pro měšťanskou 
zástavbu, v severní části vzniklo dodnes částečně zachované renesanční purkrabství 
z 80. let 16. století. Západní část bývalého hradu byla v téže době přestavěna na 
solnici, později na sýpky. Některá místa byla nevyužita ještě v 17. století a sloužila 
zřejmě jako smetiště. Zmíněné archeologické výzkumy zachytily ve sledovaných 
místech mocné vrstvy planýrek z období pozdního středověku a raného novověku, do 
nichž byly zapuštěny i kostrové hroby. Nejednalo se zřejmě v žádném případě o 
pozůstatky původního hřbitova u výše zmiňovaného kostela sv. Jana Křtitele 

(vzdáleného odtud minimálně 100 m), spíše snad o pohřby z pohusitské doby 
(Richter- V okolek 1995, l 07). 

Podobně jako dům minoritů postihly husitské války i dominikánský dům 
s kostelem P. Marie, založený rovněž před rokem 1238. Na rozdíl od minoritské 
fundace se ale rozkládal v podhradí, severovýchodně od návrší, nedaleko vstupu do 
města. Jeho lokalizace do prostoru mezi dnešní tř. ČSA a ul. Kotěrovu vychází 
z místní tradice zachycené v 18. a 19. století (K . .J. Biener z Bienenberga, J. Švenda, 
W. W. Tomek) a z nálezů zachycených roku 1924 při stavbě čp. 627a, b v Kotěrově 
ulici L. Domečkou (pozůstatky starší, zřejmě gotické stavby: Domečka 1925). 
Necelých 100 m od předpokládané polohy dominikánského domu, na nároží ul. 
V Kopečku a tř. ČSA, bylo v základech budovy tzv. důstojnického domu čp. 81 
(z roku 1779) ležících na reliktech tzv. dolní městské hradby (viz níže), nalezeno 
několik desítek druhotně použitých gotických architektonických článků (Bláha -
Slavík 2002). Nejstarší z nich se svou profilací řadí do rané gotiky, přibližně do let 
1240-1270, ostatní lze datovat do 2. poloviny 13. či do 14. století (Slavík Sommer 
2001 ). Jejich původ se však vzhledem k počtu sakrálních staveb v okolí stěží podaří 
spolehlivě určit. Navíc se podobné nálezy druhotně použitého gotického staviva 
vyskytly i v jiných úsecích bývalé dolní městské hradby (Bláha 2003). 

Nejstaršími fundacemi minoritů v prostoru samotného města a dominikánů 
v jeho těsné blízkosti u Pražské brány se počet řeholních institucí v Hradci Králové 
nevyčerpává. K roku 1336 je jistá zmínka o domu dominikánek s kostelem sv. Jiří, 
který ležel zřejmě dále na Pražském Předměstí, někde v prostoru severně od dnešního 
Masarykova náměstí. Komplex i s kostelem sv. Jiří (zřejmě předlokačního původu, o 
čemž vypovídají nálezy mladohradištních i zřejmě středověkých hrobů) zanikl za 
husitských válek, klášteřiště je však připomínáno ještě v době pohusitské (Mikulka 
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1996, 75, 1997, s. 368, pozn. 6). Zvláštní postavení v rámci sídlištní struktury měla 
komenda řádu německých rytířů s kostelem sv. Jakuba, špitálem a kaplí sv. Alžběty. 
Existovala již roku 1251 (CDB IV.l, č. 209, č. 233), kdy byla německým rytířům 
stvrzena pozemková držba v blízkých vsích i statky, které jím věnovali dva hradečtí 
měšťané (Mikulka 1996, 75). Osada kolem komendy, doložená pod názvem 
Křižovnická ulice či Křižovnický ostrov, se do roku 1364 řídila vlastním právem a i 
později tvořila samostatný správní celek s vlastním rychtářem (Mikulka 1996, 76). 
Komenda zanikla za husitských válek, vyplenění Křižovnické ulice Janem 
Městeckým a Půtou z Častolovic se výslovně uvádí k roku 1423 (Charvát 1941 ). 
Kostel sv. Jakuba pak v době pohusitské sloužil jako hřbitovní kostel (Mikulka 1997, 
333). Řadu hradeckých řeholních institucí během 14. století doplnily dvě další 
fundace: roku 1343 špitál s kostelem sv. Antonína na Mýtském předměstí a roku 
1379 špitál s kostelem sv. Anny na předměstí Pražském. 

Počátky hradeckého farního kostela sv. Ducha jsou neznámé. První výslovný 
doklad o existenci hradeckého farního kostela se váže k roku 1313 (k přelomu 60. a 
70. let 13. století pro Hradec jsou doloženi děkan a plebán). Dochovaný kostel sv. 
Ducha byl zbudován zřejmě až ve třetí čtvrtině 14. století, třebaže některé jeho 
dochované části (presbytář) mohou být starší (první čtvrtina 14. století?). 
V souvislosti s otázkou, který kostel převzal farní práva předpokládaného kostela sv. 
Jana Křtitele po jeho předání minoritům (před rokem 1238), lze předpokládat úsilí 
městské komunity o vlastní, městský kostel. O možném raně gotickém předchůdci sv. 
Ducha mohou svědčit zazděné patrně raně gotické fragmenty, nalezené v roce 1935 
v základech kostela (naposledy Hrubý 2002, 32-33, 40). 

Při západní straně náměstí v sousedství sv. Ducha nejspíše již v pokročilém 14. 
století vznikla radniční budova, s níž byly svázány i další komunální objekty (pro 14. 
století je doložena solnice ). Radnice je výslovně zmíněna k roku 1418, městská rada, 
resp. konšelé již k roku 1374 a purkmistr k roku 1395. 

Prostorový rozvoj města byl omezen plochou návrší a dědictvím sídelní 
struktury z dob předcházejících lokaci (areál raně středověké akropole s výše 
zmíněnými nástupnickými stavbami). Západní část temene návrší zaujalo 
trojúhelníkovité (dnes Velké) náměstí. Prúběh jižní a západní řady dochované 
zástavby při náměstí je určen prudkými svahy. Zadní fronta řady domovních parcel 
při severní straně Velkého náměstí respektuje mírnou depresi v ploše návrší, která 
byla během středověku zasypávána. Před dochovanou gotickou linií domovních 
průčelí severní řady domů na náměstí byly zjištěny relikty dřevěných staveb, 
předstupujících v době počátků města i o několik metrů do dnešní plochy náměstí 
(Richter V okolek 1995, 121-122). Ve 14. století a později tato zástavba již nebyla 
obnovována, což buď svědčí o úspěšné snaze městských rad bránit uzurpaci 
veřejného prostoru měšťany, nebo o změně parcelace v tomto domovním bloku. Na 
zadní straně těchto parcel byly totiž ve dvou případech zaznamenány posuny parcelní 
čáry v důsledku zasypávání zmíněné deprese, a to až na konečných přibližně 45 m 
délky parcel. Ke stabilizaci parcelního rozvrhu zde došlo patrně až ke konci 13. 
století: otázkou zůstává, zda šlo o ojedinělé případy, nebo o doklad rozsáhlejší akce, 
s níž případně mohla souviset i likvidace zástavby předstupující před nynější frontu 
náměstí (Richter- V okolek 1995, 123). 

O obytných stavbách prvních generací hradeckých měšťanů mnoho nevíme, 
nejstarší odhalené zděné konstrukce pocházejí z pozdního 14. století. V druhotných 
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situacích se objevují břevna, jejichž opracování dokládá někdejší použití v rámové 
konstrukci. Četné nálezy přepálené mazanice naznačují výrazný podíl hrázděné 
zástavby. Již v situacích ze 13. století se objevují úlomky cihel a maltovina, jejich 
původ však nelze stanovit. Ve 14. století již zřejmě cihly představovaly obvyklý 
materiál i pro měšťanské domy. Ze zadních traktů parcel jsou známy relikty 
dřevěných hospodářských staveb, případně obydlí méně majetných. Pro hospodářské 
objekty byla používána technika vyplétání stěn z proutí (Richter ~ V okolek 1995, 
123-124). 

Rovněž v ploše náměstí byly odkryty různé stopy dřevěných objektů, které lze 
spojovat buď s krámy, jaké byly běžně ve středověkých městech na náměstích 
zřizovány, nebo s haťovým zpevněním terénu v době před užitím kamene k dlažbě. 
Dokumentovány byly i relikty stabilního objektu s dřevěnou podlahou (Sigl ~ 
Vokolek 1992, 85). Nejstarší stopy kamenné úpravy (štětování) veřejného 

prostranství v Hradci pocházejí ze starší fáze 13. století (Sigl Vokolek 1992, 86; 
Kalferst 1996, 44), a to v několika po sobě následujících vrstvách, v nichž se odráží i 
lokální úpravy zabahněných a prokleslých míst dřevěnými hatěmi. Kamenná dlažba 
byla prozatím zaznamenána až v horizontu 14. století (Richter- V okolek 1995, 122). 

Doposud není jasná nejstarší fáze urbanistického vývoje východní části 

hradeckého návrší, kde se dnes rozkládá Malé náměstí. Jak již bylo naznačeno výše, 
nevíme, zda vůbec východní část návrší byla od počátku lokačního města součástí 
jeho areálu, či zda se na ní zprvu rozkládalo předměstí a teprve později byla 
k městskému prostoru přičleněna. Nejstarší doklady osídlení této části návrší z doby 
existence města byly získány přímo v ploše Malého náměstí. 

Horizont 13. století zde zastupují relikty zástavby tvořící řadu, jež uzavírala 
předpokládanou komunikaci probíhající ve směru V-Z, od jihu vymezenou 
dochovanou frontou náměstí. Dokumentovány byly zahloubené objekty, 
interpretované jako sklepy nadzemních budov s dřevěnou konstrukcí. Parcely těchto 
domů by se tak rozprostíraly severněji, tedy v ploše nynějšího Malého náměstí (Sigl 
1998). V prostoru předpokládaných parcel byly odkryty relikty zahloubených staveb, 
rovněž využívajících dřevěné konstrukce. Jedná je jednak o zahloubené objekty 
pravoúhlého půdorysu a hospodářského charakteru (zbytky rostlinných tkání, srp) 
s kúlovou konstrukcí, jednak o rozměrné zahloubené objekty obdélného půdorysu 
s vloženou rámovou konstrukcí z trámů (Ježek 2000a). 

O zániku této sídlištní struktury svědči jednak vrstva štětu pokrývající výplň 
zmíněných sklepů, datovatelná do 14. století, a to spíše na jeho konec (Sigl 1998), 
jednak situace v prostoru předpokládaných zadních traktů parcel. V době, kdy již 
byly jámy po tamějších zrušených zahloubených objektech zasypány, byla ve středu 
plochy dochovaného náměstí vyhloubena studna (na jejím místě dnes stojí kašna). 
Jakkoli je nemožné upřesnit datum zřízení studny, její nápadná poloha naznačuje 
možnou souvislost se zřízením veřejného prostranství (a snad tedy i s likvidací výše 
zmíněné starší zástavby). Po svém zrušení byla studna zasypána materiálem s příměsí 
keramiky pokročilého 14. století, skutečné stáří zásypu je však otázkou: nelze 
vyloučit ani sekundární použití desítky let starých uloženin zjiného místa (viz Ježek 
2000a). Hydrologické podmínky hradeckého návrší ostatně vyvolávají pochybnosti o 
funkčnosti, popř. dlouhodobější využitelnosti studny (viz Richter Vokolek 1995, 
125). 
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Počátky zřízení vodovodu, a tedy i čerpacího zařízení v Hradci neznáme - tak 
jako jinde v českých zemích k němu ovšem stěží došlo dřív než ve druhé polovině 
14. století. Staré letopisy české (rukopis B - východočeská větev) uvádějí k roku 
1431 požár tzv. vodní věže mistra Petra (Charvát 1941, s. 84, č. 195). Ačkoliv 
v zápise není lokalizace upřesněna, z kontextu vyplývá její umístění v Hradci. Stála 
velmi pravděpodobně v hradbách při tzv. Kozí brance na jihozápadním okraji návrší 
v areálu bývalého pivovaru (nad tzv. rormajstrovským mlýnem doloženým r. 1491; 
Mikulka 1997. 398, pozn. 65). Z roku 14 76 pochází královské svolení ke stavbě 
vodovodního zařízení ( CIM III, č. 3 71, s. 630-631 ), které vodu čerpanou z řeky 
rozvádělo potrubím do veřejných nádrží. Ze starších zpráv je v souvislosti 
s problematikou zásobování vodou významná zmínka o osobě označené vector aque 
(Bělina 1981, 91 ), jejímž úkolem bylo rozvážet či dovážet vodu v kádích na voze. 

Zatímco o existenci západní, Pražské brány není třeba vzhledem 
k urbanizačnímu schématu a návaznosti na raně středověkou situaci pochybovat 
doba vzniku východní, Mýtské brány není známa. Nevíme ani, zda ve své prvotní 
fázi bylo město zpřístupněno dvěma branami v protilehlých částech návrší. Zmíněná 
zaniklá zástavba, jejíž relikty byly odkryty v ploše náměstí, vytvářela frontu, jejíž 
průběh odpovídal dochované jižní frontě Malého náměstí. Zdá se tedy, že ve 14. 
století jižní částí prostoru Malého náměstí směřovala ulice k východu, k místu 
Mýtské brány, označované jako nova valva (oproti Pražské bráně, označené jako 
antiqua valva toto označení ovšem může mít původ i v raně středověké situaci). 

Naopak výzkum plochy při dnešní severní frontě Malého náměstí, a to nad 
severním svahem návrší, neodkryl na zadních traktech dnešních domovních parcel 
stopy měšťanských aktivit starší než z konce I 4. či starší fáze 15. století (Ježek 
2003a). Do té doby je datován zásyp nejstarší ze zjištěných jímek, které narušovaly 
mladohradištní, předlokační souvrství. Jakkoli z této skutečnosti prozatím nelze 
vyvozovat jednoznačné závěry, časová shoda tohoto jevu a zásahů v ploše, kterou 
dnes zaujímá Malé náměstí, naznačuje, že v mladší fázi 14. či ve starší fázi 15. století 
prošla východní část hradeckého návrší podstatnou urbanistickou změnou. 

Samostatný okruh bádání o počátcích vrcholně středověkého města Hradce 
Králové tvoří problematika nejstarší městské fortifikace. Nejstarší a málo 
vypovídající zmínka o městských hradbách, tehdy zdokonalovaných, pochází z roku 
1321 (CIM II, č. 120, s. 198). Dosavadní archeologické výzkumy ovšem dokládají, že 
součást opevnění města ve 13. století představovalo upravené těleso pravěkého valu 
(Richter - V okolek 1995, 91-92). Cihelná hradba, která městu vtiskla tvář pro celý 
pozdní středověk, začala vznikat patrně v první čtvrtině 14. století (Richter 
Vokolek 1995, 90). Jak lze soudit především na základě výpovědi ikonografických a 
kartografických pramenťt 17.-18. století, byla tato hradba po celém obvodu zpevněna 
hranolovými, dovnitř otevřenými baštami. Jižní a částečně i východní strana byla 
doplněna o parkánovou zeď, zřejmě později zesílenou o půlkruhovité, dovnitř 

otevřené bašty (Richter - Vokolek 1995, 92-95). Druhé souvislé hradební pásmo 
chránilo město dole při patě návrší. Z větší části se jednalo o prostou zeď se 
střílnami, zpevněnou hranolovými a půlkruhovými baštami pouze na určitých, 

z hlediska obrany zvláště exponovaných místech Gihozápadní, severozápadní a 
částečně i východní část). Co se týká datování jejího vzniku, lze na základě 

posledních archeologických výzkumů a nálezů uvažovat se o pohusitském období, 
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respektive počátku 16. století (Bláha - Slavík 2002, 377). Při její stavbě bylo 
použito druhotně získaných gotických stavebních článků (viz výše). 

Město v pozdním středověku zpřístupňovaly dvě brány: západní Pražská 
(antiqua valva) a východní Mýtská (nova valva), u níž ovšem není známo, zda náleží 
k první fázi městského opevnění (viz výše). Pražskou bránou vycházela cesta 
probíhající k severovýchodu na Pražské předměstí a větvící se dále na Prahu, Jičín a 
další místní komunikace. Mýtská brána byla ústím cest protínajících Mýtské 
(Slezské) předměstí ve směru na Vysoké Mýto, Třebechovice pod Orebem a Jaroměř. 
Průběh těchto cest dokládají mapy města a předměstí před výstavbou pevnosti 
z období kolem a po polovině 18. století (Richter - Semotanová 1998, zejména např. 
mapový list č. 3, mapa č. 5 a 6). Přístup do města zajišťovaly i dvě branky (fortny), 
napojené na místní předměstské komunikace. Kozí branka Gihozápadní cíp návrší) 
umožl'íovala spojení se čtvrtí Soukenice s kostelem sv. Vavřince, ležící na soutoku 
Labe a Orlice. Rybářská (Biřická) fortna spojovala město v místech dnešního 
schodiště Bono publico s jižně se rozkládajícím předměstským sídlištěm zvaným 
Rybáře, s kostelem sv. Martina. 

3.4.4. Hradecká předměstí 

Pod hradeckým návrším se v raném středověku rozkládalo podél cest na ostrovech 
a vyvýšených terasách nad spletí ramen Labe a Orlice rozsáhlé osídlení. V období 
vrcholného středověku mu sloužilo několik kostelů, většina z nich je zmíněna 
v písemných pramenech až z druhé poloviny 14. století (s výjimkou kostelů 

řádových). Povětšinou zanikly za husitských válek, zbývající pak při stavbě hradecké 
pevnosti v 18. století (dobové zprávy o kostelech shrnuje např. Kurka 1914, 408-418; 
k jejich zániku podrobně Mikulka 1995, 192-205). Kartografické vyhodnocení nálezú 
hro bú s keramikou a/nebo s esovitými záušnicemi i ojedinělé nálezy (esovitých 
záušnic) vykazuje nápadnou prostorovou souvislost s polohou některých zaniklých 
kostelú, jak ji popsali autoři 18.-19. století (Richter Vokolek 1995, 130-131). 
Esovité záušnice a další hrobové nálezy, jež patří mezi hlavní nástroje lokalizace, 
však v důsledku obtížné datovatelnosti neposkytují pro spolehlivou rekonstrukci raně 
středověké kostelní sítě pevnou oporu. 

Mezi nejstarší nálezy (zřejmě z 10.-11. století) patří hroby s keramickou výbavou 
zjištěné na počátku 20. století pod východní patou návrší, mezi Pospíšilovou třídou a 
Buzuluckou ulicí. Později v těchto místech stával kostel sv. Václava, sloužící pak 
předměstí zv. Střezina: pro možnost případné souvislosti polohy kostela a staršího 
pohřebiště však nelze najít potřebné indicie. 

Severně od návrší, pod Pražskou bránou, mezi tř. ČSA a Kotěrovou ulicí, stával 
kostel P. Marie, od 13. století dominikánský. Nedaleko byl situován kostel sv. 
Jakuba, u něhož vznikla komenda a špitál německých rytířů. Pod západním svahem 
návrší, při soutoku Labe a Orlice (nedaleko bývalého pivovaru), stával kostel sv. 
Vavřince. Rovněž z tohoto místa a jeho bezprostředního okolí pocházejí nálezy 
hrobů i samotných esovitých záušnic. 

Asi púl kilometru severozápadně od hradeckého návrší, mezí starými rameny 
Labe, býval od 2. poloviny 13. století dům dominikánek s kostelem sv. Jiří. Početné 
nálezy esovitých záušnic opět nedovolují stanovit, zda kostel vznikl jako součást raně 
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středověkého po hradí, nebo až v aglomeraci pod městem ve 13. století. Do starší 
sídelní osnovy byl umístěn i o něco jižněji ležící kostel sv. Kříže. Ještě dál k při 

cestě směrem na Prahu, stály kostely sv. Petra a sv. Mikuláše. Polohu sv. Petra 
přibližně v místech dnešní křižovatky Gočárovy třídy a třídy Karla IV. určují -
pomineme-li nálezy hrobů, mj. se záušnicemi - nečetné architektonické články. Ještě 
dále na západ, již na okraji sídlení aglomerace stál až do konce husitských válek 
kostel sv. Mikuláše. Nejvzdálenější sídelní okrsek (nálezy sídlištních objektů i hrobú, 
nejpozději z 12. století) se nacházel v prostoru přejezdu přes železniční trať 

k Pláckám. Do těchto míst proto bývá lokalizován kostel sv. Štěpána, ani v tomto 
případě se však nejistá lokalizace nemůže opřít o důkaz návaznosti na starší 
pohřebiště. Na druhém břehu Orlice, jižně od návrší, při osadě Rybáře, stával kostel 
sv. Martina. Jeho počátky již v předlokačním období naznačuje i v tomto případě 
blíže nedokumentovaný nález hrobu s esovitou záušnicí (z prostoru tzv. Pajkrovy 
f1ošny). 

Podhradí vydalo několik depotů mincí a zlomkového stříbra (souhrnně Richter
V okolek 1995, 132), především pocházející z prostoru dnešního Pražského předměstí 
(blíže nelokalizovatelný nález z polohy "V Koutech'' z roku 1781 datovatelný do 80. 
let ll. století a novější depot mincí z dnešní Veverkovy ulice v Labské kotlině, 

hlásící se do období po roce 1 015) či nejbližšího okolí města (místně blíže 
neurčitelný depot z období kolem r. 1 050). 

Podrobně archeologicky zkoumána byla část jednoho ze sídlišť středověké 

hradecké aglomerace, a to na Pražském předměstí, v nároží Hořické a Bozděchovy 
ul. (Sigl - V okolek 1994 ). Předmětem výzkumu tak byla plocha, která kdysi ležela 
mezi kostely sv. Mikuláše, který zanikl za husitských válek, a sv. Petra, v pohusitské 
době obnoveného a posléze zbořeného při budování předpolí barokní pevnosti. 
Nedaleko, v ul. Chelčického, byly v minulosti odkryty hroby, indikující polohu 
jednoho z těchto kostelú, patrně sv. Mikuláše. Při výzkumu části sídliště bylo 
dokumentováno 96 zahloubených objektů. Jednalo se o jámy většinou neurčitelné 
funkce, jen v některých případech zásobní, několik destrukcí pecí, relikty 
povrchových dřevěných ohrazení. Ze zbytků zahloubených staveb obytného účelu 
byly zkoumány tři. U jediné, která byla odkryta kompletně, byly kolem jejího 
čtvercového půdorysu ( 41 O x 430 cm) zaznamenány stopy povrchové stavby. 
V těsné blízkosti byla odkryta část druhého zahloubeného, dvojdílného objektu 
(délka dvou jeho součástí: 325 a 305 cm). Z dalšího obytného souboru se dochovaly 
tři zahloubené objekty a stopy nadzemní dřevěné konstrukce. Středem zkoumané 
plochy probíhal ve směru S-J příkop široký kolem 2 m a hluboký kolem 1 m (nižší 
úroveň by již dosáhla hladiny spodní vody). Východní okraj příkopu lemovalo 
několik kůlových jam, někdy ve dvojicích, které naznačují někdejší existenci 
ohrazení. Příkop narušoval řadu starších objektů. Z výplně jednotlivých objektů 
pochází kromě početných zlomků keramiky i značné množství železné a výjimečně i 
bronzové strusky, která dokládá zdejší zpracování kovů. Kromě železných předmětů 
běžné denní potřeby (nože, hřebíky, záušnice, zlomky podkov, ostruha atd.) byly 
vyzdviženy i fragmenty skleněných číší (Sigl Vokolek 1994). Jeden ze 
zahloubených objektů z druhé poloviny 13. století obsahoval kromě obvyklé 
keramiky i poutnický odznak s vyobrazením sv. Stanislava, přinesený z Krakova 
(Hrubý- Sigl 1996). 
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Zdejší osídlení lze dělit do dvou chronologických horizontů: k první polovině 
13. století náleží pece, určené patrně především k hrnčířské výrobě. Do druhé 
poloviny 13. století datují nálezy keramiky všechny objekty obytného charakteru a 
část dalších objektů (např. obilnici). Další doložený horizont osídlení pocházel z 
raného novověku (Sigl Vokolek 1994, 91-92). Mladší než 13. století je zřejmě i 
zjištěný příkop s blíže neurčitelnou funkcí. Absence dokladů intenzivnějšího využití 
tohoto prostoru v pozdním středověku odpovídá údajům berního rejstříku z konce 14. 
století, podle nichž se v okolí kostela sv. Mikuláše rozprostíraly zahrady a dvory 
(Mikulka 1996, 47-48; Richter Vokolek 1995, 135). 

Na základě hmotných i písemných dokladů je obecně možno soudit, že 
hradecká předměstí prodělala v období 13. - počátek 15. století značný rozmach. O 
struktuře tohoto osídlení nás dobře informuje např. zlomek berního rejstříku z let 
1390-1403. Tato stále ještě badatelsky nevytěžená písemná památka upozorňuje na 
další okruh problémů, a to právní (majetkovou strukturu) předměstského osídlení. 
Např. až do roku 1297 byla hradecká předměstí převážně přímým zeměpanským 
majetkem a vedle panovníka zde určité nemovitosti vlastnily i církevní instituce (viz 
výše). Hmotné doklady provozu řemesel na předměstích ve 14.-15. století prozatím 
scházejí výjimkou je nález odpadní vrstvy obsahující desítky rohů skotu na hraně 
zaniklého říčního koryta (Bláha 2001 ). 

Ke značným změnám rozsahu a struktury předměstského osídlení v Hradci 
Králové došlo vlivem přírodních událostí (povodně atd.), zejména však v důsledku 
válečných konfliktů a jejich prevence. V období husitských válek došlo k likvidaci 
všech řeholních domů a většiny předměstských kostelů. Po jisté stabilizaci v 16. 
století byl další rozvoj předměstí zastaven v důsledku nepříznivých okolností 
třicetileté války a v 18. století sérií prusko-rakouských konfliktů, odehrávajících se 
přímo na půdě Hradecka. Zboření prakticky všech hradeckých předměstí v roce 1766 
v souvislosti s výstavbou barokní bastionové pevnosti bylo z tohoto hlediska 
vyvrcholením dlouhodobého procesu postupného zániku těchto částí Hradce Králové 
(k problematice hranic města souhrnně naposledy Bláha - Sigl 2004 ). 

Kapitola o Hradci Králové vznikla ve ,\polupráci s Radkem Bláhou v rámci projektu GA ČR 
č. 40-1/01/0490. 
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3.4. Chrudim 

3 1 K poznání nejstarších dějin Chrudimi 

Nejstarší věrohodná zmínka o Chrudimi- přemyslovském hradu- se pojí k roku 
1055. Ve 12. a na počátku 13. století byla Chrudim centrem provincie a sídlem 
kastelánů. Správní funkce si jako krajské město podržela i poté, co ve druhé či třetí 
čtvrtině 13. století zaujala prostor kastelánského hradu městská zástavba. První 
písemná zmínka, dokládající charakter institucionálního města, pochází z roku 1276. 
Na počátku 14. století se královská Chrudim stala jedním z věnných měst. Zprávy ze 
14. a z přelomu 14. a 15. století svědčí o naprosté převaze německy hovořícího 
obyvatelstva. Husitské války přinesly zánik dominikánského konventu i změnu 
národnostního složení měšťanstva. Sídlem krajské správy Chrudim zůstala do 
roku 1948. 

Archeologické výzkumy v jádru Chrudimi přispěly především k poznání 
počátků a opevnění raně středověkého hradu a vývoje osídlení v jeho okolí. 
Vzhledem k rozsáhlému podsklepení i ke snaze o omezení stavebních zásahů 

v památkově chráněném jádru města jsou v Chrudimi možnosti zkoumání nejstarší 
měšťanské zástavby vzácné. Výzkumy zadních traktů městských parcel však kromě 
příspěvku k otázkám raně středověkého opevnění přinesly bohatý soubor předmětů 
každodenní potřeby z pozdního středověku a raného novověku. 

Historie města byla donedávna poznamenána fikcí o někdejší existenci 
městského hradu. Tyto zprvu amatérské představy se dokonce staly podnětem k líčení 
podoby údajného hradu a určování doby jeho údajné výstavby a zániku (Durdík 
Frolík 1981; Durdík 1999). Na domněnku o zániku hradu navázala stejně 

nepodložená konstrukce o katastrofálním požáru města v první třetině 14. století, po 
němž měl být při domnělé obnově domovní zástavby pozměněn půdorys města 
(Frolík Sigl 1998, 31, 39-42). Žádný z těchto názorů (včetně rekonstrukce počátků 
města podle domnělé zakládací listiny z doby Přemysla Otakara II. ad.) nemá oporu 
v pramenech (viz Ježek 1999 s prameny k dějinám Chrudimi do 13. století; Razím
Ježek 2001 ). 

3.5 Předlokační osídlení. 

Přemyslovský hrad, chráněný přirozeným utvářením ostrožny obtékané řekou i 
mohutným opevněním, se v písemných pramenech od 12. století objevuje jako 
centrum jedné ze tří východočeských provincií. Ležel v hustě osídlené krajině, v jeho 
bezprostředním okolí se rozkládala podhradní sídliště. Pozůstatky některých z nich 
jsou dnes skryty pod náplavy Chrudimky, nynější hustá zástavba chrudimských 
předměstí nedovoluje poznání jejich někdejší struktury. Pouze několik izolovaných 
archeologických situací svědčí o využití okolí zákrutu řeky pod západním svahem 
hradní ostrožny ve 12. a starší fázi 13. století. Stopy osídlení té doby byly zjištěny i 
1,5 km východně od města, pod návrším Pumberky (Frolík Sigl 1998, 27-28). 

Významné místo ve struktuře podhradního osídlení mohlo náležet poloze u 
kostela sv. Kříže. KosteL stojící téměř 2 km jižně od jádra města, je v písemných 
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pramenech prvně zaznamenán k polovině 14. století. Nálezy esovitých zausmc 
z okolního hřbitova však svědčí o starším pohřbívání v jeho blízkosti. O zdejším 
osídlení ve 13. století svědčí kromě početných keramických zlomků i odkryté stopy 
dřevěné konstrukce (Frolík Sigl 1997). Raně středověký původ nelze vyloučit ani u 
zaniklého kostela sv. Jana Křtitele, funkčního do sklonku 18. století na říční výspě 
pod západní městskou branou. Jeho počátky zůstávají zcela skryty, případným 
podnětem k úvahám zůstává jen svatojanské patrocinium. V blízkosti pozdně gotické 
budovy kostela sv. Kateřiny na jižním předměstí Chrudimi byl odkryt raně 

středověký hrob. Oba kostely jsou v písemných pramenech výslovně doloženy až ke 
třetí čtvrtině 15. století (Ježek 1999, 865). 

Opevnění kastelánského hradu obepínalo obvod ostrožny, východní šíji přetínala 
příčná hradba. Členění plochy hradu neznáme. Nálezy záušnic z okolí farního kostela 
Nanebevzetí P. Marie i některá ustanovení doložená k 14. století, jejichž charakter 
svědčí o raně středověkém původu, zde dovolují předpokládat existenci raně 

středověké svatyně. Archeologickým výzkumem na rů7ných místech plochy 
někdejšího hradu byly zjištěny stopy dřevěné zástavby, plotů, početné zahloubené 
objekty (Frolík - Sigl 1998, 25-26). Přítomnost kastelánů, správců provincie, je 
v Chrudimi naposled doložena k roku 1248, není však známo, zda v té době již 
ostrožnu nezaplňovala nejstarší městská zástavba (Ježek 1999, 841-842). 

3.5.3. Půdorys města a jeho proměny 

Prostor raně středověkého hradu byl panovníkem poskytnut k rozměření 
domovních parcel ve 2. či 3. čtvrtině 13. století. Nevelkému areálu města (resp. 
dnešnímu městskému jádru), jehož. výměra nepřesahovala 6 ha, odpovídá jednoduchá 
uliční síť. Její osnovu tvoří zhruba čtvercové náměstí a tři ulice, sbíhající se u 
západní brány. Dvě z nich ústí do náměstí, třetí člení severní část města na domovní 
bloky. Z jihovýchodního koutu náměstí vycházela ulice k východní městské bráně. 
Součást východní fronty náměstí tvoří průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie ze 14. 
století, jehož poloha pravděpodobně vyplývá z návaznosti na raně středověkou 

svatyni. Severovýchodní kout městského půdorysu zaujímal do 15. století 
dominikánský dům. 

Ve 13. století byla na obvodu ostrožny zbudována městská hradba, jejíž průběh 
navázal na linii raně středověkého opevnění. Časový odstup mezi usídlením prvních 
měšťanů a výstavbou hradeb neznáme. Hradební zeď o mocnosti kolem 2 m, stojící 
na vrcholu valu - pozůstatku raně středověké fortifikace - , zpevňovaly pravidelně 
řazené půlkruhové věže, jejíchž poměrně malý půdorys byl na vnitřní straně patrně 
uzavřen (Razím Zahradník 2000). Na východní straně města, která přirozenou 
ochranu postrádala, byla hradba chráněna příkopem širokým kolem 35 m. Úroveň 
vrcholu valu, do něhož byla hradební zeď založena, se dodnes odráží ve zdivu 
presbytáře kostela Nanebevzetí P. Marie, kterým byla ve 14. století hradba 
prolomena. Sanktuář ležící přibližně 3 m nad dnešní podlahou a vstup do severní 
schodišťové věžice ve výši přibližně 1,5 nad podlahou svědčí o výšce valu v době 
budování chrámu. Již v průběhu výstavby presbytáře byl terén staveniště snižován, 
jak dokládají detaily konstrukcí sakristie připojené k severní straně kněžiště. 

S vrcholem valu byl odstraněn i příslušný úsek hradby ze 13. století (Razím Ježek 
2001 ). 
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Obr. 7. Chrudim podle mapy stabilního katastru (1840). 1 kostel Nanebevzetí P. Marie, 2 
staré děkanství, 3 stará škola, 4 Žižkova věž. Podle Razím- Ježek 2001. 

Náhradou odstraněného úseku městské hradby se stal předsunutý fortifikační 
útvar, vysunutý do původního městského příkopu a obklopující presbytář kostela. 
Boky nového fortifikačního prvku (později?) zaujaly na jihu budova školy (čp. 57), 
zdobená hodnotnými plastikami, a na severu dům (zobrazený v chrudimském 
kancionálu z roku 1570), barokizovaný v 18. století (děkanství, čp. 56). 

Jako součást nového fortifikačního prvku patrně vznikla i druhá východní brána 
města. Prostor mezi oběma budovami (čp. 56 a 57) vysunutými do městského 

příkopu východně od presbytáře byl v raném novověku již zasypán, jak vyplývá ze 
zdejších nálezů hrobů (hřbitov kolem kostela byl zrušen v 18. století). Zůstává 

otázkou, zda k tomu došlo již pří výstavbě kostela, doprovázené odstraněním značné 
kubatury zeminy z likvidovaného valu a zřízením nového opevnění, nebo později 
(Razím Ježek 2001, 63-64). 

Dobu zahájení výstavby dochovaného chrámu přibližuje dendrochronologické 
datum z krovu, tedy nejmladší části presbytáře: 1338. Presbytář patří k nejstarším 
částem dochované budovy. Po jeho dokončení a po zbudování dvou průčelních věží 
bylo vystavěno trojlodí, jehož vývoj byl rovněž poznamenán několika změnami plánu 
(Razím Ježek 2001 ). Již před výstavbou dochovaného chrámu na chrudimské 
ostrožně ale měšťané navštěvovali jeho předchůdce, jehož počátky spadají do období 
přemyslovského hradu. 

Severovýchodní kout města byl vyhrazen dominikánskému řádovému domu. Jeho 
existence je výslovně doložena až k první třetině 14. století, konec konventu 
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přinesly husitské války. O tehdejším zániku řádových budov prameny nevypovídají; 
využití prostoru dominikánského areálu obytnou zástavbou lze doložit až na přelomu 
15. a 16. století. Zbytky monumentální sakrální zástavby v severovýchodním koutu 
města stály ještě v 19. století (Ježek I 999, 862-865) 

Město zpřístupňovaly dvě brány: západní (Dolní), nad ohbím Chrudimky, a 
východní (Horní). Vzhledem k terénní konfiguraci a komunikační osnově města byla 
východní brána zřízena nad jižním srázem ostrožny, v koutu městského opevnění. 
V průběhu staletí byl systém zdejšího opevnění dále rozvíjen a zdokonalován (Razím 
- Ježek 200L 58-64). K novému, ve 14. století zbudovanému předsunutému 

fortifikačnímu útvaru byla připojena druhá brána. Pravděpodobně při výstavbě další 
opevňovací linie, parkánové hradby nad vnější stěnou východního městského 

příkopu, byla zřízena třetí brána. Východní vstup do města tak získal svou trojdílnou 
dispozici, dochovanou až do 18. století. Branky v severní (Tmavá fortna) a jižní 
(Pardubská fortna) hradbě vznikly patrně až dodatečně (Frolík- Sigl 1998, 34). 

Podle berního rejstříku z let 1399-1402 platilo v Chrudimi daně 738 osob 
(Šimák 1938, 1244), z uvedeného počtu 281 domů však vyplývá, že se jednalo o 
součet poplatníků z města i z předměstí. Celkový počet obyvatel chrudimské 
aglomerace tedy lze odhadovat pro přelom 14. a 15. století na 3-4000 lidí. Podle 
soupisu z roku 1567 bylo ve vnitřním městě kolem 140 domů (Hanus a kol. 1926; 
Šimák 1938, 1245). Nakolik tato situace odpovídala poměrům ve 13. století, zůstává 
otázkou. Archeologický výzkum, jenž mohl doposud vstoupit ve většině případů do 
okrajových částí města, prozatím nepřinesl doklady využití pozemků nynějších parcel 
k sídlení ve 13. století. Výzkum ve Štěpánkově ulici naopak prokázal poměrně 
pozdní, nejdříve k přelomu 13. a 14. století datovatelné rozměření parcel 
v dochované hranici. Pouze v jediném případě byla zkoumána parcela (čp. 14) 
v blízkosti náměstí, a tam byly zbytky zástavby 13. století dokumentovány (Sigl 
1995). 

Moderní archeologický výzkum proběhl v různém rozsahu na zadních traktech 
parcel ve Štěpánkově ul. (čp. 85), Hradební ul. (čp. 14), Komenského ul. (čp. 59) a 
na parcelách ve Fílištínské ul. (čp. 37-42). Do prostoru obytné zástavby dochované 
do novověku vstoupil pouze ve Filištínské ul., ale i zde byly příslušné části některých 
parcel podsklepeny. Ani stavebně historický průzkum, v Chrudimi ovšem detailně 
provedený jen výjimečně, prozatím průkazně neidentifikoval zbytky měšťanské 
zástavby starší než z pozdního středověku. Ze středověkých obydlí se tak podařilo 
poznat jen nečetné relikty. Nejvýznamnější z nich byly odkryty v Hradební ulici (čp. 
14: Sigl1995). Obezděný sklep ze 14. století zde narušil mj. i starší zahloubený 
objekt, při jehož stěně se zachoval fragment obložení prkny kotvenými do rohového 
kůlu. 

Chronologicky citlivější detaily (portály, ostění) dochované v některých 
chrudimských domech pocházejí až z období pozdní gotiky. Pouze ve Filištínské 
ulici byly počátky domů čp. 37 a 43 na základě stavebně historického průzkumu 
řazeny do 14. století (Lancinger Muková 1995; Muk - Lancinger- Chotěborská s. 
d.). Shodná dispozice některých okolních domů dovolovala uvažovat o obdobném 
stáří (domy byly demolovány v 90. letech 20. století), archeologický výzkum 
jednoho z nich (čp. 39) ale tyto závěry zpochybnil. V místech pozdější zástavby na 
parcele domu čp. 39 byly v pokročilém 14. století užívány odpadní jímky. Po jejich 
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zasypání tu vyrostly dřevěné konstrukce a až v 15. století vznikla kamenná zástavba 
(Frolík- Sigl 1998a, 138-139). Středověké jímky na někdejším dvoře domu čp. 40 
rovněž ustoupily obytné zástavbě, v tomto případě postupně rozšiřovanému 

sousednímu domu čp. 41 (Frolík- Sigl 1998a, 141 ). 
Několik zahloubených objektú z vrcholného středověku bylo zjištěno i při 

prúkopu na severní straně náměstí a severně od kostela (Frolík- Sigl 1994). Některé 
byly odpadními jámami, dva objekty byly obezděné. Většina z registrovaných 
objektú byla zasypána spáleništní destrukcí ve 14. století. Otisky dřeva na přepálené 
mazamc1 dovolují usuzovat na užití srubové, vyplétané a hrázděné konstrukce v 
zástavbě středověké Chrudimi (Frolík - Sigl 1998, 42). Počátky chrudimské 
kamenné nadzemní zástavby neznáme. Výplně jímek z 15. století, zjištěných na 
domovních parcelách, vydaly kusy cihel, k 16. století je doloženo užívání střešních 
prejzú (Frolík- Sigl 1998, 43) a okenních terčíků (Frolík- Sigl 1998, 100, č. 284). 
Rovněž pouze z výplní odpadních jímek jsou známy doklady vytápění měšťanských 
domů kachlovými kamny ve 14. století. Nález glazovaného kachle malého formátu 
(parcela domu čp. 39: Frolík- Sigl 1998, 122, č. 361) naznačuje výskyt kachlových 
kamen v Chrudimi již na počátku 14. století. 

Nečetné archeologické nálezy dokladů výrobní činnosti ve středověké Chrudimi 
stojí v ostrém kontrastu s písemnými prameny, mezi nimiž zaujímá mimořádné místo 
zlomek berního rejstříku z let 1399-1402 (Mendl 1926). Jsou v něm jmenovány 
stovky řemeslníků, mezi nimiž dominuje 157 soukeníků. K údajům o nich i o 
desítkách řezníků, pekařů, sladovníků, krejčích, rybářů, zahradníkú, ale i méně 
početných bečvářích, jirchářích, kovářích, provaznících, kolářích, mečířích, nožířích, 
zlatnících a mnohých dalších však doposud neznáme hmotný protějšek. Pouze 
z jímky na parcele domu čp. 39 byla kromě kožené taštičky, fragmentů bot a odřezků 
podešví (Frolík- Sigl 1998, s. 112-114, č. 323-327) získána i dvě ševcovská kopyta 
(Frolík - Sigl 1998, ll O, č. 318-319). Tento doklad práce ševce pochází ze sklonku 
14. či z 15. století. V Chrudimi jich bylo v letech 1399-1402 zaznamenáno 61. 

Ve výčtu poplatníků je pozoruhodný údaj o pouhých dvou hrnčířích, zmíněni 
jsou i tři výrobci číší, jistě ne skleněných. Poměrně nízký je též počet kovářů (5). O 
zpracování kovů na chrudimské ostrožně svědčí struska, nalezená na severní straně 
náměstí. Není však zřejmé, zda jde o stopy činnosti na raně středověkém hradě či 
vrcholně středověkém náměstí, které podle nálezů z některých českých městech práci 
kovářů mohlo poskytovat v prvních desetiletích městské lokace prostor. Již během 
první poloviny 14. století se však městské rady svými ustanoveními a zákazy snažily 
řemesla znepříjemňující či ohrožující život města odsunout do okrajových míst nebo 
zcela za hradby (srov. Flodr 2001, 314-315). 

Jímky odkryté na parcelách ve Filištínské ulici vydaly bohatý soubor předmětů, 
přibližujících každodenní svět chrudimských měšťanů od 14. století až do novověku. 
Mezi keramickými nádobami se vyskytují hrnky s trojúhelníkovým ústím, 
charakteristické dále pro Jihlavsko, Vysokomýtsko a známé i z Hradce Králové. 
Stolní keramiku zastupují kromě světlé tenkostěnné keramiky také tzv. loštické 
poháry. Z 15.-16. století pochází soubor skleněných nádob - ze staršího období jsou 
to početné kusy tzv. číší českého typu, tj. vysokých štíhlých nádob zpravidla 
zdobených nálepy a horizontálními vlákny (Frolík- Sigl 1998, 104-106, č. 293-300), 
vyskytují se i jiné tvary (Frolík - Sigl 1998, 106, č. 301-302). Vlhké prostředí 
umožnilo uchování početných dřevěných předmětů, jejichž datování žel v důsledku 
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promíšení výplně leckdy obnovovaných jímek není jednoznačné. Patří mezi ně 

dřevěné skládané misky, části díží a soustružených talířů (Frolík - Sigl 1998, 109-
111, č. 310-314, 320-321 ). Několik fragmentů skládaných misek bylo nalezeno i v 
horizontu vrcholného středověku (Frolík- Sigl 1998, s. 92, č. 218, 219). 

Archeologickým výzkumem Chrudimi doposud nebyla zjištěna žádná 
středověká studna. Jejich hloubení do úrovně spodní vody na vyvýšené ostrožně 
patrně představovalo obtížný úkol. Město využívalo jiného zdroje vody, snad 
podobně jako v Hradci Králové, kde je před výstavbou čerpací věže doloženo 
dovážení vody. Stavba vodovodu je prvně zmíněna k roku 1463 (Hanus a kol. 1926) 
- nevíme ale, zda šlo o svádění vody z území východně od města nebo o přívod říční 
vody zařízením čerpací věže. Podél Chrudimky stálo několik mlýnů, dva z nich, 
Podkopanický (čp. 86111) a Blehovsko (čp. 114/IV), se v pramenech uvádějí k letům 
1439 a 1440. 

3 .4.4. Chrudimská předměstí 

Po vzniku královského města se okolní sídlištní struktura podstatně proměnila. 
Během druhé poloviny 13. století výrazně klesla intenzita osídlení v okolí kostela sv. 
Kříže (Frolík - Sigl 1997), který byl v pozdně hradištním období jedním z jader 
zdejšího osídlení. Pod městem, v místech bývalého podhradí, se rozvinula předměstí. 
Západně od města leželo svatojánské, jižně se rozkládalo kateřinské. Názvy 
předměstí, doložené až pro časný novověk, byly odvozeny od místních kostelů, 

jejichž existence je nesporná až pro dobu po polovině 15. století, i když nelze 
vyloučit ani jejich raně středověké počátky. Na obou předměstích byly špitály- jeden 
vznikl roku 1359, druhý je připomenut ke třetí čtvrtině 15. století (Ježek 1999, 865). 
Kolem poloviny 16. století mělo svatojánské předměstí 142 domů, kateřinské 114 
domů (Hanus a kol 1926). V místech jednoho z nich archeologický výzkumu 
v Husově ulici (čp. 24) zastihl část zahloubeného objektu se zbytky dřevěné 

konstrukce, doprovázené početným souborem keramiky 16. století (Frolík - Sigl 
1990). 

Východně od města, před parkánovou hradbou, se v pozdním středověku 

rozvíjelo tzv. Nové město. S neznámými počátky, prvně je zmíněno v 15. století. 
V roce 1567, kdy na něm již půl století stál i pohřební kostel sv. Michaela, jej tvořilo 
86 domů (Hanus a kol. 1926). Nové město bylo od východu opevněno, jak naznačuje 
název ulice Na valech, obloukovitě vymezující jeho původní rozsah z východní 
strany. Při průkopech zde bylo zachyceno zdivo o šíři 2,3 m, snad zbytek 
novoměstské hradby (Frolík - Sigl 1993, 82). V 16. století mělo Nové město dvě 
brány (Šimák 1938, 1242). 
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3.5 . • Jaroměř 

Přemyslovský hrad je zmíněný v písemných pramenech Uako arx) k roku 1126 
(FRB II, s. 205). Jeho poloha je na základě terénní konfigurace a nálezú 
mladohradištní keramiky kladena do míst dnešního jaroměřského náměstí na 
ostrožnu chráněnou tokem Labe (Sláma 1986, č. 47, s. 73-74). V severozápadní části 
náměstí byly nalezeny mlada- či pozdně hradištní hroby (Hejna 1968; z těchto míst 

pochází několik esovitých záušnic: Bláha 1998, 85). Počátky hradu zůstávají 
nejasné (srov. Žemlička 1995, 42), vzhledem k dosavadní absenci středohradištní 
keramiky z ostrožny se však jako pravděpodobná doba vzniku jeví ll. století (lit. viz 
Bláha 1998; Ježek- Slavík 1998). 

Pod západním okrajem ostrožny, na protilehlém břehu Labe, se ve 12. století 
rozvíjelo podhradní osídlení. Archeologický výzkum zde registroval stopy 
zpracování kovú a zbytky dřevěné zástavby. Z této polohy, pozdějšího Pražského 
předměstí, pocházejí i početné mladohradištní doklady pohřbívání. Vzhledem ke 
značné pravděpodobnosti farní funkce zdejšího kostela P. Marie (v pramenech prvně 
zachycen k roku 1339) se otevírá otázka jeho raně středověkého původu (Kurka 
1914, 419; Richter 1977, 49-51 ). Během druhé poloviny 13. století intenzita zdejšího 
osídlení podle archeologických poznatků výrazně klesla (Richter 1977, 53-59). 

Královské město je v písemných pramenech prvně doloženo k roku 1298 (Rl, č. 
3064, 127, s. 251). Jeho podobu určil terénní reliéf, který zásadně ovlivňuje jeho 
osudy dodnes. Zástavba byla omezena jen na vlastní náměstí tvořené dvěma frontami 
domů zbudovaných na obvodu ostrožny. Další osídlení se mohlo rozprostřít pouze 
mimo ni. Jižní okolí bylo vzhledem k trvalému zamokření k trvalému osídlení 
nevyužitelné. Vhodné podmínky neskýtala ani úzká šíje východně od města, a tak až 
500 m východně od městské brány se rozvinulo předměstí, zvané později 

Svatojakubské. Zdejší osídlení je doloženo k mladší fázi 13. století (viz Bláha 1998, 
87, s lit. a soupisem nálezú). llřbitovní kostel sv. Jakuba je výslovně doložen k roku 
13 74 (Kurka 1914, 420). Druhé předměstí vyrostlo západně od města, na druhém 
břehu řeky, v místech někdejšího podhradí kolem kostela P. Marie. Od roku 1349 zde 
při kostele sídlila kanonie augustiniánů kanovníků. 

Kostel P. Marie na západním (Pražském) předměstí nejspíš sloužil i prvním 
měšťanúm. Kostel sv. Mikuláše, stojící na východním okraji města, je prvně 
výslovně zmíněn k roku 1374 (Kurka 1914, 420), pomineme-li zprávu o 
nejmenovaných filiálních svatyních v Jaroměři z roku 1349. Výstavba dochovaného 
městského chrámu sv. Mikuláše byla zahájena patrně v první polovině 14. století 
(srov. Ježek - Slavík 1998, 132). Roku 1404 získali augustiniáni, do té doby sídlící 
na předměstí, povolení k přestěhování do jádra města a před husitskými válkami 
podnikli první kroky k ustavení svého nového sídla (viz Kurka 1914, 420; Ježek 
Slavík 1998, 133, pozn. 29). Podmínkou byla likvidace konventních budov 
s výjimkou kostela P. Marie, jehož konec přinesly zanedlouho husitské války. Po 
nich se předměstská zástavba rozrostla i do míst bývalé kanonie a hřbitova. 

Město bylo v pozdějším středověku přístupné branami na západním a na 
východním okraji ostrožny. Ve druhé čtvrtině 15. století vznikl na západním okraji 
ostrožny, v blízkosti městské brány, přestavbou z tzv. proboštského domu objekt 
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zvaný v pramenech hrad (též zámek). Jeho existence však nebyla dlouhá: v 
pramenech 16. století se už neobjevuje (Wolf 1968). 

Obr. 8. Jaroměř podle mapy stabilního katastru (1840). A nález hrobů doprovázených 
keramickými zlomky z mladší doby hradištní, B poloha pozdně středověkého hradu, C 
přibližná poloha augustiniánské kanonie s kostelem P. Marie, D doklady osídlení z mladší 
fáze 12. a ze 13. století, E děkanství, F stará škola, G Přední Varta, H Zadní Varta (podle 
Ježek- Slavík 1998). 

Složitý byl vývoj východního vstupu do města. Severovýchodnímu narozr 
kostela sv. Mikuláše odpovídá stěna příkopu, vytvořeného odsekáním asi 
40metrového úseku podložního slínovce (Zavřel 1998). Nad příkopem se na straně 
města v pozdním středověku tyčila gotická věž s branou (zbořena r. 1820). Dobu 
zřízení příkopu, který znesnadnil přístup na ostrožnu od východu, ale neznáme; 
nápadná je jeho polohová souvislost s půdorysem chrámu. Z 16. století pocházejí 
doklady o existenci mostu přes příkop (Kuběnka 1968, 142). Most spojoval město 
se šíjí, přetínanou příkopy, jejíž zástavba bývala v 16. století označována jako Přední 
a Zadní Varta. Nejstarší známé archeologické doklady využití tohoto prostoru (dnešní 
Havlíčkova ulice) pocházejí z doby kolem přelomu 14. a 15. století (Ježek Slavík 
1997). Počátky zdejší obytné zástavby neznáme. Poměrně pozdnímu osídlení 
prostoru obou Vart, který původně nepatřil k vlastnímu městu, nasvědčuje systém 
číslování jaroměřských domů: až do novověku byla zástavba Vart chápána jako 
součást Jakubského předměstí. 
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4. ZA OBYVATELI VENKOVA 

4.1. Jaroměřsko jako vzorek 

Jedním z původních záměrů této práce bylo sledovat vývoj raně středověkého 

osídlení v okolí Jaroměře s pozorností zaměřenou na proměny sídlištní struktury 
členěné dvěma předěly - vznikem raně středověkého hradu a ustavením právního 
města - a porovnat získané poznatky se situací zjištěnou u dalších lokalit. Důvody 
pro volbu území Jaroměřska, jehož zpracování by mohlo navázat na pouhé dva 
doposud provedené regionální projekty české archeologie středověku (Mostecko a 
Chrudimsko), byly tři: 
1. Terénní aktivita pracovníků a spolupracovníků archeologického oddělení Muzea 

východních Čech v Hradci Králové, především Jiřího Bočka, jenž v průběhu 80. 
let prováděl intenzivně sběry v okolí Jaroměře a dokumentoval situace ničené 
výstavbou. Výsledkem tohoto úsilí je mimořádně rozsáhlý fond lokalizovaných 
souborů keramických zlomků z pravěku i raného středověku. (Pro sledování 
tendencí archeologické práce je v tomto směru vhodné srovnání se situací na 
Mostecku: Meduna- Černá 1992, obr. 5.) 

2. Poloha zájmového území na okraji intenzivně osídlené oblasti "staré" sídelní 
oikumeny. 

3. Projekt rychlostní komunikace spojující Prahu a Vratislav a navazující, nicméně 
aktuálnější silniční obchvat Jaroměře. 

K vymezení a grafickému znázornění byly navzdory běžné archeologické praxi 
použity mapy v měřítku 1 : 25 000, jež jsou dostatečně podrobné a na rozdíl od map 
1 : 1 O 000 při práci s větší (i menší) oblastí přehledné. Vzhledem k potřebám grafické 
prezentace byla zájmová oblast vymezena jako obdélník zahrnující území o rozloze 
413,3 km2 (17,55 x 23,35 km), tak, aby postihla tři oblasti různé krajinné 
charakteristiky: 
1. úrodné Polabí a dolní Poúpí (severní výběžek tzv. Zlatého prutu; součást "staré" 

sídelní oikumeny); 
2. méně úrodnou parovinu jihovýchodně od Jaroměře a pahorkatinu západně, 

severozápadně a severně od Jaroměře; 
3. úpatí Podkrkonoší a Podjestřebí (bez stop raně středověkého osídlení). 

Počet písemných pramenů pro 13.-14. století je pro venkov sledované oblasti 
rámcově shodný se stavem platným pro raný středověk; výjimkou jsou jen zprávy o 
kostelech, jejichž počátky ovšem neznáme. Zcela odlišnou situaci však shledáváme 
při pohledu na prameny hmotné: počet a výpovědní hodnota archeologických 
dokladů k venkovskému osídlení v raném středověku jednoznačně převyšují 

omezenou výpověď pramenů, jež máme k dispozici pro vrcholný středověk. Cíl 
následující práce je vzhledem k možnostem, jež nálezová situace poskytuje, trojí: 
1. Stanovit rozsah osídlení ve starší době hradištní, resp. jeho severní hranici, a tedy i 

nároky tehdejších obyvatel na přírodní podmínky. 
2. Srovnat proměnu osídlení střední a mladší doby hradištní. 
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3. Sledovat průběh, popř. příčiny zániku mladohradištní, resp. raně středověké 
sídlištní sítě. 

Vyhneme se opisování pedologických a klimatických charakteristik okolí soutoku 
Labe, Úpy a Metuje z přírodovědeckých publikací, neboť naším záměrem není 
rozbor environmentálních vztahů někdejších sídlišť (k přírodním podmínkám viz 
Faltvsová- Mackovčin- Sedláček a kol. 2002, 13-43, 58-67, 154-163, 218-227). 
Neb~deme vytvářet ani stále zdokonalované databáze sledující nadmořskou výšku 
venkovských sídlišť, jejich vzdálenost od vodoteče, vztah k orientaci osídleného 
svahu (zpravidla jižní a jihovýchodní) apod., rozvíjené s ne zcela jasným cílem 
především bádáním o struktuře neolitického osídlení (srov. Rulf 1983; Pavlů -
V okolek 1992; Květina 2001; Končelová 2005). Vystačíme s konstatováním, že raně 
středověkým (a pravěkým) zemědělcům tato krajina vyhovovala; více pochopitelně 
otevřené povodí dolní Úpy a dále k jihu, po soutoku, Labe, méně zamokřená niva 
Metuje či chladnější a kopcovité horní Polabí. 

Podstatným faktorem, který hluboce poznamenal vývoj zdejších sídelních forem, 
byla nesjízdnost zdejších toků a absence snadného přechodu do kraje za horami, do 
Kladska a do Slezska. Keramické zlomky z náchodského Starého Města (kde je třeba 
hledat /prvotní/ sídlo tirona z Náchoda) představují nejstarší známý hmotný doklad 
středověkého osídlení při vstupu k průsmyku vedoucímu ke Kladsku (Hejna 1967, 
21-22; Tůma 2004, 20-23; k raně středověkému osídlení Kladské kotliny viz Tůma 
1998, 53, s lit.; Lodowski 1972; 1992; Tyszkiewicz 1990). 

Dnešní sídelněhistorický zájem se musí smířit se zánikem rozsáhlé plochy 
v důsledku napuštění přehradní nádrže Rozkoš. V 17. století byla úrodnost dnes 
zatopených polností hodnocena v osmistupňové stupnici převážně číslem 3, částečně 
i 4 a 5. Zdejší přírodní podmínky v nadmořské výšce 275-290 m skýtaly, srovnáme-li 
je s okolím, příhodné prostředí eventuálnímu osídlení od střední doby hradištní. 

4.2. Možnosti srovnání 

Vhodným protějškem pro srovnání výsledků heuristiky z Jaroměřska se zdály bý1-
i z důvodů regionální blízkosti - poznatky z dlouholeté prospekce okolí Chrudimska, 
a to rovněž vzhledem k tomu, že početné archeologické publikace z posledních dvou 
desetiletí 20. století představovaly takřka komplexní obraz vývoje Chrudimi ve 13.-
15. století (souhrnně Frolík 1983; Frolík Sigl 1994; 1998). Pozornost věnovaná 
venkovskému okolí města (Frolík - Sigl 1995; 1995a) slibovala možnost zkoumání 
tendencí ve vzájemném vztahu města a jeho zázemí a následného srovnání 
jednotlivých městských regionů. 

Analýza pramenů ke středověkým dějinám města (Ježek 1999; 200 1; Razím 
Ježek 2001) však ukázala, že dosavadní archeologický výzkum jádra Chrudimi byl 
poznamenám jednak fabulacemi přebíranými z prací amatérských badatelů z 19. a 
počátku 20. století, jednak nekritickou interpretací archeologických (a stavebních) 
situací (viz kap. 3.4.). Obtížně uchopitelný se ukázal být rovněž rozsáhlý souhrn 
výsledků terénní prospekce někdejšího zemědělského zázemí města (Frolík Sigl 
1995; 1995a). 
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Před vstupem na Chrudimsko se zastavme u pojmů naleziště a (archeologická) 
lokalita. Další diskuse o významu těchto slov (souhrnně Kuna 1994, 72, 76; 
Venclová 2001, 4; srov. Smrž 2003, 841) jsou patrně bezpředmětné, neboť jak je 
v archeologií běžné- snahy o precizování již dostatečně zatemnily jejích smysL Je-li 
naleziště místo nálezu, pak je rozlišování naleziště prokazatelného a 
neprokazatelného v rámci povrchových sběrů nesmyslné. (M. Kuna /1994, 72/ např. 
váží, ,jakou koncentrací povrchových nálezů lze považovat .... za doklad 
,naleziště'".) Naše sofistikovaná prostorová archeologie se vzdala jednoduchého 
řešení, v němž lokalitou je prostorově pevně vymezená plocha poskytující důkazy 
svého intencionálního využití právě v době, z níž pocházejí. Naproti tomu pokládá 
lokalitu za rovnocennou nalezi.\:ti, a stejně nesmyslně se pak zamýšlí nad 
"prokazatelností" lokality. Schází tedy možnost postihnout kvalitativní rozdíl mezi 
nalezišti a je na každém z nás, jaké chápání si vybere: zda hledá naleziště, nebo 
"naleziště". Na rozdíl od aktuálních trendů nepokládám níže každé naleziště za 
lokalitu, neboť za lokalitu by pak bylo třeba pokládat veškeré zemědělské zázemí 
(vrcholně) středověké vsí, tzn. veškeré dnešní polností a louky, z nichž pochází byť 
jen jediný střep vyvezený s odpadem či hnojem. Za (archeologickou) lokalitu níže 
pokládám místo nenáhodného uložení dokladů lidské činnosti, tzn. polohu, jež se 
neadekvátně, leč běžně, označuje jako prokazatelné naleziště, či lépe jako poloha 
s přímými doklady lidské aktivity. Jak se však definuje ono prokazatelné nalezil;tě? 

Vzhledem k předmětu našeho zájmu se vraťme na Chrudimsko. J. Frolík aJ. Sigl 
(1995, 7) pokládají za soubor prokazující naleziště (sic!) 7 zlomků keramiky, a to 
v důsledku toho, že při nižší či vyšší hranici výsledek sběrů nevykazoval obraz, jaký 
byl očekáván. Autoři poukazují také na to, že při nálezu objektu v liniovém řezu bývá 
získán někdy jen jeden, jindy třeba žádný zlomek keramiky, a přesto takový objekt 
prokazt~je naleziště (Frolík Sigl 1995, 7). "Prokazatelnost naleziště" ovšem 
v takovém případě nezávisí na onom exemplárním nálezu střepu, nýbrž na evidenci 
objektu. V různých situacích mohou důkaz představovat různé nálezové kategorie, 
jež se mohou doplňovat, nelze je ale směšovat. Autoři posléze předkládají soupis 
"archeologicky doložených lokalit" (Frolík- Sigl 1995, 82n.). Převážnou část z něho 
tvoří polohy o jednom, dvou, třech zlomcích keramiky, a to včetně vrcholně 

středověkých. V poznámce k soupisu stojí, že "Následující seznam se snaží ... 
předvést veškerý známý archeologický materiál ... ": ze zamýšleného soupisu 
,,archeologicky doložených lokalit" se tak rázem stal soupis 284 nalezišť. 

Toto číslo z území méně než polovičního, než jaké se svými dvěma stovkami 
nalezišť představuje sledovaná oblast J aroměřska (chrudimských 191,1 km2 oproti 
jaroměřským 413,3 km2

, avšak na rozdíl od Chrudimska včetně oblastí za hranicí 
raně středověké oikumeny), dokládá velikou systematičnost a pečlivost při 

shromažďování pramenné základny k poznání středověkého Chrudimska. (Početní 
rozdíl se poněkud zmírní, odečteme-li ze součtu z Chrudimska nálezy z jádra města, 
které zůstaly v případě Jaroměřska vzhledem k práci R. Bláhy /1998/ stranou.) 
Náročná práce J. Frolíka aJ. Sigla (1995; 1995a) tak potvrzuje, že úvodní rozvaha a 
stanovení kritérií průkaznosti před vlastní realizací projektu určuje kvalitu jeho 
výsledků. S tímto problémem se budeme potýkat i my v následujících kapitolách. 
V soupisu nalezišť se pokouším evidovat veškeré nálezy, které jsou ověřitelné ve 
sbírkách Muzea východních Čech v l-Iradci Králové. Přihlížím i ke sbírkám jiných 
muzeí (M Jaroměř, OM Náchod), jejichž fondy však postrádají přesnou lokalizaci, a 
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proto jsou pro náš účel málo přínosné. V interpretační části však pracuji pouze 
s lokalitami, jež vyznačuji tučným písmem. 

K obrazu osídlení skládanému z nalezišt' vrcholně středověké keramiky náleží i 
varování před pouhou evidencí publikovaných údajů, jež se zhusta omezují na 
lokalizaci a určení stáří nálezu. Naprostá převaha zmínek o nálezech vrcholně 
středověké keramiky z Jaroměřska se týká souborů o několika málo kusech (méně 
než 1 O), jež samy o sobě nemohou sloužit jako důkaz nenáhodného uložení v dotyčné 
poloze. Mechanické zapracování takových údajů do statistických analýz by nutně 
vedlo ke zcela zkreslené představě o někdejším osídlení. Mladohradištní lokality 
obvykle vydaly několik desítek či stovek střepů. Jak při takovém srovnání naložit se 
soubory o několika kusech zjiných katastrů? Poučné je na tomto příkladu rovněž 
zastoupení vrcholně středověkých keramických zlomků v souborech s procentuální 
dominancí raně středověkého materiálu: vedle desítek či stovek mladohradištních 
střepů je tu mnohdy evidováno i několik střepů vrcholně středověkých. Mohou snad 
sloužit jako doklad kontinuálního osídlení polohy? - V jiných pracech bývají 
obdobně početné soubory za svědectví někdejšího vrcholně středověkého sídliště 
pokládány. 

Zatímco v případě sběrových souborů vrcholně středověké keramiky bude patrně 
nalezena obecná shoda v potřebě několika desítek střepů, aby udávaly lokalitu, méně 
kategorický musí být postup při stanovení lokality raně středověké. Z povahy 
archeologických sběrů vyplývá, že ohledávány bývají polohy předem vytipované jako 
potencionální lokality: ve většině pozitivních případů je tedy prakticky splněna 
podmínka vhodnosti přírodních dispozic k osídlení a priori, vědomým výběrem 
zkoumané polohy. Problémem při zpracování sběrů z Jaroměřska může být, že 
nebyly prováděny metodou odpovídající teorii analytických povrchových sběrů; 
zpravidla probíhaly výběrem potenciální lokality, bez uplatnění metod vycházejících 
z teorie vzorku (srov. Kuna 1994, 41-60; 1998). I když to může být handicapem, 
charakter získaných pramenů, jež si nepochybně vyhodnocení zaslouží, nezměníme. 
Pochopitelně jinou váhu budou mít v dalším textu 3 vrcholně středověké střípky 
z extravilánu Klen (č. 161), k nimž postrádáme písemné prameny a odkud žádné 
hmotné stopy středověkého sídliště neznáme, než několikanásobně početnější 

soubory stejného stáří z Černožic, doložených opakovaně od 12. století. Stejně tak 
přičítám jinou váhu souboru keramických zlomků ze 13. století z jádra stávající vsi 
než z několika od něho vzdálených polních parcel. Průkaznost (lokality) se nadále 
netýká dokladu osídlení katastru, nýbrž polohového ztotožnění naleziště s lokalitou. 

Podstatná je též rozlehlost plochy, ze které byl soubor získán; ta žel nebývá 
v informativních zprávách udávána. Situaci neulehčuje ani nahrazení dříve 

uváděných parcelních čísel mapovými koordináty, je-li uveden pouze jeden bod (ve 
středu naleziště?: Bláha - Kalferst - Sigl 2004): rozsah plochy, na níž byly sběry 
provedeny, je znejasněn úplně. 

Vyloučíme-li v dalším kroku práce ze soupisu naleziště, jež (mnohdy 
publikována) nesplňují kritéria pro označení za archeologickou lokalitu, klesne počet 
položek z celkového počtu více než dvou stovek (nalezišť) na přibližně 47 % 
(lokalit) - a to včetně opevněných poloh a pohřebišť narušených v 19. století. 
Procento lokalit vyčleněných z nalezišť registrovaných výhradně povrchovými sběry 
by bylo ještě nižší. 
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Na základě souborů keramiky získaných sběrem nejsme schopni postihnout její 
relativní chronologii, tzn. případnou následnost sídlišť. Chronologický rozptyl (a 
rovněž nemožnost přesnějšího datování) evidovaných keramických zlomků 

z jednotlivých lokalit mnohdy nedovoluje rozhodnout, zda se jedná o stopy osídlení 
kontinuálního, nebo o svědectví opakovaných návratů do výhodných poloh v průběhu 
několika staletí. Chabou útěchou je, že ani archeologický odkryv tuto otázku 
zpravidla nedokáže zodpovědět (srov. Bubeník 1975, 648-649). Jen v několika 
případech, kdy byly střepy vykopány amatérskými výzkumníky, máme kusé 
informace o jejich původu. (Na poli čp. 576 v Hustířanech /př. č. 52/82/ tak byla 
rozkopána jáma rozměrech 140 x 170 cm a hloubce 50 cm. Pochází z ní 8 
různobarevných střepů /př. č. 52/82/ ze 7 nádob s menším podílem slídnatého prachu 
v hmotě, malou příměsí křemenného ostřiva a s přetahy. Střepy se patrně liší i 
stářím.). 

Interpretace výsledků povrchových sběrů působí jak na Chrudimsku, tak na 
Jaroměřsku značné potíže. Cestou, jež se v této souvislosti nabízí, může být přístup 
k evidovaným lokalitám se znalostí výsledku, tzn. novověké sídlištní struktury, 
jinými slovy rekonstrukce vývoje osídlení vedoucího ke "konečnému" stavu. 
Uplatnění tohoto způsobu (např. Klápště 1994) vyvolává námitky vůči ahistorickému 
přístupu, resp. vůči vsazování raně středověkých lokalit do souvislostí, jejichž 
výsledek je znám- nám, nikoli raně středověkým obyvatelům. Pro řadu katastrů ale 
reprezentativním souhrnem poznatků nedisponujeme, a tak soustředění pozornosti na 
jednotlivé katastry, byť jejich hranice mohou být výsledkem okolností až pozdějších 
staletí, často nabízí jedinou možnost k využití shromážděných pramenů. 

4.3. Chronologické opory archeologického datování 

Vážným a v dohledné době neřešitelným problémem je absence opor pro 
absolutní datování středověké keramiky z Jaroměřska (a Hradecka). Doposud 
chronologicky nejurčitější soubor pokrývající alespoň zčásti námi sledované období 
pochází z Hradce Králové (Richter- Vokolek 1995, 57-79), ani zde se nepodařilo 
vymezit jednotlivé fáze přesněji než podle tradičního rámce středo- až pozdně 
hradištního období, a to ještě se značnou dávkou rezervovanosti (srov. Richter 
V okolek 1995, 62-63, 76). Ta je nezbytná nejen vzhledem k charakteru nálezových 
situací (vertikální stratigrafie intenzivně využívaných poloh s pravděpodobností 
sekundárního uložení starších střepů), ale i vzhledem k morfologické a technologické 
rozmanitosti hrnčířské produkce ve 13.-14. století, a rovněž k ji sté ustrnulosti 
vrcholně (a pozdně) středověké keramiky severovýchodních Čech (srov. Sigl 1999a, 
143). 

Ani poměrně dobře dochované dřevěné prvky, součásti mladohradištních 
konstrukcí na hradeckém návrší, z nichž prozatím nejpočetnější soubor (16 ks) byl 
vyzdvižen při záchranném výzkumu v Klicperově divadle (Bláha 2003a), pro malý 
počet letokruhů neposkytly dendrochronologické datum (Dvorská 2000), jež by 
ostatně při datování souborů z tamějších mocných vrstev představovalo pouze velmi 
podmíněnou pomoc. Podstatný pro pokusy o přesnější chronologické vymezení 
keramických nálezů proto stále zůstává materiál z pohřebiště v Lochenicích, kde se 
nádoby v hrobech z druhé poloviny 1 O. až první poloviny 11. století setkaly se šperky 
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(Sláma 1990); i zde se ale jednotlivé nádoby výrazně liší. Další pevnější, rovněž 
nikoli bezproblémový bod, zhodnocený již M. Richterem a V. Vokolkem (1995, 78), 
představuje soubor získaný při výzkumu reliktů sídliště ze 13. století v Hořické ulici 
v Hradci Králové (Sigl- V okolek 1994; Hrubý- Sigl 1996). O potížích s datováním 
keramiky v severovýchodních Čechách svědčí srovnání stáří mincí uložených 
v Hradci Králové krátce po roce 1346 s charakterem hrnce, v němž byly uschovány 
(Sigl 1999a). Nezbývá proto než aplikovat při datování raně středověké keramiky 
obecné poznatky, opírající se o nálezy z jiných českých lokalit, především z Libice 
nad Cidlinou (Bartošková 2000). 

Vzhledem ke smíšeným souborům získaným sběrem nelze na základě keramiky 
z Jaroměřska stanovit chronologické sekvence. Nezbývá proto než naopak nastínit 
důvody, které vedly k zařazení nálezů do určitého období: 

Keramiku starší doby hradištní zastupují zlomky nádob plynulé esovité profilace 
s jednoduše profilovanými, především zaoblenými okraji a výraznou výzdobou 
hřebenovou vlnicí. Zpravidla jen morfologie dovoluje odlišit keramiku střední doby 
hradištní. Na keramice, jež rovněž obsahuje (ne vždy) hojnou příměs slídy, se 
uplatňuje především výzdoba hřebenem (hřebenové vlnice, hřebenem rytý pás, šikmé 
vpichy ve vodorovném pásu a jejich vzájemné kombinace). Okraje bývají jednoduše 
profilované, bráněné. Vnější povrch nádob nese stopy obtáčení, na vnitřní straně 
bývají patrné vertikální rýhy. Od mladší fáze střední doby hradištní se objevují 
přetahy povrchu nádob, jež pak provázejí keramickou produkci až do vrcholného 
středověku. V průběhu střední doby hradištní se zmenšují slídnatá zrna užitá jako 
ostřivo až do podoby slídnatého prachu. Za keramiku mladší doby hradištní 
pokládám především kusy zdobené rytou šroubovicí, jednoduchou vlnicí, linií 
jednoduchých vpichů a vrypů. Hrdlo bývá od výdutě odděleno odsazením, někdy 
několikanásobným. Okraje, vzhůru prohnuté, vytažené, ovalené aj., bývají různě 
profilovány, jak prožlabením na vnitřní stěně, tak členěním okružL Oproti starší 
keramice obsahuje výrazně menší (nebo žádný) podíl slídy. Povrch nádob bývá 
pokryt slabou vrstvou engoby. (Nezdobené zlomky z těla nádob, kterých je 
pochopitelně většina, byly v rámci jednotlivých lokalit hodnoceny řazeny podle 
podobnosti materiálu a úpravy střepu se zlomky s výzdobou.) 

Keramika shodného charakteru se však vyskytuje i v situacích, jež sídelně

historické souvislosti (včetně městského prostředí) a pokročilost a škála keramických 
tvarů dovolují datovat výlučně do mladší fáze 13. a do 14. století. Markantní rozdíl 
nezaznamenáváme pro venkovské prostředí ani ve způsobu zpracování nádob. Stále 
se vyskytuje přetah, dna nesou stopy podsýpky. Rozlišit proto keramiku mladší fáze 
mladší doby hradištní a keramiku 13. století je velmi nesnadné a v některých 
případech je třeba zohlednit (byť hrozí nebezpečí důkazu kruhem) i širší okolnosti 
naleziště. 

Obzvláště v mladší fázi středohradišního a v mladohradištním období se keramika 
z jednotlivých lokalit navzájem výrazně odlišuje použitým materiálem a způsobem 
zpracování a její popis nelze shrnout do celkové charakteristiky. V rámci 
jednotlivých lokalit také nalézáme výrazné rozdíly, nicméně alespoň u některých lze 
sledovat převahu shodných prvků: materiál z různých vsí nasvědčuje, že je z větší 
části produktem místní výroby, jejíž postupy se různily. Některé lokality se vyznačují 
jemným střepem se značným podílem plaveného materiálu (Jezbiny), častější bývá 
příměs křemenných zrn, a to až do velikosti 3 mm. Různí se též podíl a forma slídy 

48 



obsažené v keramické hmotě. Od střední doby hradištní se též poměrně často 

objevuje jemnější a světlejší přetah na jedné, nebo na obou stěnách nádoby. Bývají 
jím opatřeny fragmenty jak nádob hojně ostřených křemennými zrny, tak nádob 
jemného střepu. Barevnost střepů bývá různá, od černé až po oranžovou. 

4.4. K dalším pramenům k poznání raně středověkého osídlení .Jaroměřska 

Až na naprosté výjimky neexistují k venkovským lokalitám na Jaroměřsku 
písemné zprávy z raného středověku. Kosmas zaznamenal hranice událost z r. 1 068 
v Opočně a na Dobeníně (Kosmas II, 23; Bretholz ed. 1923, s. 115). Z Dobenína, 
jehož kostel je prvně zmíněn k r. 1359 (LC I. s. 91; stavebněhistorický průzkum řadí 
nejstarší dochované části kostela do doby kolem přelomu 13. a 14. století s možným 
přesahem dvou desetiletí oběma směry: Čížek - Jánský- Slavík 1997, 22-23), ani 
z jeho nejbližšího okolí raně středověké nálezy neznáme, a role lokality se tak pojí 
spíše k souvislosti s přechodem hranice. Opočno se objevuje ještě ve výčtu poplatků 
z knížecích hradů z roku 1130 (CDB I, č. 111, s. 113). 

Listina olomouckého biskupa z r. 1143-1148, potvrzující majetek strahovskému 
klášteru (CDB I, č. 156, s. 160), se sice týká i Hradecka, jmenuje však z okolí Hradce 
vesměs lokality ležící mimo území našeho zájmu: Lochenice, "vgesz, quod Skalika 
dicitur" (patrně Skalice ca 8 km severně od Hradce Králové, srov. 6.3.), Neděliště a 
Třebnouševes. K roku 1186 se v pramenech objevují "Quasslici (Quáslici) super 
Methugiam (Methuya) et Plessov" (CDB I, č. 31 O, s. 282). Z nich s jistotou 
identifikujeme Ples, v němž do doby výstavby stejnojmenné pevnosti (dnešní 
Josefov) stával kostel (1271: CDB V.2, č. 646, s. 273) sv. Jiljí (ke druhému případu 
se vrátíme v kap. 5.1.). Z 12. století pochází také zpráva o vsi Cernozicih (CDB I, č. 
364, s. 331) darovaných Opatovickému klášteru- ověřit totožnost s Černožicemi u 
Jaroměře však není možné, v mtůetku kláštera je později nenacházíme; se jménem 
donátora, Kochana, se ve 12. století, resp. v CDB, setkáváme ještě několikrát, vždy 
však ve velké vzdálenosti od Hradecka. 

Kromě depotu přibližně 600 kusů denárů z 12. století, nalezeného při orbě na poli 
u Libotova (Sůla 1967, !), je znám ze širšího okolí ještě depot boleslavských denárů 
a zlomkového stříbra z Cistěvsi (Domečka- Sál 1928, 31 ). V jaroměřském muzeu je 
s označením "Brod" (u Heřmanic) uložen "zlatý peníz" Friedricha I. Barbarossy 
(Nálezy mincí II, č. 1625, s. 49-50). 

Románské kostely se ve sledované oblasti nedochovaly, s výjimkou stavebního 
reliktu ve Dvoře Králové, jenž však náleží spíše pokročilému 13. století. Otázku 
počátků Dvora Králové, k níž se neobjevily nové relevantní prameny (viz Wolf 1964; 
Bláha - Hejhal - Květina 1999; Bláha Kalferst - Sigl 2004, č. 112-116, s. 19-20; 
Hejna 1967, 23-24), pomíjím. Připomeňme jen výběr ze základních dat: 1270- kněz 
Go(fridus de Curia (CDB V.1, č. 614, s. 216); 1316- oppidum ... dictum Hof(RBM 
III, č. 294, s. 118); jako město je Curia doložena k r. 1340 (RBM IV, č. 760, s. 301 ). 

Bez archeologických poznatků by zcela jinak vypadala nejstarší historie České 
Skalice, z jejíhož katastru postrádáme jakékoli doklady raně středověkého osídlení. 
Její počátky bývají odvozovány od predikátu Petra de Scalich z r. 1238 (CDB III.1, č. 
181, s. 226; např. Šimák 1938, 890), přičemž stranou zůstávala lokalita Skalice, ev. 
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Skalička, ca 8 km severně od Hradce Králové (1143-1148: Skalika), vraném 
středověku patrně nikoli bez centrální funkce a i ve 13. století osídlenou mnohem 
intenzivněji než prostor pozdější České Skalice Qak vyplývá z nálezů 
archeologických, známých sice již v první čtvrtině 20. století /např. Domečka- Sál 
1928, 247; srov. zde kap. 5.2./, avšak pro historiky formulující stále pak přebíraný 
názor na počátky České Skalice nepříliš zajímavých). Situace však může být 
mnohem složitější (viz kap. 5.3.). Co se České Skalice týče, pochybovat není třeba 
ani o chybnosti dosavadních výkladů o primárním postavení hradu severně od 
nynějšího města ("Na Koldovce") a sekundární pozici tvrze u českoskalického 
farního kostela v Malé Skalici (např. Bouza Mtihlstein 1975). Malá Skalice by 
naopak mohla být klasickou ukázkou dispozice panského sídla 13. století, 
předcházejícího vysazení blízkého městečka v dnešní poloze. Nejstarší archeologické 
stopy zdejšího osídlení však datujeme až do druhé poloviny 13. století, doklady 
existence kostela pocházejí až z poloviny 14. století. 

Zajímá-li nás proměna venkova, je výpověď písemných pramenů i pro 13. a 14. 
století nepatrná. Zprávy z Hradecka ze 14. století (viz Šimák 1938, 844-846) 
nepřekvapují údaji o lánech náležejícím kjednotlivým vsím, avšak ani tak datované 
zmínky pro Jaroměřsko nemáme. Nescházejí naproti tomu zprávy o vysazení lánů 
emfyteutickým právem v 15. sto letí (Velký Třebešov a Doubravice u České Skalice, 
1404: LE VI, 407). I zde tedy připadá role shromáždění pramenů pro poznání proměn 
raně středověkého osídlení archeologii, žel s velice omezenou šancí historické 
interpretace. Nicméně omezený prostor se tu nabízí: např. soubor 33 střepů z 15. 
století z domovní parcely v Do lanech (č. 191 ), o kterých se jmenovitě zmiňují až 
novověké prameny, je cenným svědectvím o poloze pozdně středověké vsi, z jejíhož 
katastru jinak známe pouze polohy osídlené v raném středověku. A nálezů keramiky 
ze 13. století, které svým počtem naznačují nenáhodnost, je přirozeně v jádrech i 
v těsné blízkosti intravilánu dnešních vsí, mnohdy postrádajících jiné doklady o své 
poloze ve vrcholném středověku, více. 

Nápadné je v této souvislosti pro počátek 14. století souběžné dvojí (české a 
německé) označování vsí (srov. Šimák 1938, 844) v oblasti vyznačující se jednak 
shodou v krajinné dispozici (kromě georeliéfu i v geologickém podkladu: převážně 
vápnité jílovce, podřízeně slínovce a jílovité prachovce), jednak půdorysy vsí: 
Jasenná- Hengstberch, Rosperg (viz níže); Černilov- Slakendorf(l271 Cyrnelowe: 
CDB V.2, č. 646, s. 273; 1305 Slakendorf: RBM II, č. 2065, s. 891; 1343 
Czyrnyelow: RBM IV, č. 1322, s. 533; 1344 Tzyrnyerolo: MV I, č. 367, s. 248; 1352 
Slakndorf: RDP, s. 90, atd.), České Meziříčí- Kunygswald (1352 Kunygswald sive 
Mezrziecz, 1384 Kungswald sive Meczierzicz: RDP, s. 90, 1356 Cunzwald: LC Ll, 
s. 21 ). Mezi nimi leží Králova Lhota, prvně zmíněná k r. 1343 (Lhota: RBM IV, č. 

1322, s. 533; filiální kostel sv. Materna: LC Ll, s. 21), Libřice pak k r. 1356 (Libsicz: 
LC I. L s. 26). 

Pojítkem těchto vsí je rovněž absence dokladů středověkého osídlení před 13. 
stoletím. Zatímco z katastru Královy Lhoty a Libřic (rovněž však ze 
sousedního katastru Lejšovky) neznáme žádné průkazné sídlištní nálezy ze 
středověku, katastr Českého Meziříčí vydal pouze vrcholně středověké nálezy, a to z 
intravilánu a jeho bezprostředního okolí (parc. č. 197 - př. č. 71/88; zahrada čp. 70 
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př. č. 97/87; parc. č. 524 - př. č. 7/89; poloha U mlýna - Sigl 1972, 40; mimo 
ponecháváme vzdálený jižní výběžek katastru s dvorem Vranov). 

Z katastru Jasenné disponujeme pouze jedním souborem, datovatelným do 
pozdně ~radištního období či do 13. století, a to zjádra dnešní vsi. Na 
katastru Cemilova známe polohy s nálezy 21 střepů z (2. poloviny) 13. století (parc. 
č. 1440, 1446) a 5 střepů z 2. poloviny 13.- 14. století (parc. č. 1439, 1448/1: 
Kalferst- Sigvl- V okolek 1993, s. 7), které ovšem nedokládají sídlištní využití těcht~ 
nalezišť. I z Cemilova je z jádra vsi- z fary znám nález keramických zlomků ze 
13.-14. století (Sigl 1972, 3-4; Bláha Kalferst Sigl2004, č. 46, s. 10; další nálezy 
z mladšího středověku ibid., č. 47 a 48, s. 10). (Mladší- z druhé poloviny 14. a z 15. 
století - je keramika z tzv. tvrze Kalthaus a jejího okolí: Buranský Tichý 1986· 
Bláha - Kalferst Sigl 2004, č. 43-45, s. 1 0). K této dvojici vsí disponujem~ 
odhadem jejich ceny z počátku 14. století: Jasenná a Černilov byly dohromady 
hodnoceny na částku o něco více než 900 hřiven stříbra (RBM II, č. 2065, s. 891; 
zbytek nad 900 hř. stř. byl kupci darován). Kolem poloviny 14. století činil celkový 
roční příjem z obou vsí zároveň 7200 gr. pr. (RBM IV, č. 1322, s. 533; srov. Šimák 
1938, 844). 

Struktura vrcholně středověké vsi v severovýchodních Čechách však zůstává 
archeologickému výzkumu nepřístupná, a nemůže se proto stát předmětem zájmu 
této práce. A však jen mizivé procento z venkovských lokalit na Jaroměřsku bylo 
podrobeno standardnímu archeologickému výzkumu. Výjimku představují ojedinělé 
záchranné akce, zpravidla více než nouzové, při nichž byly dokumentovány 
zahloubené objekty. Ze sídlištních jde o akce v Holohlavech a Smiřicích. Naprostá 
většina hrobových nálezů z venkovského prostředí byla na Jaroměřsku zjištěna v 19. 
století. V posledním půlstoletí byly dokumentovány pouze tři narušené hroby v 
Semonicích (Kalferst - Sigl -V okolek 1993, 17). 

Dosavadní archeologická evidence nepřinesla ze sledovaného území žádné 
doklady středověké nezemědělské výroby. O takové aktivitě ve vzdálenějším okolí 
svědčí jako první keramika se stopami dehtu z katastru Kocbeří (okr. Trutnov), 
příznačně z doby kolem přelomu 13. a 14. století (Wolf 1978; 1981). Ze stejné doby 
pocházejí i další doklady dehtářství v podhůří (Tichý- Wolf 2001). Tehdy však již 
byly východní Čechy mnohem rozlehlejší než o století dřív. 
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5. PROMĚNA VENKOV A NA STŘEDOVĚKÉM JAROMĚŘSKU 

5.1. Sídla v raně středověké krajině 

Doklady osídlení ve starší době hradištní jsou ve sledované oblasti po intenzivní 
terénní prospekci známy ze dvou lokalit, a to na katastrech Jaroměř - Horní Dolce 
(srov. Vokolek 1997, 655-657) a Dolany. Do (mladší fáze?) starší doby hradištní, 
příp. počátků střední doby hradištní, patří nečetné nálezy z katastrů Čáslavek, 
Habřiny, snad Holohlav. 

Obr. 9. Výřez z mapy dokladů osídlení Čech v epoše "rs.3" (specifikováno jako mladší 
fáze 8. století a první polovina 9. století) podle J. Bubeníka (1997, příloha) s vyznačením 
sledovaného území. 

S jistotou můžeme zmíněné lokality (s výjimkou Habřiny, kde se dotyčná poloha 
č. 89) může omezovat pouze na starohradištní období) řadit k osídlení střední doby 
hradištní (mapa 2 v příloze). To je tak ve sledované oblasti doloženo na katastrech 
obcí Čáslavky, Dolany, Dolní Dolce, Holohlavy, Choustníkovo Hradiště (v mapové 
příloze č . 236), Jaroměř (3 lokality: Na ptákách, Horní Dolce, patrně i poloha Na 
spravedlnosti), Jezbiny, Vlkov. 

Do mladší fáze střední doby hradištní nebo do nejstarší fáze mladší doby hradištní 
řadím kromě lokalit uvedených výše ještě nálezy z katastrů Černčic, Černožic , 
Dolska, Hustířan, Choustníkova Hradiště (v mapové příloze č . 234), Rodova, 
Rožnova, Volovky (poloha Vinice) a snad i Smiřic. Jakkoli je naše pramenná 

52 



základna fragmentární, vyplývá z tohoto výčtu značný rozdíl mezi rozsahem osídlení 
starohradištního a v mladší fázi střední doby hradištní. 

Sídlištní struktura ustavená ve střední době hradištní přetrvala mladší dobu 
hradištní (mapa 3 v příloze), během níž byla dále zahušťována. Postup do poloh do té 
doby nevyužitých ale nebyl výrazný, omezil se nanejvýš na polohy ležící dnes na 
katastrech sousedících s těmi, jež poskytly doklady středohradištního osídlení. 
"Stará" sídelní oblast, zohledníme-li i osídlení pravěké, tím ale zdaleka nebyla 
využita na hranici svých možností. Do vyšších či pro orebné zemědělství méně 
výhodných poloh mladohradištní osídlení podle dosavadních poznatků nepostoupilo 
vůbec. Zdůrazněme přitom, že sledovaný region představoval potenciální východisko 
ke dvěma z mála přechodů přes pohraniční hory z České kotliny do Slezska či do 
Kladska. 

Osou raně středověké sídelní oblasti byly od střední doby hradištní 
postupujeme-li proti proudu břehy inundačního území Labe po jeho soutok s Úpou, 
a dále dolního toku Úpy. Zatímco západně od Labe se rozkládají intenzivně osídlené 
sprašové polohy, východní část, pokrytá vápnitými jílovci a písčitými štěrky, raně 
středověké obyvatele nelákala. Využit tu byl pouze samotný břeh inundace, po 
kterém podél Labe až do 19. století vedla cesta od Hradce přes Ples k Jaroměři. 
Fluviální písčité štěrky jižně od Jaroměře zůstaly neosídlené dokonce až do sklonku 
18. století, kdy zde teprve v souvislosti se stavbou pevnosti Ples (později Josefov) 
vznikly vsi Rasošky a Nový Ples. Dále kjihovýchodu oddělovala polabskou sídelní 
enklávu od osídlení v povodí Dědiny (srov. Horák 2004) a při jihovýchodním ohbí 
Metuje rozsáhlá méně úrodná a v raném středověku neosídlená oblast. 

Při hodnocení úrodnosti půdy pomáhá tereziánský katastr, stanovující 
v osmistupňové škále výhodnost, resp. výnosnost zemědělských podmínek. Jeho 
konstatování sice v zásadě platí pro jednotlivé katastry, při zobecnění ve větším 
měřítku by však vedly k závěrům nezohledňujícím středověké priority. Např. od 
pravěku centrální Hradec [Králové] je od východu obklopen vyloženě nevýhodnými 
terény (stupeň 7). Starohradištní osídlení se ve sledované oblasti soustředí na katastry 
hodnocené čísly 1-3, v jediném případě 4 (Habřina), avšak jen ty, které leží 
v kompaktním pásu podél Labe ve "staré" sídelní oblasti. Středohradištní je 
využívalo rovněž (a v takto hodnocených terénech přibývají další osídlené polohy), 
do horších podmínek vstoupilo jen výjimečně (Choustníkovo Hradiště). Avšak 
zdaleka nevyužilo všechny: výše zmíněná neosídlená oblast jihovýchodně od 
Jaroměře zůstává přes své hodnoty vetšinou 3-5 (ale i 7-8) prázdná; roli tu hrály i jiné 
důvody, z nichž dokážeme jmenovat jen odlehlost od tras komunikační sítě. V mladší 
době hradištní a ve 13. století osídlení využívá kromě již uvedených běžně i nové 
polohy v katastrech hodnocených číslem 5, a přiléhaly-li k úrodnějším, pak i 6. 
Katastry oceněné na 6.-7. stupeň zpravidla zůstaly vyhrazené až intenzivnímu 
sídelnímu postupu do neosídlených krajů od mladší fáze 13. století. 

Obr. 10 (na následujícím listu). Georeliéf sledované oblasti s vyznačením evidovaných 
nalezišť střední doby hradištní (podle mapy 2 z přílohy; šedě dnešní lesy). Zeleně nadm. 
výška do 260m; žlutě nadm. výška 260-290 m; hnědě nadm. výška nad 290m. 
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Ze srovnání map jednotlivých dějinných fází raně středověkého osídlení na 
Jaroměřsku vysvítají proměny priorit (srov. Zeman 1976, 178). Starohradištní 
osídlení vyhledávalo pánevní polohy s drobnou vodotečí. Ve sledované oblasti 
neshledáváme tendenci k osídlení poloh s co nejnižší nadmořskou výškou: v jednom 
případě jde sice o výšku kolem 257 m n. m., ale v dalších kolem 280 m n. m., 
zatímco rozsáhlé plochy o nižších nadmořských výškách zůstaly nevyužity, a 
nejednalo se o polohy v zátopové oblasti. Neprojevuje se zájem o nejúrodnější půdy, 
ani o břehy řek. Podobnou tendenci zaznamenáváme na zkoumané části Chrudimska, 
kde tři ze čtyř starohradištních lokalit leží několik kilometrů od toku Chrudimky a jen 
jedna se mu přibližuje na vzdálenost ca 500 m (Frolík - Sigl 1995a, obr. 24 ). 
(Předpoklad rybolovu ostatně není pro všechna dějinná společenstva automatický: i 
dnešní městští potomkové kočovných Mongolů rybím masem opovrhují jako 
nechutným a nevýživným a upřednostňují tuk.) 

Ve střední době hradištní se nároky na polohu sídliště změnily. Obsazovány byly 
nadále hlavně okraje mírně vyvýšených, terénně vyčleněných teras nad výraznou 
vodotečí. Patrně žádné nové sídliště tu nevzniklo v pánevní poloze. Středohradištní 
sídliště se ve starší fázi tohoto období soustřeďují při břehu labské inundace, jak 
levém, tak pravém, přičemž charakter podloží, tzn. úrodnost půdy, byl na každém 
břehu jiný. Při rozšiřování sídelní oikumeny byly upřednostňovány spraše labského 
pravobřeží, zatímco méně úrodné terény s jílovcovým a štěrkovým podložím 
východně od Labe zůstaly nevyužité po celá následující staletí. Ve střední i mladší 
době hradištní zůstaly preferované nadmořské výšky ve sledované oblasti spíše 
průměrné (265-280, ale i 295 m n. m.), nikoli však - až na výjimky na ostrůvcích 
v labské nivě- nejnižší. 

Velice častá byla od střední doby hradištní poloha na samém okraji nezaplavované 
terasy (výjimkou jsou až vrcholně středověké Smiřice, jež se patrně jako rozptýlená 
zástavba bez kostela rozvinuly kolem prvotní vodní tvrze). Stejné výhody ovšem 
sledovali rovněž projektanti železnice, kladené v dotyčném úseku přirozeně do 
nejhustěji osídlené oblasti, tj. na sprašové půdy podél západního břehu Labe. Mnohé 
archeologické lokality tak dnes známe jen díky zprávám z poloviny 19. století. 
Archeologická mapa také svědčí o zájmu raně středověkých Východočechů o 
ostrovní polohy v inundaci (Labe). Ukazuje-li geologická mapa v záplavovém území 
Labe (ve sledované oblasti) dvě vyvýšeniny s vátými písky, archeologický soupis je 
eviduje rovněž (polohy č. 170, 210, 220). Středohradištní osídlení je jednoznačně 
doloženo dokonce i v místech, kde geologická mapa v inundaci Labe zaznamenává 
jen náznak nepatrné, geologicky nerozrůzněné vyvýšeniny (polohy č. 61 a 62). Jedna 
ze zmíněných poloh (č. 61) poskytla nálezy z období středohradištního, 

mladohradištního i ze 13. století. 
Ve snaze o poznání zásahů do přírodního prostředí sledovaného regionu nám 

pomáhá jen pylový diagram z polohy Na bahně nedaleko Hradce Králové (Beneš 
Pokorný 2001, obr. 2). Do období mladší fáze střední doby hradištní a starší fáze 
mladší doby hradištní spadá prudký vzestup antropogenních indikátorů. Hlavní podíl 
na tomto obrazu náleží z obilovin pšenici a žitu, jejichž křivky ovšem velmi zvolna 
stoupají už ve střední době hradištní, kdy zaznamenává vzestup i konopí a indikátory 
polních kultur (pelyněk, jitrocel). Křivky stromů na diagramu ve střední době 

hradištní neklesají, jejich úbytek Gedle, buk, lípa, habr, jilm) se zrcadlí až ke starší 
fázi mladší doby hradištní. Po soudobém dočasném ústupu se ještě v průběhu mladší 
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doby hradištní regeneruje dub, smrk a lidským zásahem do biosystému podpořená 
borovice (k interpretaci viz Beneš - Pokorný 2001, 487). Indikátor nových 
zemědělských technologií, chrpa modrák, se po svém rozpačitém výskytu během 
mladohradištního období výrazněji projevuje až na začátku vrcholného středověku. 
Problémem přirozeně zůstává otázka rozsahu, resp. regionálního či lokálního výskytu 
jevů evidovaných jednak mimo sledované území, jednak v lokalitě ležící spíše 
v ústraní soudobých osidlovacích aktivit. 

S tradičními názory na změny probíhající ve 13. století se v současné době 
střetávají výsledky přírodovědných metod. Podobně jako bylo metodou 14C na 
Vladaři v západních Čechách výrazné zvýšení antropogenních aktivit v okolí 
datováno do poloviny ll. století (Pokorný et al. 2005, 87), konstatoval palynologický 
průzkum na podstatně odlehlejší krkonošské Černé hoře výrazný vliv člověka na 
vegetaci v regionu na přelomu ll. a 12. století (Speranza et al. 2000). Buď se jedná o 
systémovou chybu v radiokarbonovém datování pylových koncentrátů, nebo budou 
muset dosavadní představy o postupu venkovského osídlení ve středověku doznat 
změn, jež však prozatím nenacházejí odůvodnění ani v hmotných, ani v písemných 
pramenech. 

Do jaké sídlištní sítě byla arx .Jaromir při svém založení umístěna? Spolehlivá 
odpověď je takřka nemožná: závisí jednak na našich názorech o datování raně 
středověké keramiky, jednak na úsudku o době vzniku hradu. Shodneme-li se, že 
počátky hradu spadají pravděpodobně do ll. století (kap. 3.5.), ukazuje minimální 
hustotu osídlení v době jeho výstavby mapa 3. Před založením hradu shledáváme 
severněji Jaroměře šest sídlišť - na katastrech Čáslavek, Do lan, Choustníkova 
Hradiště a Jaroměře v poloze Na spravedlnosti. V nejvzdálenějším (a poněkud 
výlučném) případě jde o 10 km: dvě polohy na katastru Choustníkova Hradiště 
(k nim však srov. kap. 5.3.); obvykle se však jedná o maximální vzdálenost kolem 5 
km. Při pohledu z České kotliny tak hrad Jaroměř vznikl na nejzažším bodu 
severovýchodního výběžku "staré" sídlištní oblasti, jako skutečná pohraniční 

pevnost, nicméně ne v pusté krajině. Tato situace se po dobu existence 
přemyslovského hradu příliš nezměnila: severně a východně od Jaroměře se sídlištní 
síť zahustila, avšak hranice osídlené oblasti se tu neposunula přinejmenším do mladší 
fáze 12., možná však až do 13. století. 

Oddělení dvou raně středověkých oikumen, ,jaroměřské" při soutoku Labe a 
Metuje. a té, jež při jihovýchodním zákrutu Metuje zanechala nejvýraznější stopu v 
podobě mohylníku v lese Halín (katastr Běstviny: Turek 1956; k situaci v Krčíně viz 
Frolík 1987; Vokolek 1997), přetrvalo až do 13. století. Pro mladší dobu hradištní 
mezi nimi evidujeme jen polohy na katastru Zvole a Volavky (Vinice). Jedna z nich 
však dovoluje lokalizovat ves Quasslici/Quáslici super Methugiam/Methuya, 
jmenovanou v listině datované k roku 1186 zároveň s Plesem (CDB I, č. 31 O, s. 282). 
Z evidovaných mladohradištních nalezišť nad Metují je Plesu nejbližší výrazná terasa 
u osady Vinice na katastru Volovky (č. 120). Tato poloha, jež vydala 202 převážně 
mladohradištní střepy (nečetné mohou pocházet i z mladší fáze střední doby 
hradištní), leží 500 m od dnešní vsi Veselice. V souboru nenacházíme zlomky, jež by 
se řadily k vrcholně středověké keramice, opuštění polohy proto klademe do první 
poloviny 13. století. Zda ale tehdy vznikla v blízké poloze nová ves Veselice, 
nevíme, neboť zjejího intravilánu archeologické nálezy postrádáme a na jejím 
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dnešním katastru evidujeme v jiném místě zaniklé sídliště ze 13. století. Nelze tu 
nesložit hold intuici J. V. Šimáka, který o totožnosti Quasslici a Veselice 
nepochyboval, ač raně středověkou ves pochopitelně kladl do jiného místa (Šimák 
1938, 843); k diskusi o utváření katastrálních hranic tento případ nepřispívá, neboť 
dvůr Volovka, a tedy i katastrální území této pozdější vsi, vznikl až v mladším 
novověku (stejně jako osada Vinice). Listina z roku 1186 potvrzuje převod vsí Ples a 
Veselice z rukou Přemysla, bratra knížete Bedřicha, do majetku johanitů. 

Poloha Plesu v klíčovém komunikačním místě na cestě od Hradce koresponduje 
se strategií, v níž johanité cílevědomě vytvářeli tranzitní stanice na významných 
trasách (srov. Meduna 1994, 112). Poloha Veselice pak patrně odráží průběh cesty od 
Plesu k přechodu do Kladska. Do této souvislosti zapadají i potvrzení z 80. let 12. 
století na práva johanitů ke dřevěnému kostelu sv. Václava v Kladsku (CDB I, č. 313, 
s. 286) a (podle falsa ze 13. století) zároveň i k pozemku u hradu Hradec (CDB I, č. 
402, s. 419; ve 14. století řád vsi Ples a Veselice již nedržel). V tomto směru 
nalézáme i Provodov, zmíněný jako forum regium náležející břevnovskému klášteru 
v polovině 13. století (CDB IV, č. 289++, s. 483-484). Jeho poloha (ovšem bez 
archeologických nálezů) na samém okraji oblasti vymezené přírodními dispozicemi 
charakteristickými pro středo- a mladohradištní osídlení připomíná polohu dvou 
vzájemně sousedících raně středověkých sídlišť na katastru Choustníkova Hradiště. 
(Poloha v téže listině uvedeného Nesvačilova nám zcela uniká.) 

Z katastru Choustníkova Hradiště, kde ve zkoumané oblasti evidujeme dvě 
nejsevernější raně středověká sídliště, navzájem vzdálená přibližně 700 m, pocházejí 
pozoruhodně početné soubory nálezů, počínajíce zlomky středohradištního stáří. K 
nejbližším registrovaným soudobým lokalitám je z Choustníkova Hradiště více než 6 
km. Pokud bychom chtěli tuto ojedinělou situaci na samém okraji tehdejší sídelní 
oikumeny spojovat s cestou k libavskému sedlu, je třeba vážit komunikační větev 
míjející při výstupu z vnitrozemí Jaroměř a směřující ze středních Čech přes Starý 
Bydžov na severovýchod (srov. Vávra 1972, 4-6). Připomeňme v této souvislosti 
denárový depot z katastru Libotova, od soudobých sídlišť na katastru Choustníkova 
Hradiště vzdáleného hodinu chůze jihozápadně; cesta dále tímto směrem míří 

k románskému kostelu v Lanžově a k Vřešťovu. 

Všeobecnou proměnu sledované oblasti přineslo 13. století: 
1. Dosavadní sídlištní polohy byly opouštěny. Přesněji stanovit chronologii této etapy 
vývoje sídlištní sítě, který se u jednotlivých lokalit mohl v rámci 13. a i první 
poloviny 14. století lišit, není na základě keramického materiálu možné (potíž také 
působí nemožnost rozlišení druhotně přimísených zlomků z vrcholně středověké 
keramiky do starších souborů získaných sběrem v primární lokalitě). Až na výjimky 
je v důsledku absence koncentrací zlomků vrcholně středověké keramiky v 
extravilánu třeba předpokládat přesun do poloh dnešních vsí, zpravidla jmenovaných 
v pramenech 14. století a mladších. 
2. Vznikla nová sídlíště bez návaznosti na předchozí osídlení: dokladem je absence 
raně středověkých nálezů na katastrech těchto vsí a nálezy keramiky 13 .(-14.) století 
v jádrech vsí. Ve vnitrozemí (tj. v jižní části sledované oblasti) se jedná především o 
lokality, jež se v pramenech od 14. století vyskytují s dvojjazyčnými názvy. Tento 
bod zároveň odkazuje k dění v severní části sledované oblasti (a severně od ní), jež 
se stává dějištěm intenzivního osidlování. 
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3. Na rozdíl od předcházejících staletí (pomineme-li hrad Jaroměř) se v regionu 
objevily opevněné polohy. Jejích počátky však jsme schopní (rámcově) datovat jen 
v nečetných případech. 

Teprve v průběhu 13. století se Jaroměř stala vnitrozemskou lokalitou a zároveň 
křižovatkou cest mezi starou sídelní oblastí a nově osídlenými kraji. Dosavadní 
archeologické poznání však usilovnou práci, jež se v podhůří pohraničních hor ve 
druhé a třetí třetině 13. století odehrávala, příliš neosvětluje, a tato historie stále ještě 
zůstává vyhrazena písemným pramenům. 

5.2. K možnostem historických interpretací 

5.2.1. Pohřebiště a kostely 

Začněme palčivou otázkou, kde hledat místo posledního odpočinku obyvatel 
mnoha vsí střední a mladší doby hradištní, a zaměřme se přitom na nejsevernější 
lokalitu mladohradištního období v této části Čech. Kostel v Choustníkově Hradišti, 
ve druhé polovině 14. století filiální ke kostelu ve Dvoře Králové, nalézáme v jádru 
dnešní vsi, více než 1 km vzdáleném od stop osídlení mladohradištního a 13. století. 
Ať už se tu skrývá pohřebiště 10.-12. století kdekoli, pro převážnou část 12. a pro 
většinu 13. století nutno předpokládat dopravu mrtvých k nejbližšímu kostelu. 
Hypoteticky jej nalézáme v 1 O km vzdálené Jaroměři. Často vzpomínaný příklad 
kostela v Rynárci na Pelhřimovsku, v němž kněz od roku 1203 pečoval o vsi 
vzdálené až 7 km (CDB II, č. 33, s. 30-31), nejspíš nepředstavoval žádný extrém. 

V souvislosti s mladohradíštními venkovskými pohřebišti zmiňme, že tři ze čtyř 
lokalizovaných a nekostelních pohřebišť tohoto období byla zaznamenána v dnešních 
intravilánech (Hustířany, Rožnov, Trotina; další dvě známá nekostelní pohřebiště 
nejsou na základě starých záznamů přesně lokalizovatelná, o středověký intravilán se 
ale rozhodně nejedná). Vylučuje se tím v těchto třech případech možnost pominutí 
stop mladohradištního sídliště v důsledku dnešní zástavby. Nejčitelnější situací 
poskytuje katastr Hustířan uzavřený mezí lesnaté svahy: raně středověké pohřebiště 
je zde od jediného (evidovaného) soudobého sídliště vzdálené přibližně 850 m. Ani 
kolem pohřebiště v Rožnově neregistrujeme v očekávané vzdálenosti 300-500 m 
(Zápotocký 1965; Klápště 1994, 162) žádné mladohradištní sídliště. Zato však známe 
dvě (nebo tři) ve vzdálenosti 150-250 m, ta ale přítomností nečetných zlomků 
středohradištního charakteru naznačují svůj původ v 10.-11. století. Další tři, 

tentokrát již výhradně mladohradištní, nalézáme v odstupu 750-1000 m od 
zmíněného pohřebiště. Určit vzájemný chronologický vztah těchto sídlišť není 
možné, obyvatelé některých z nich navíc mohli své zemřelé pohřbívat v jiných 
místech této hustě osídlené oblastí. "Učebnicovému" poměru se blíží jen vzdálenost 
mladohradištního pohřebiště od evidovaného sídliště v Semonících (600 m); 
vzhledem k zástavbě intravilánu, a tedy nedostatečnému poznání někdejší struktury 
osídlení, však nelze tento případ pokládat za průkazný. 
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Obr. 11. Chotěborky s kostelem Nanebevzetí P. Marie, v jehož blízkosti byly 
odkryty hroby s esovitými záušnicemi. 

O existenci venkovských kostelů na Jaroměřsku před 14. stoletím nemáme 
doklady. Jedinou výjimkou je kostel v Plesu (doložený k r. 1271: CDB V.2, č. 646, s. 
273), jehož patrocinium sv. Jiljí známe z novověkých pramenů- právě ves Ples je 
bohužel i jinak mimořádná: pro svou klíčovou polohu na cestě od Hradce k Jaroměři 
(a dál) zanikla v důsledku výstavby bastionové pevnosti v 18. století. Vzhledem 
k zasvěcení vzpomeňme, že ves existovala už v 80. letech 12. století (CDB I, č. 310, 
s. 282). 

V několika dalších případech disponujeme indiciemi raně středověkého původu 
kostela (vzhledem k nedostatku dokladů patrocinia z předrekatolizační doby 
problematiku časových vrstev zasvěcení pomíjím). Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie v Chotěborkách, osady o několika domech na odlehlém návrší, dnes slouží 
hlavně nepoměrně lidnatějším a podél potoka rozloženým Vilanticím, jejichž jméno 
prozrazuje jinou kapitolu dějin osidlování. Z bezprostřední blízkosti kostela známe 
hroby s esovitými záušnicemi. Spíše než o návaznosti kostela na mladohradištní 
pohřebiště patrně budeme vzhledem k (ne )evidenci soudobého osídlení v okolí 
uvažovat spíše o pohřbech kladených ve starší fázi 13 . století ke kostelu. Jeho 
výrazný terénní odstup vůči polohám vhodným k mlado- či pozdně hradištnímu 
osídlení ostatně vylučuje možnost vazby k sídlu rané pozemkové šlechty. Hluboko do 
vrcholného středověku byl tento kostel předmětem péče rodu sídlícího na nedalekém 
Vřešťově. 
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Obr. 12. Kostel sv. Václava na Chloumku, k. ú. Habřina. 

Neřešitelná je otázka stáří kostela sv. Václava na Chloumku (katastr Habřina). 
Pod návrším, na němž dnes stojí osamocen mezi poli, se v mladší době hradištní 
rozkládalo sídliště (katastr Holohlavy). Capella ... sancti Wenceslai in Chlume k se 
sice objevuje ve výčtu majetku pardubičských křižovníků k roku 1295, avšak bez 
bližších údajů (MP III, s. 147-150; srov. též RBM II, č. 2371, s. 1201). S určitou 
dávkou pravděpodobnosti byla lokalizována na návrší nedaleko Pardubic a 
ztotožněna s kostelem sv. Václava, podle první zmínky z roku 1404 ovšem farním, u 
vsi Mikulovice (Šebek 1991); další možnost nabízí kostel sv. Václava v Jezbořicích 
(Ježek 1997, 124-125). O sv. Václavu na Chloumku pak prameny mlčí. Až k roku 
1411 se setkáváme s Chloumkem u Habřiny. Tehdy zde Petr z Habřiny, jinak 
z Hustířan, zřídil u stávajícícho farního kostela sv. Václava kaplanství (LE IX, K 7). 
Chloumeckého kostela se tak nejspíš týkají veškeré zprávy ze 14. století o kostelu 
v Habřině (od roku 1357: LC Ll , s. 29; II, s. 64, III-IV, s. 49, s. 197); jistotu však 
nemáme. V Habřině stál od neznámé doby rovněž kostel, Nanebevzetí P. Marie, 
podle zmínky z roku 1651 však filiální (zbořen ve druhé polovině 18. století). 
Připomeňme, že z katastru Habřiny neznáme průkazné doklady osídlení mezi starší 
dobou hradištní a 13. stoletím (srov. níže). Z úpatí Chloumku je máme - avšak na 
katastru Holohlav. Výběžek habřinského katastru do holohlavského, určený výhradně 
pro kostel sv. Václava se hřbitovem, naznačuje, že vznik kostela předcházel 

stabilizaci katastrálních hranic mezi Holohlavy a Habřinou, při níž navíc hrály roli 
pozemky náležející k (zaniklé) vsi Zderaz. Důležitá výpověď připadá též malému 
souboru keramiky 13.(-14.?) století ze západního svahu Chloumku (v mapové příloze 
č. 143). Ale ať budeme kostel na Chlournku spojovat s dobou předcházející 

strukturální proměně venkovského osídlení, nebo ne, jeho výrazné terénní odloučení 
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od mladohradištní vsi pod návrším (dnes na jiném katastru) nedovoluje uvažovat o 
přímé situační vazbě k případnému sídlu pozemkového vlastníka. 

Z písemných pramenů (viz soupis nalezišť) vyplývá, že jako farní sloužil kostel 
v Čibuzi ve 14. století obyvatelům dnes mnohem větší vsi Skalicz. V souvislosti 
s kostely situovanými na nápadných návrších zmiňme ještě zdaleka viditelný kostel 
ve Zvolí, navštěvovaný v mladších staletích rovněž hlavně obyvateli většího, 1 km 
vzdáleného Rychnovka. Z katastru Zvole máme k dispozici údaje o dvou 
mladohradištních polohách, avšak vzhledem k neověřitelnosti nálezů z jedné z nich 
můžeme počítat jen s tou, jež leží v blízkosti polohy pozdně středověké tvrze 
(Sedláček 1883, 161) a nedaleko kostela, o nichž vypovídají prameny 14. století. I 
v těchto případech poloha kostela naznačuje jeho původní vazbu ke vsi, jejíž význam 
po vzniku většího souseda ustoupil do pozadí. 

Zvole není na Jaroměřsku jediný případ, který svou polohou může naplňovat 
tradiční předpoklad o vazbě rané pozemkové šlechty k vlastnickému kostelu, 
budeme-li v semonické usedlosti proslavené nálezem depotu zemědělského nářadí 
spatřovat nástupce středověké tvrze. V jádru Holohlav stojí v blízkosti kostela 
rozlehlý hospodářský dvůr a jiné sídlo tu pánům z Holohlav neumíme najít. Ve všech 
třech případech, a rovněž v Sendražicích, dělí tvrziště (v případě Holohlav jen 
předpokládané) od kostela vzdálenost 100-150 m. Problémem- možná příznačným -
tu ovšem zůstává, že historii těchto kostelů nelze sledovat hlouběji než k polovině 
14. století (ač některé z nich mohou být staršího původu). 

U kostelů, u nichž lze předpokládat starší původ (ani zde však s odůvodněním 
takového předpokladu nepostoupíme hlouběji než do starší íaze 13. století), jakékoli 
indicie přímé situační vazby k sídlu pozemkové šlechty postrádáme. Naopak 
zjišťujeme okolnosti, jež možnost takového vztahu zpochybňují. Nápadná však přece 
jen je shoda, která je sotva náhodná: jediná dvě opevněná venkovská sídla, která 
můžeme průkazně datovat do 13. století (srov. 5.2.3.), leží právě na katastrech vsí 
(Habřina a Skalice), jejichž obyvatelé navštěvovali kostely, které pokládáme za 
vzácné kandidáty na nástupce raně středověkých svatyň (Chloumek a Čibuz). 

5.2.2. Do bukových lesů 

Prvně se v severovýchodních Čechách setkáváme se Švábenici k roku 1241 
(CDB IV.l, č. 8, s. 68): Egidius/Idík vystupuje (mj. spolu s Ronovci Hronem a 
Načeradem) jako svědek odkazu Domaslavy z Miletína. Je tedy pravděpodobné, že se 
už tehdy angažoval v blízkosti těžiště odkazu (tak již Šimák 1938, 879). K roku 1260 
už disponujeme spolehlivým dokladem Idíkova majetku na Úpsku (CDB V.l; č. 
216+, s. 336; č. 217+, s. 338; č. 222+, s. 344). Tato oblast pro starší období (kromě 
paleolitu a mezolitu) postrádá doklady osídlení. Doposud odtud ale scházejí i 
doklady osídlení ze 13. století v polohách mimo intravilán nynějších vsí. Desítku vsí 
s českými jmény kolem ústřední Úpy, jmenovanou k r. 1260, proto pokládáme za 
výsledek !dí kovy lokační činnosti během druhé třetiny 13. století. Česká jména vsí 
z této doby (s jednou dvojjazyčnou výjimkou) nemohou být důvodem pro názor o 
raně středověkých počátcích zdejšího osídlení (k takovému závěru se přiblížil již J. 
Lippert /1898, 264/, avšak na základě výkladu zmínky z roku 1260 o civitas Vpa, 
kterou pokládal za město /podobně je v listině označena Brusnice/Hajnice/, zatímco 
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pro okolní vsi připouštěl "předkolonizační" původ; dále srov. Šimák 1938, 880; Wolf 
-Kalistová 1964, 34, 38-39; Wolf2004, 565, 569). 

Podobnou nálezovou situaci shledáváme přes intenzivní povrchovou prospekci i 
na území majetkové domény, jejíž součástí byly v roce 1238 podle závěti Zbraslava, 
číšníka Václava I. a manžela Domaslavy (o tři roky později jmenované 
podle Miletína), vsi Třebihošť, Zábřezí, Dehtov, Trotina, Stremen (Červená 
Třemešná) a další (CDB III.1, č. 181, s. 226). Ty leží v blízkosti Miletína, další 
v odkazu jmenované vsi hledáme na statcích přinesených do manželství z různých 
koutů Čech. Zbraslav koupil někdy před rokem 1238 újezd s centrem v Miletíně od 
manželky Petra ze Skalice, jež by byla, zcela zahalena do mlčení pramenů, žádoucí 
osobou našeho zájmu. Jak jej tato žena někdy získala? Připadl jí osídlený, nebo 
pustý? Prodala jej osídlený, nebo pustý? Jediný náznak dílčí odpovědi nabízí znovu 
Zbraslavova závěť: prodej středočeské vsi Sluhy (nejspíš již s kostelíkem a snad i 
dvorem Domaslavina rodu; srov. Klápště 2005, 83) přinesl nejméně 113 hřiven, za 
celý újezd, který později poskytl prostor nejméně desítce vsí, manželé zaplatili 170 
hřiven. Nešlo tedy o vstup na rozsáhle kultivovanou půdu. Podobně jako ldík ze 
Švábenic se- patrně již nemladý- pár rozhodl pro pokus o podnikání. 

Z geomorfologicky výrazně vymezené oblasti Miletínska je známa jediná poloha 
s nálezem (desítek) zlomků keramiky pozdně hradištní či ze 13. století (za informaci 
děkuji O. Wolfovi), a to na samém jejím okraji: v extravilánu Lanžova, pouhých ca 
400 m východně od reliktu románského kostela ze 13. století, jenž je sám o sobě 
v kraji naprostou výjimkou, v jádru vsi. Právě Lanžov, jehož katastr již přímo 
sousedí s námi sledovanou oblastí, je ovšem na Miletinsku jedinou vsí s názvem 
původu německého. V písemných pramenech 13. století se tento název neobjevuje. 
Jinak z této oblasti neznáme (s výjimkou odlehlejších Kalu a Vřesníku, jež náležejí 
jiné etapě středověku) stopy ani raně středověkého osídlení v extravilánu, ani jiné 
struktury venkovského osídlení 13.-14. století, než jaká je dochovaná v názvech 
dnešních vsí. 

Z jiných regionů víme (např. Ježek 1999a, 293-294), že i na území nově 

osidlovaném ve 12. století se při volbě polohy nové vsi uplatňovala stejná kritéria 
jako u sídlišť starších: šlo zpravidla o nepravidelné shluky obydlí na okrajích 
sprašových teras nad potokem. Stopy takových sídlišť na Miletínsku a pro o málo 
pozdější období ani na Trutnovsku nenacházíme. Nezbývá než uvažovat o 
intenzivním osidlovacím díle za účasti českých přistěhovalců, tentokrát již v první 
třetině 13. století (tak již Šimák 1938, 876), a to za aplikace půdorysů, které 
vyhovovaly nárokům ekonomiky vrcholného středověku - ať vznikly před vstupem 
Zbraslava do této oblasti, nebo až pod jeho vládou, a ať byl jejich právní rámec 
jakýkoli (srov. Klápště 1988; 2005, 247-248; Žemlička 2002, 215n.; 2003; vše s lit.). 
Lanžovská výjimka naznačuje složitější vývoj. 

K roku 1267 je pak zmíněna další desítka českých vsí z okolí Miletína (CDB V.2, 
č. 490, s. 34). Se skepsí je třeba (i vzhledem k tomu, že Miletín je k roku 1241 
označen jako villa) přistupovat k domněnkám o zdejším raně středověkém knížecím 
dvorci (podle již editorovy lokalizace např. Šimák 1938, 872), jež vycházejí z 
výkladu Herbordova líčení cesty bamberského biskupa k roku 1124: " ... ventus est 
Bragam, inde per Satischam ... ad castrum ducis Boemici, quod Mileciam dicunt ... 
Inde per aliud eius castrum Burdan nomine usque ad Nemeciam ... " (Pertz ed. 1868, 
58). V úvahu tu pochopitelně připadá zkomolení názvu Kladska. 
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Mi/etin vi/lam cum omnibus attinenciis et iuribus suis odkázala v roce 1241 
Domaslava Řádu německých rytířů (CDB IV.1, č. 8, s. 68). Ve výčtu obcí, jež 
spadaly pod farní pravomoc Řádu v roce 1267 (CDB V.1, č. 490, s. 34), tu 
nenalézáme žádnou mimo uzavřené Miletínsko. Domaslava však v téže závěti Řádu 
odkázala rovněž provinciam Olesnich, kterou Zbraslav o tři roky dříve nejmenoval. 
Již J. V. Šimák (1938, 876) a po něm další badatelé na základě pramenů z 15. století 
složitě uvažovali o lokalizaci - v listině blíže nepopsaného Olešnického újezdu do 
povodí Olešnice severně od Miletínska. Z tohoto území jižně od Hostinného však 
neznáme žádné doklady osídlení před druhou polovinou 13. století, z níž naopak 
pocházejí zprávy o tamějších osidlovacích aktivitách (včetně svěcení kostela 
v Hostinném; srov. Wolf 1970, 20-21). Ani v uvedeném dokumentu z roku 1267 
stopu vedoucí do tohoto kraje nenacházíme. Během předcházejícího čtvrtstoletí Řád 
jistě mohl Olešnický újezd postoupit některému ze zájemců o "lokační podnikání" (k 
majetku Řádu v této oblasti viz Balatková 1983), avšak naskýtá se i jiná varianta 
výkladu. 

Na scénu se v ní vrací Petr ze Skalice, známý pouze jako manžel paní, od níž 
Zbraslav před rokem 1238 koupil Miletínsko. V roce 1241 odkázala pozůstalá 
Domaslava Řádu německých rytířů mj. Miletínsko a Olešnický újezd. Aniž bychom 
konstruovali ťikce, podle falza z 12. století (vypočítávajícího majetek Opatovického 
kláštera) hranicemi Olešnického újezdu sunt ... ex una parte flumen Zuratca et ex 
altera Zuitaua (CDB I, č. 386, s. 370). Z této oblasti není pro první polovinu 13. 
století mnoho zpráv. Jedna z nich však hovoří o vsi Scaliczie, jež náležela někdy před 
rokem 1229, než ji získal Hroznata z Poděbrad, opatovickým benediktinům (CDB II, 
č. 324, s. 328). Klášter tu měl několik majetků, o Olešnickém újezdu ale prameny 13. 
století v této souvislosti již nehovoří. Ves Skalice leží mezi Boskovicemi a 
Kunštátem. Na jihozápadním okraji vsi je mírná výšina zvaná Hradisko, bez 
znatelných povrchových fortifikačních pozůstatků; doposud je odtud evidováno 
pouze několik pravěkých střepů (Štrof 1985) a sídlo pozemkového vlastníka první 
třetiny 13. století bychom tu patrně ani nehledali. Petr ze Skalice, se kterým se kromě 
Zbraslavova odkazu v pramenech již nesetkáváme a který se J. V. Šimákovi (1938, 
890) stal vlastníkem České Skalice i otcem Tasa z Vizmburka a Sezemy z Červené 
Hory pod Jestřebími horami, se však náhle může ocitat v souvislosti, jejíž důsledky 
lépe nerozvádět. 

Podobně jako Idík ze Švábenic s Úpou k roku 1260, je i jeho spolusvědek z roku 
1241 Hron, zanedlouho podle třč. Dalimila jeden z nejvlivnějších mužů v království 
(srov. Daňhelka et al. edd. 1988, 365), spojen v pramenech se svým Náchodem 
výslovně až k roku 1254. A to v listině, jíž břevnovský opat potvrdil "svému 
věrnému Útěchovi" les při říčce Srbská, aby tu za předem stanovené odměny 
(dědičná rychta a mlýn) a s lhůtou 16 let založil ves (CDB V.l, č. 33, s. 72-73). 
(Srbská na Policku tvořila hranici majetku klášterního a majetku pana Hrona; dalšími 
jejich sousedy již byli Petr, syn Sezemův, a Ruben /jeho strýc?/: srov. CDB V.l, č. 
65, s. 127.) Stejně dlouhé osvobození, tedy patrně za stejným účelem, tam roku 1256 
obdržel Wikmann Tevtonicus pro les u potoka Pozdesin (CDB V .1, č. 98, s. 173). 
V polovině 50. let 13. století zakládali vsi na Broumovsku s podobnými odměnami 
podle smlouvy s opatem Martinem rovněž Frichelon Theutonicus, Pergold, Rudgerus 
mechanicus a Conradus, jenž měl dbát, aby nepoškodil jiné vsi (CDB V.l, č. 51, s. 
106; č. 52, s. 106-107, č. 72, s. 137; č. 73, s. 138). 

62 



Proces, který sledujeme jak na Miletínsku, tak v "Vpensi provincia" i na 
majetcích břevnovského kláštera (srov. Šimák 1936, zvl. 578-579), se shodně 
soustředí na kraje, z nichž postrádáme doklady osídlení raného středověku (k roli 
šlechtických rodů v pohraničních regionech 13. století srov. Razím 2004; při 

osidlování vnitrozemí srov. Žemlička 1978; 1980a). Tyto aktivity jsou spjaty s 
působením šlechticů spojených s panovnickým prostředím. Do tradiční sídelní oblasti 
vstupovali tito muži pouze výjimečně, resp. náhodně. Nezájem těchto podnikatelů 
mohl vyplývat ze dvou příčin: 1. nízké zisky při restrukturalizaci starého sídelního 
území; 2. obtíže spjaté s přisvojením starého sídelního území. Je-li přitom zřejmé, 
pozemky mnohem úrodnější "staré" sídelní oblasti byly výnosnější než výše položené 
půdy, je třeba zvažovat druhou uvedenou variantu. Nezdá se přitom, že by v tradiční, 
od raného středověku osídlené oblasti hrála ve 12.-13. století nějakou výraznější roli 
místní drobná šlechta mlčení písemných pramenů o takové sociální skupině až do 
přelomu 13. a 14. století vypovídá samo za sebe. 

5.2.3. Pozemková šlechta? 

Výsadní postavení při zkoumání počátků pozemkové šlechty v kraji severně od 
Hradce Králové by připadlo Cohanovi, jenž někdy ve 12. století daroval 
opatovickému klášteru ves Cernozicih, jen kdybychom ji dokázali nepochybně 

ztotožnit s Černožicemi jihozápadně od Jaroměře. Bez predikátu vystupují k roku 
1225 bratři Petr a Beneda, směňující s králem pozemky Vescí a získávající výhody 
pro své zboží Čistěves (CDB II, č. 278, s. 272). Další pánové, se kterými se při 
rozsáhlých majetkových transakcích v severovýchodních Čechách setkáváme v první 
polovině a kolem poloviny 13. století, patří kjiné, mnohem zámožnější skupině, než 
jakou byli místní pozemkoví vlastníci doložení prvně k přelomu 13. a 14. století. 
Ponecháme (nejen) proto stranou Zbraslava a Domaslavu z Miletína (srov. Žemlička 
1983; 2002, 408-411; Klápště 2005, 80-84) a Petra ze Skalice a jeho manželku (viz 
výše). 

Predikátem se z místních pozemkových vlastníků v pramenech prvně honosí 
Ondřej ze Sendražic (1297), spadajících však spíše na Hradecko než k Jaroměřsku. 
Rovněž mezi Hradcem a Jaroměří se setkáváme až k roku 1318 s Janem a 
Miroslavem z Holohlav, Milotou z Rodova, (týmž?) Milotou a Mirkem z Černožic. 
Vzdálenější byl Arnošt z Černčic. Počet prameny uchovaných, predikátem zdobených 
jmen pak vzrůstá ve druhé polovině 14. století, a to i u vsí, z nichž neznáme stopy po 
soudobém opevněném sídle (Černožice, Holohlavy, Neznášov, Rodov). I ve 14. 
století, kdy se v regionu objevují i skutečné hrady, tedy mnozí místní pozemkoví 
vlastníci vystačili s dvory, jejichž stopy nejsme schopni v terénu, resp. v intravilánu 
identifikovat. Naproti tomu majitele evidovaných opevněných poloh ze 13. století ve 
sledované oblasti neznáme. 
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Obr. 13. Stáří tvrziště v jádru Habřiny neznáme, opevnění na Vražbě na stejném katastru je 
však archeologicky datováno do mladší fáze 13. století. 

Opevněná poloha Vražba z mladší fáze 13 . století (Sigl 1979) na katastru 
Habřiny je téměř 1 km vzdálená od jmenované vsi. Počátky vsi v dnešní poloze 
nacházíme (pomineme-li starohradištní fázi) v podobě tuctu zlomků z pole nedaleko 
intravilánu ve 13 . století (ev. v pozdní době hradištní). Okolí intravilánu stopy 
staršího (či soudobého) osídlení výjimečně neposkytlo, a tak nezbývá než počítat se 
zakládacím záměrem 13. století (a opět smeknout před J. V. Šimákem /1938, 863-
864/, píšícím v poněkud jiném smyslu o "Habřině, jež jediná vysazena jest 
emfyteuticky"). V jádru vsi se tyčí pahorek ve stylu motte - z něho však žádnými 
nálezy nedisponujeme. Při hledání předchůdce dochované vsi se však patrně spíše 
vrátíme k opuštěné poloze vsi pod Chloumkem s kostelem sv. Václava (viz kap. 
5.2.1.). 

Opevněná lokalita zvaná Pupek u Hustířan Gež se v terénu od motte liší pouze 
tím, že příkopem předělilo konec nevýrazného ostrohu), na které je (nikoli 
spolehlivě: podle starých muzejních záznamů) kladen nález esovitých záušnic, leží 
přibližně 800 m jak od vsi dnešní, jejíž existenci ve vrcholném středověku potvrzují 
nálezy z bezprostřední blízkosti intravilánu, tak od odlišné polohy vsi raně 

středověké. 
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Obr. 14. Pupek, k. ú. Hustířany . Foto z roku 1999 zachytilo stav před vysazením okrasných 
dřevin, jejichž kořeny patrně již znemožní odpovědět na otázku, zda je údaj o esovité záušnici 
z této polohy věrohodný . 

K roku 1357 vystupují Conate de Habrzyna současně s Čeňkem z Hustířan (LC 
Ll , s. 29), který se v roce 1376 objevuje jako Čeněk z Habřiny (LC III-IV, s. 64). 
Predikát Petra de Habrzina alias de Hustierzan (LE IX, K 7), věnujícího r. 1411 plat 
z (později zaniklé) vsi Zderaz ve prospěch farního kostela na blízkém Chloumku, 
svědčí o majetkové doméně, jež zahrnuje obě vsi s relikty malého opevnění, jedinými 
svého druhu ve sledované oblasti. Petr a ani Čeněk už jistě neobývali polohu V ražba. 
S jistotou je však nemůžeme usadit ani na žádné z výše zmíněných "tvrzišť", neboť 
v pokročilé fázi 14. století se právě na hranicích katastrů Hustířan a Habřiny zdvihal 
hrad Rotemberk. 

Obdobná situace jako u hustířanského Pupku platí pro značnou část soudobých 
malých opevněných lokalit na českém venkově, často jen v důsledku terénní nabídky 
vymykajícím se označení motte. Jejich vzdálenost (od stovek až po tisíce metrů) od 
nejbližší soudobné vsi a absence stop přilehlého hospodářského zařízení, resp. 
dokladů residenční funkce, nedovoluje hovořit o tvrzích. 

Když vystoupíme mimo hranice sledované oblasti, nelze se při středověké cestě 
z Jaroměře k Hradci vyhnout poloze Pardědub na katastru Skalice Gižně od Čibuze; 
písemné zprávy z 12. stol. ke Skalici, ev. Skaličce, viz kap. 4.4.). Z výšiny nad levým 
břehem inundace Labe, skýtající již svým pravěkým obyvatelům jedinečný výhled na 
panorama Zvičiny a Krkonoš, jsou známy desítky zlomků keramiky 13. a (první 
poloviny) 14. století (př. č. 67/87, 79/90, 80/90, inv. č. 8925-8931 , 8987-8998 ad.; 
viz Kalferst - V okolek- Sigl 1987, s. 20; 1991-1992, s. 25). Opatrně se již vyhneme 
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Petrovi ze Skalice ( 123 8: CDB 111.1, č. 181, s. 226), každopádně tu ale shledáme 
vzácný doklad opevněného sídla. Hustá je i okolní síť mlado- a pozdně hradištního 
venkovského osídlení, včetně sprašové duny v inundaci, zvané později Na Staré vsi 
(též Na tryšni; srov. Sigl- Vokolek 1978, s. 9; Sigl1981, č. 369, s. 131; Kalferst
Sigl - Vokolek 1987, s. 20; 1991-1992, s. 25). Souvislost se vsí Skalika, zmíněnou 
předtím k roku 1143-1148 jako donace pražského biskupa strahovskému klášteru 
(CDB I, č. 156, s. 160), není sice nepochybná (navzdory lokalizaci editorů Codexu 
/srov. CDB I, s. 160, pozn. 156: 9 - Česká Skalice/ lze spíše uvažovat s alternativou 
Skalky východně od Hořic, kde spočívá těžiště donace ), nicméně pravděpodobná 
(vzhledem k tomu, že součástí donace byly i Lochenice, oddělené od Skalice jen 
řečištěm Labe). A však příčinná souvislost opevnění na Pardědubu s nejbližším 
kostelem, a to v dnešní Čibuzi, je vzhledem ke vzájemné vzdálenosti kolem 1,5 km 
sporná. 

5.3. Ze staré vsi 

5.3 .1. Dědictví střední doby hradištní 

U několika mladohradištních vsí ve sledované oblasti, jejichž počátky datují 
nálezy keramiky do mladší fáze střední doby hradištní či k přelomu střední a mladší 
doby hradištní, zjišťujeme značnou polohovou stabilitu: 
1. Jedna z takových lokalit na katastru Choustníkova Hradiště (č. 236) přetrvala na 
svém místě od střední doby hradištní do 13. století. V mladší době hradištní vedle ní 
existovala druhá (č. 234). 

Další vývoj byl složitější: Mezi uvedenými lokalitami leží další poloha (č. 235), 
datovaná do 13. až první poloviny 14. století, oproti svým předchůdkyním ovšem 
nálezově chudší. K roku 1369 je již doložen filiální kostel v místě dnešní vsi, ležící 
pod hradem zmíněným k roku 1316. Se vznikem hradu nadobro zaniklo i původní 
jméno několik set let starých vsí. Kostel, který ovšem stojí na samém okraji vsi 
zaznamenané mapou stabilního katastru, je od mladohradištních lokalit i od posléze 
opuštěné polohy osídlené ve 13. století vzdálen přibližně 1200 m. 
2. Raně středověká Quasslici/Veselice (poloha Vinice na katastru Volovky - č. 120) 
zůstala na svém místě přinejmenším do přelomu 12. a 13. století. Zlomky keramiky 
klasifikovatelné jako pozdně hradištní, natožpak ze 13. století, zde postrádáme, 
k dispozici však máme dokument z roku 1186. 

I zde nastaly ve 13. století změny: Na katastru Veselice se vyskytuje poloha 
osídlená přechodně ve 13. století ( č. 41 ), ta však leží více než 2000 m od 
mladohradištní lokality. V odstupu 500 m od dříve zmíněného mladohradištního 
sídliště se dnes rozkládá jedna samostatná část vsi, čítající jen několik domů. O 
přibližně 400 m dál od ní byla ve 14. století opevněná ostrožna nad soutokem Metuje 
a Rozkoše. Pod ní se rozvinula druhá samostatná, ještě menší část vsi, zvaná 
Pod veselice. 
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3. Na celém katastru Hustířan (č. 110) nalézáme v jediné poloze zlomky keramiky 
z doby od 10.-11. století až do pozdního 13., ne-li starší fáze 14. století. 

Počátky vsi v nynější pozici, v místě staršího pohřebiště (jeho nejistá lokalizace 
vyplývá z neurčitosti popisného čísla), naznačují pouze střepy vrcholně středověké 
keramiky z polí blízkých intravilánu. 
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Obr. 15. K jedinému raně středověkému sídlišti evidovanému na katastru Hustířan, od 
východněji se rozkládajícího Polabí odděleného terénním předělem, náleží jedno evidované 
pohřebiště (lokalizovatelné do dvou poloh). 

1 -starší doba hradištní, 2- střední doba hradištní, 3- mladší doba hradištní, 4- pozdní 
doba hradištní a (starší fáze) 13. století, 5 - druhá polovina 13. a počátek 14. století (též 
obr. 16-20). 
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Obr. 16. Dvě po určitou dobu současná sídliště na okraji "staré" sídelní oblasti (Choustníkovo 
Hradiště) vydala mimorádně vysoký počet mladohradištních keramických zlomků. 

Jedná se o tři samostatné, geomorfologicky více či méně vymezené sídelní 
enklávy, ležící v podmínkách zemědělsky méně výhodných, než jaké nabízel výběžek 
Zlatého prutu. V okruhu několika kilometrů od každé z těchto lokalit neznáme jiné 
raně středověké naleziště. Postrádáme tedy podnět k případné domněnce o přesunech 
vsí v průběhu více než dvou set let. Takovou variantu lze připustit u dvou současných 
sídlišť, navzájem vzdálených 500-600 m, na katastru Choustníkova Hradiště: 

případné opakované návraty z jedné polohy do druhé by však spíše potvrzovaly závěr 
o stabilitě struktury osídlení. Uvedené raně středověké lokality vydaly početné 
soubory zlomků keramiky: 

Katastr: č. lok. Počet střepů Datování 
Hustířany: ll O 280 středohr./mladohr., mladohr., 13. st. 
Choust. Hradiště: 234 367 středohr./mladohr., mladohr. 
Choust. Hradiště: 236 984 středohr., mladohr., 13. st. 
Volovka-Vinice: 120 202 středo hr., mladohr. 

N a katastru již (v kap. 5 .1.) zmíněného Choustníkova Hradiště se setkává několik 
mimořádných jevů: poloha na samém okraji raně středověké sídelní oblasti, či spíše 
již za jejím okrajem; dvojice navzájem blízkých sídlišť se středo hradištními počátky; 
počet shledaných keramických zlomků několikrát převyšující jiné soubory z regionu. 
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S průměrnými ročními srážkami kolem 700 mm, průměrnou roční teplotou 7 °C a 
převážně podzolovanými půdami, jež jen v jižní části katastru přecházejí v hnědozem 
(Mikyška a kol. 1969; Válek 1964), nenabízí tento katastr přílišné lákadlo pro 
zemědělce: tereziánský katastr mu v seznamu středohradištních lokalit ve sledované 
oblasti přičetl nejhorší kategorii (pátou v osmistupňovém hodnocení). Přičteme-li 
k tomu denárový depot z nedalekého katastru Libotova (a nález zlaté mince 
Friedricha Barbarossy - v Brodu - na cestě od Choustníkova Hradiště k Jaroměři; 
jiné raně středověké mincovní nálezy ze sledované oblasti neznáme, avšak uveďme 
denár Septimia Severa z lokality č. 236 Choustníkovo Hradiště, jež je ovšem i 
lokalitou doby římské: Sigl - Vokolek 1993, 145), vtírá se otázka případné role 
zdejšího osídlení v dálkovém obchodu procházejícím libavským sedlem. Dospěli-li 
jsme k úvaze o celnici či o jakémsi port of trade raného středověku Gehož funkci 
mohl stěží plnit knížecí hrad), vzpomeňme v této souvislosti izolovanou polohu 
sídliště u Vřesníku a (pozdějšího) hradu u Kalu, jenž kromě neřešitelných otázek o 
své funkci v 8.-9. století vydal početný soubor luxusních předmětů (Kalferst -
Profantová 1999). 

Jiný obraz, než jaký poskytly tři výše uvedené katastry, shledáváme na úrodném 
pravobřeží Labe a nejdolnější Úpy. Pravý břeh labské inundace lákal stejně obyvatele 
raně středověké i vrcholně středověké. Nové sídelní formy Černožic a Holohlav 13. 
století (a posléze i železnice) tak překryly již dříve využité polohy. Archeologickému 
poznání proto stopy zdejšího intenzivního raně středověkého osídlení zůstávají 

skryty, nebo - asi častěji - nenávratně zmizely. Přesto nad svahem sprašové terasy 
fragmentárně evidujeme pás mladohradištních sídlišť, z nichž čtyři evidované dělí 
vzdálenost 500-900 m. Středohradištní střepy vydalo jen jedno z nich, další 
středohradištní lokalita je registrována uprostřed 900metrového úseku mezi dvěma 
mladohradištními. Nesporně nám ale další lokality v tomto sídelně exponovaném 
území unikají. 

Z povahy archeologie vyplývá potřeba průkazných faktů, tedy pozitivních nálezů. 
Absence nemůže bý1 akceptována jako důkaz, a tak jistě může dojít k zavádějícím 
závěrům. Stěží však kdy budeme mít jinou možnost než opřít se o prameny, jež 
máme v daném okamžiku k dispozici. Shodnost tendencí, jež můžeme pozorovat i 
v následující kapitole, ale domnívám se ~ nezavdává podnět k zásadním 
pochybnostem poukazujícím na odraz stavu výikumu. 

Jinde v úrodné nížině, avšak v méně exponovaných terénních podmínkách, než 
jakou představuje břeh labské inundace, vytvářejí jednotlivé polohy skupiny 
v poměrně vyhraněných komorách. Jedna z těchto poloh vždy počtem střepů 

převyšuje lokality zbývající. Právě ta má vždy - jako jediná - v souboru průkazně 
doloženou složku středohradištní, zatímco u zbývajících (těch, kde lze o 
středohradištní fázi uvažovat) s datováním váháme a připouštíme i starší fázi mladší 
doby hradištní. Vzájemné vzdálenosti sídlišť, které se nám podle archeologizovaného 
svědectví jeví jako současné, se v rámci níže uvedených komor pohybují mezi 
přibližně 500 a 800 m. Jejich počátky spadají převážně do 10.-11. století, zánik lze na 
základě archeologického materiálu klást do širokého intervalu 12.-13. století. 
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1. Dolany: Tři polohy s doklady mladohradištního osídlení jsou od sebe navzájem 
vzdálené přibližně 500 m. Soubor z jedné, počtem střepů nejvýraznější lokality, 
svědčí o počátcích ne-li starohradištních, pak z doby kolem přelomu starší a střední 
doby hradištní. U souborů ze dvou dalších nelze vyloučit, avšak ani potvrdit, 
středohradištní složku. 

Lokalita č. 1: 
Lokalita č. 2: 
Lokalita č. 5: 

asi 165 střepů 
21 střepů 
49 střepů 

starohr., středohr., mladohr. 
středohr.(?), mladohr., pozdně hr. 
středohr.(?), mladohr. 

(a 1 O střepů z vrcholně středověké keramiky) 

2. Rožnov a Neznášov: dvě, příp. tři (polohy č. 52 a 53 jsou rozděleny mladší 
cestou) polohy osídlené od 10.-11. do 12.-13. století (na katastru Rožnova) jsou od 
sebe vzdáleny 500 m. Mezi nimi leželo blíže nedatovatelné kostrové pohřebiště. 

Na katastru Neznášova se v ll. či 12. století patrně postupně objevují dvě další, 
od starších vzdálené 700-1000 m, od sebe samotných pak necelých 500 m (stranou 
ponechávám lok. č. 131 ). Nevíme, zda obě sídliště existovala souběžně, nebo zda 
sledujeme stopy přesunu jedné vsi. V pořadí třetí poloha tu byla osídlena (po zániku 
jednoho ze starších, nebo obou) nejspíš ve druhé polovině 13. století, avšak ani ta 
neposkytla prostor pozdější vsi Neznášov. 

Rožnov: 
Lokalita č. 51: 
Lokalita č. 52: 
Lokalita č. 53: 

Neznášov: 
Lokalita č. 132: 
Lokalita č. 134: 
Lokalita č. 13 3: 

432 střepů 
70 střepů 
30 střepů 

8 střepů 
30 střepů 
57 střepů 

středohr., mladohr., pozdně hr. 
středohr.(?), mladohr., 13. stoL 
středohr.(?), mladohr. 

mladohr. 
mladohr., 13. stol. 
2. pol. 13.- poč. 14. stol. 

3. Nahořany a Dolsko: tři polohy jsou od sebe navzájem vzdálené 700 m. Zatímco 
stáří polohy na katastru Dolska (č. 246) sahá přinejmenším k počátku mladší doby 
hradištní, ne-li hlouběji, obě polohy na katastru Nahořan (č. 105 a 1 06) lze opatrně 
klást pouze do pozdní doby hradištní či do 13. století. 

Lokalíta č. 246: 
Lokalita č. 1 05: 
Lokalita č. 106: 

158 střepů 
31 střepů 
70 střepů 

středohr.(?), mladohr. 
pozdně hr.- 13./14. stol. 
pozdně hr. - 13. stol. 

Ve vzdálenosti kolem 1000 m od raně středověké polohy na katastru Dolska dnes 
leží dvě vsi: v údolí Metuje Dolsko a na rovinaté planině nad ním Nahořany. 
Úvodem zmíněná poloha představuje díky středohradištním prvkům v souboru 
převážně mladohradištní keramiky nejstarší doklad středověkého osídlení v širokém 
okolí. Jak se, situována na okraji výrazné terasy nad nivou Metuje, v raném 
středověku nazývala, nevíme. Název Dolsko můžeme spojovat s polohou dnešní 
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Obr. 17, Katastr Dolska si místo svých počátků podržel i za cenu výběžku katastrálních 
hranic zasahujících do katastru Nahořan, již svým protikladným jménem se hlásícím ke 
společnému původu. Nové sídliště při břehu Metuje svého pokračovatele nenašlo. I 
Nahořany ale svou polohu ve 13. století teprve hledaly. 

vsi při Metuji. Vrcholně středověké Nahořany již mohly svou historii odvozovat od 
vlastního katastru: na něm mají dvě jiná opuštěná sídliště. Jejich datování určuje 
keramika, jejíž průkaznou složku tvoří střepy nádob 13. století s hradištní tradicí. 

Předchůdce Nahořan leží v těsné blízkosti intravilánu, již nahoře na planině, 
druhá lokalita na jejich katastru se naopak přimyká k Metuji. Nevíme, zda stopy 
sledované na katastru Nahořan svědčí o pozdně hradištní mezihře, nebo o 
nezdařených lokačních akcích. Na katastru Dolska projev takového hledání 
postrádáme a naleziště 13 střepů ze 13. století v bezprostřední blízkosti intravilánu 
pokládáme spíše za svědectví provozu tehdejší vsi. Místo svých (i nahořanských) 
počátků si Dolsko podrželo i za cenu nápadného výběžku do katastrálního území 
Nahořan. Vzhledem k uvedeným skutečnostem lze předpokládat, že obě dochované 
vsi byly svými dodnes užívanými názvy, svědčícími zároveň o jednotnosti někdejší 
sídelní enklávy, rozlišeny až ve 13. století. 

Keramický materiál z nejméně čtyř raně středověkých sídlištních poloh v okolí 
Rožnova a Neznášova ukazuje na jejich opuštění ve 12. nebo 13. století. Obě 
vrcholně středověké vsi zaujaly pozici mezi nimi - vzpomeňme, že v případě 
Rožnova se tak stalo v místech někdejšího pohřebiště. Rožnov je jednou z mála vsí 
ve sledované oblasti, jejíž název je německého původu. 

Osídlení intravilánu nynějších Dolan je prvně doloženo souborem střepů z 15. 
století z jádra vsi. Z katastru vsi, v jejímž názvu se ozývá poloha pod hřbetem 
(zvaným Sebuč), známe tři raně středověká sídliště. Nejpočetněji zastoupené a 
nejstarší z nich leží nejblíže jádru dnešní vsi, rozkládajícího se v pramenné pánvi. 
Dvě menší a mladší sídliště svého trvalého nástupce na vzdálenějším úpatí hřbetu 
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Obr. 18. Přinejmenším dvě sídliště neurčitelného vzájemného chronologického vztahu 
předcházela pozdější formaci jak Rožnova (situované takřka do místa raně středověkého 
pohřebiště), tak Neznášova, jehož vývoj byl ještě složitější. 

nenašla. Z polohy jednoho z nich však pocházejí střepy (13.?-)14.(-15.) století, 
přičemž velikost jednoho z nich (5 cm) nenaznačuje sekundární uložení. Při hledání 
pncm opuštění těchto poloh nenacházíme v okolí oněch dvou zaniklých to 
podstatné, totiž zdroj vody. Ten zde ale kdysi musel existovat, a nezbývá tak než 
tušení o jeho postupném zanášení erodovanou půdou z dlouhodobě obdělávaného 
svahu. S jistou dávkou cynismu by bylo možno konstatovat, že jedním z předpokladů 
úspěchu transformace "staré" sídelní oblasti, značně již poznamenané "devastační" 
činností člověka, byla znalost následků zemědělské aktivity, a tudíž poučený výběr 
poloh skýtajících perspektivu dalšího rozvoje. Tato obecná zkušenost jistě nezůstala 
bez užitku ani při osidlování nových území. 

Příklad Dolan však se však zároveň může vymykat: zánik několika vsí v jejich 
okolí ve 13.-14. století (Se buč) a stáří prvního dokladu o osídlení jádra Do lan v 
mladším středověku (15. století) otevírá otázku doby vzniku této vsi v poloze 
poněkud netypické, totiž v pramenné pánvi. 

Při sledování proměny Jaroměřska ve 13. století shledáváme kromě rozdílů mezi 
sídelními komorami i shodné tendence. Přirozeně neznáme délku trvání či kontinuitu 
osídlení jednotlivých poloh. Nemůžeme vyloučit variantu střídání poloh jednou či 
více pospolitostmi v rámci mladší doby hradištní; ani krátkodobé či opakované 
osídlení jedné z nich nelze vzhledem k širokým intervalům archeologického datování 
odmítat. Markantní je však spojitost v počtu shledaných keramických zlomků a 
průkaznosti stáří jejich nejstarší složky, přičemž tento rozdíl nevyplývá z početnosti 
oné nejstarší složky, nýbrž z početnosti zlomků mladohradištních, příp. 13. století 
(srov. níže). Pokud se přikloníme k variantě primární osady a dceřiných sídlišť, bude 
vzhledem k počtu získaných střepů ve druhém případě na místě hovořit spíše o 
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Obr. 19. Nejstarší a nálezově nejbohatší raně středověkou lokalitu (č. 1) na katastru Dolan 
dodatečně doprovodily polohy osídlené méně intenzivně a po kratší dobu (č. 2 a 5). Ves v 
dnešních místech je doložena až k pozdnímu středověku. Její situaci ve 13.-14. století však 
neznáme. 

dvorech. Patrně nebudeme vylučovat spřízněnost obyvatel jednotlivých poloh, a 
nepřekvapí pak nevýraznost rozšíření sídelní oikumeny v průběhu mladohradištního 
období. Nutně dojdeme k úvahám o vymezení vzájemných hranic využívaných 
pozemků, jež se později, při "lokační" proměně, staly součástí širšího hospodářského 
zázemí téže nové sídelní formace. 

Počty střepů získaných v nejstarších a nejvýraznějších lokalitách na katastrech 
Dolan, Rožnova a Dolska jsou řádově obdobné jako počty z prokazatelně co se 
polohy vsi týče - stabilních sídel na katastrech Hustířan, Choustníkova Hradiště či 
Volovky-Vinice. Stejně tak se ve všech souborech z uvedených lokalit vyskytuje 
středohradištní element. Nemáme tedy žádný důvod uvažovat o dočasnosti či 

přechodnosti těchto raně středověkých vsí. Naopak lze předpokládat, že tyto lokality 
byly od (mladší fáze) střední doby hradištní či od jejího přelomu s obdobím 
mladohradištním osídleny trvale, a to až do doby ryze společenské změny ve 13. 
století. Nabízí-li se závěr o pevné struktuře osídlení vytvořené ve střední době 

hradištní a platné až do 13. století, odlišujeme od ní nečetná sídla doplňující sídelní 
síť v mladohradištním období, ať jde o dvory, nebo o zárodky vsí. 
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Nápadný rozdíl vykazuje v souborech početní zastoupení střepů ze starší fáze 
raného středověku a jeho mladší fáze. Početnost prudce narůstá, jsou-li přítomny 
doklady osídlení pozdně hradištního či 13. století. Jako příklad odrážející poměrné 
zastoupení jednotlivých chronologických složek zmiňme doposud neuvedený soubor 
z jediné raně středověké polohy na katastru Čáslavek (č. ll). Rozlišujeme zde 
nejméně 2-3 zlomky starohradištní nebo ze starší fáze střední doby hradištní, dalších 
asi l O střepů již nesporně středohradištních (zástupců obou období je patrně ve 
skutečnosti víc) a přibližně 130 zlomků keramiky mladší doby hradištní až 13. 
století. Podobně v raně středověkém souboru z Jezbin (č. 25), čítajícím 108 střepů, 
přisoudíme střední době hradištní jen 6 z nich (byť jejich skutečný počet může být 
vyšší). Obě lokality zároveň lze připojit k dokladům polohové stability raně 

středověkých sídlišť. 

5.3.2. Disperze kontra koncentrace 

Odlišnosti sídelních enkláv na Jaroměřsku a průběhu jejich proměn závisely na 
konkrétním, lokálním prostředí, v němž se sídliště vyvíjela - to se mohlo měnit, a 
také měnilo, kilometr od kilometru. S jinou situací se, jak již bylo uvedeno, 
setkáváme na katastrech, které postrádají průkazné doklady středohradištního 

osídlení a jako nejstarší svědectví osídlení vydaly zlomky mladohradištní keramiky. 
Počty střepů, jež z těchto poloh máme k dispozici, jsou však velice rozrůzněné. 
Markantní je v tomto směru rozdíl mezi lokalitami výlučně raně středověkými a 
lokalitami s průkazným podílem stop osídlení ve 13. století. 

Převážný počet mladohradištních sídlišť na Jaroměřsku byl opuštěn v závěru 
mladší doby hradištní nebo ve 13. století. Jen výjimečně nacházíme doklady osídlení 
takových poloh v pokročilém 13. století (Doubravice: č. 76) nebo ještě k přelomu 13. 
a 14. století (Hustířany: č. ll 0). Na všech katastrech, kde je jako nejstarší doloženo 
osídlení v mladší době hradištní, nalézáme pouze jednu takovou polohu (podvakrát 
přitom ovšem slučujeme dvě dodatečně rozdělené plochy). 

Katastr: č. lok. Počet střepů Datování nálezů Pozn. 
Bohuslavice: 158 43 mladohr.-13. st. 
Černčice: 180+ 182 83 (středohr.?)-mladohr. a 13. st. sloučena 2 nal. 

, Doubravice: 76 min. 167 mladohr. a 13. st. 
Rodov:201 6 středo hr. -mladohr. 
Rtyně: 48 4 mladohr. přiléhá ke vsi 
Svinišťany: 102 95 mladohr. a 13.-14. st. přiléhá ke vsi 
V elichovky: 4 7 10 mladohr. 
Velký Třebešov: 167 mladohr.(?), 13.-14. st. přiléhá ke vsi 

32+33 sloučena 2 nal. 
Vestec: 82 3 středohr.-mladohr. 

Zvole: 30 33 mladohr.-13. st. 
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Obtížně řešitelnou otázku kladou dvě naleziště rozdělená úvozem v těsné blízkosti 
dnešního Velkého Třebešova (č. 32, 33: celkem 167 střepů), kde podle keramického 
materiálu nelze rozhodnout, zda jde o prvotní polohu vsi vzniklé ve starší fázi 13. 
století a ve 14. století opuštěnou, anebo o ves vzniklou v mladší fázi 
mladohradištního období a přetrvávající až do 14. století, kdy došlo k přesunu do 
blízké polohy dnešní vsi (kostelem doložen k roku 1355). Terénní situace by 
nasvědčovala spíše první variantě. S podobným datačním problémem se setkáváme 
rovněž u Svinišťan (č. 102). I tato lokalita, nepochybně osídlená ve 13. století, těsně 
přiléhá k dnešní vsi. Velký Třebešov a Svinišťany přitom představují dvě 

nejvýchodnější polohy, u nichž je možno vážit mladohradištní stáří, na severních 
terasách Úpy. Otázka, zda se nejedná až o důsledky postupu osídlení ve starší fázi 13. 
století, tak znesnadňuje rekonstrukci hranic raně středověké sídelní oikumeny 
severovýchodně od Jaroměře. Do podobných rozpaků nás uvádí i lokalita u 
Bohuslavic ( č. 158). Žádná z lokalit uvedených v tomto odstavci nenavazuje na starší 
sídliště, vůči spojování s jevy, které popíšeme vzápětí, však stojí pádný argument: 
mladohradištní tradice sbírané keramiky, byť rozlišení keramiky mladší fáze mladší 
doby hradištní a keramiky 13. století je na fragmentarizovaném materiálu ze 
severovýchodních Čech velmi nejisté. 

Na Jaroměřsku (ani na Mostecku /Klápště 1994/, abychom vyčerpali regionální 
sondy zamerené na venkovské prostředí v české archeologii středověku) 

nenacházíme pro mladší a pozdní dobu hradištní pendant k obrazu rozptýleného 
osídlení, jak jej prezentují Z. Smetánka aJ. Škabrada (1975) na příkladu Třebonína u 
Čáslavi a následně J. Frolík aJ. Sigl (1995) na Chrudimsku. Třebonínský případ není 
v publikaci dokumentován ani údaji o počtu zlomků vytvářejících "deset bezpečných 
shluků" (Smetánka Škabrada 1975, 80), ani kresebnou ukázkou získaných střepů 
"tzv. mladohradištní a pozdně hradištní keramiky", takže oprávněnost závěrů, jež 
nadlouho ovlivnily českou archeologii vesnického prostředí, nelze ověřit. 

Dozvídáme-li se dále, "kromě zlomků, které se zřejmě objevily na povrchu 
celkem nedávno, obsahuje sběr dosti střepů omletých, někdy i malých rozměrů (i 
méně než 3 cm)" a že "nalezené zlomky nemají výzdobu; jen v některých případech 
se vyskytuje náznak vývalkové šroubovice" a "okraje jsou zastoupeny minimálně", 
pak nebudeme uvažovat jen o "přežívání osídlení v místech shluků do konce 13. 
století" (Smetánka- Škabrada 1975, 79-80), ale i o sekundární poloze těchto nálezů 
a o jejich datování do starší fáze vrcholného středověku. Třebonín tak nemůžeme 
pokládat za průkaznou ukázku vsi s rozptýleným osídlením. Ves, jíž zdejší kostel 
v raném středověku sloužil, ovšem nadále postrádáme, a proto Třebonín z úvah o 
disperzním osídlení vyloučit nelze. 

Další příklad rozptýlného osídlení v literatuře uváděný (např. Klápště 1994a, 46; 
Klápště - Smetánka - Tomášek 2000, 300; Žemlička 2002, 244), Řestoky u 
Chrudimi s kostelem zmíněným v pramenech k roku 1115, kontrolu díky pečlivé 
práci autorů dovoluje (Frolík - Sigl 1995, 20, 37, 94; v anglické mutaci 1995a, 70, 
75, 99). Úvodem může u této východočeské lokality překvapit proklamovaná 
možnost jednoznačného rozlišení mezi sběrem získanými zlomky keramiky 
mladohradištní, keramiky pozdně hradištní a keramiky ze starší fáze vrcholného 
středověku, dokonce i v situacích, kdy jde o 1 střep z početnějšího souboru 
zahrnujícího všechna uvedená období. Míře údivu přizpůsobíme důvěru v průkaznost 
lokalit. Vzhledem k blízkosti vůči intravilánu na začátku pomineme ta naleziště, 
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která vydala méně než např. 15 střepů a jsou označena symbolem "VS 1" (starší fáze 
vrcholného středověku) a "RS4/VS 1" (pozdní doba hradištní), a to v názoru, že není 
možné vyloučit původ zde nalezených zlomků ve vsi 13. století. 

V takto redukované archeologické mapě Řestok nalézáme 5 lokalit. O klíčové roli 
té, jež vydala nálezy keramiky staro-, středo-, mladohradištní i starší fáze vrcholného 
středověku (č. 12: celkem 64 střepů; vyobrazení Frolík Sigl 1995a, obr. 23), není 
pochyb. Jako středo- až mladohradištní jsou uvedeny (Frolík - Sigl 1995, 20) další 
dvě polohy: č. 3 se čtyřmi zlomky kladenými do tohoto období (Frolík Sigl 1995a, 
obr. 22: 3) ač. 5 s jedním takto datovaným zlomkem (Frolík Sigl 1995a, obr. 22: 5; 
z vyobrazení však taková jistota neplyne). Obě polohy dále vydaly kolem 10 střepů 
řazené do "RS4/VS1". Jedno ztěchto nalezišť (to bohatší a průkazné: č. 3) je 
protnuto katastrální hranicí. Zbývají dvě polohy: č. 1 (u kostela) a č. 2. Obě vydaly 
pouze materiál určený jako "RS4/VS 1 ",v počtu 23 a 41 kusů (výběr viz Frolík- Sigl 
1995a, obr. 22: 1, 2; vyobrazené zlomky lze datovat do 13. -první poloviny 14. 
století). Obě polohy leží v těsné blízkosti intravilánu. 

Takto shrnutá situace skýtá různé možnosti interpretace. Upře-li se kritická 
pozornost na raný středověk, sotva lze bez výhrad přijmout názor o Řestokách jako 
exemplárním příkladu "raně středověkých rozptýlených sídlištních komplexů". 

Naprosto však nemůže být řeč o odrazu "9 až ll sídelních míst, oddělených odstupy 
150 až 300 m", ,jejichž nápadně široká síť prostupuje značnou částí pozdějšího 
katastru" (Klápště 1994a, 46). Pro raný středověk tu nalézáme jednu ústřední polohu 
se starohradištními kořeny a 1000 m od ní (dnes na hranicích katastru) další polohu 
osídlenou od střední doby hradištní do 13. století. Více než problém rozptýlených 
nálezů keramiky nás v Řestokách zaujme poloha raně středověkého kostela, 
situovaného přibližně 500 m od obou soudobých sídel, a dále několik indicií 
překotných změn ve 13. století. 

Asi jedinou výjimku v této souvislosti představuje na J aroměřsku osídlení podél 
Dolského potoka na katastru Dorních Dolců a v západní části katastru Jaroměře 
(Holní Dolce). Otázku tu navíc komplikují potíže s lokalizací nalezišť, které 
vzhledem ke značným proměnám parcelačního systému v okolí Horních Dolců nelze 
ani v přiložených mapách bohužel pokládat za spolehlivé (údaje o několika 

nalezištích tu nedovolují ani pokus o jejich lokalizaci). Faktem však zůstává, že 
zdejší osídlení se starohradištními počátky nedospělo k ustavení vesnické formace 
ani ve středověku vrcholném. Změny sídlištní struktury, jaké k 13. století sledujeme 
v okolí, se jej zásadním způsobem nedotkly. Roli patrně hrála koncentrace osídlení 
v podhradí blízkého jaroměřského hradu a okolnosti doprovázející vznik královského 
města, avšak asi důležitější byl magnet labského toku, oceňovaný v mladších 
staletích raného středověku (viz kap. 5.1.). 

5.3.3. Nestabilita ve věku stabilizace 

Ve sledované oblasti shledáváme i doklady osídlení nových poloh v pokročilém 
13. století, ještě v témže či v následujícím století však opuštěná. Postrádáme z nich 
průkazné zástupce mladohradištní keramiky. Tato sídla lze rozdělit do dvou skupin: 
1. Nová sídla se objevila v blízkosti mladohradištních předchůdců a své 
pokračovatele nalezla v blízké a již trvalé sídlištní formaci. Počty střepů z těchto 
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lokalit korespondují s počty z těch vyse uvedených lokalit, kde mladohradištní 
osídlení přetrvalo do 13. století, a výrazně se odlišují od mnohem nižších počtů 
spjatých s lokalitami výlučně raně středověkými. (Pro nemožnost spolehlivého 
datování nejstarší složky soubory získané v obou lokalitách na katastru Nahořan je již 
ponechme stranou.) 

Katastr: č. lok. Počet střepů Datování nálezů Pozn. 
Choust. Hradiště: 235 104 13.- I. pol. 14. stol. 
Neznášov: 57 57 2. pol. 13.- I. pol. 14. stol. 
Smiřice: 170 ? 14. stol. podle lit. 
Vestec: 82 102 13., 14., 15. stol. 

2. V pokročilém 13. století byly osídleny nové polohy, které na starší sídliště 

nenavazovaly a nejenže nepřetrvaly 14. století, ale nenašly ani svého pokračovatele v 
podobě blízké vrcholně středověké vsi. Jedná se o polohu Jaroměř-Brdce (č. 31), jež 
leží při trase staré cesty od Plesu (a Hradce) k Jaroměři, a další lokality rovněž 

Obr. 20. Osídlení v mladší době hradištní a ve 13. století v okolí Jaroměře (č. 50 podle 
písemných pramenů o vsi Ples). Zánik většiny venkovských sídlišť ustavených v mladší fázi 
13. či kolem přelomu 13. a 14. století století spadá do doby utváření jaroměřských předměstí 
(včetně vyznačeného svatojakubského) ve 14. století. 
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v okruhu max. 2000 m kolem Jaroměře (č. 20, 23, 74), o dvě lokality u Sebuče 
(rozkládají se na katastrech Dolan, Krabčic a Chvalkovic: č. 42, 175), sídliště na 
katastru Veselice (č. 41) a další polohu při hranici katastru vlkovského a 
smržovského (č. 63). U některých nalezišť v blízkosti Jaroměře jistě nelze vyloučit 
původ sbíraných zlomků keramiky v odpadu vyváženém z města, koncentrace střepů 
ale svědčí spíše o dočasných sídlištích. Z několika lokalit pocházejí soubory o 
poměrně vysokých počtech: Jaroměř-Brdce (255 střepů), Dolany-Sebuč (lokalita č. 
42: několik set střepů). K okolnostem vzniku a zániku těchto vsí se vrátíme níže. 
Jakékoli závěry však znesnadňuje mj. i rozdílnost nalezené keramiky. Sebučská 
keramika se vyznačuje jak nízkou výrobní kvalitou, tak výskytem archaických 
výzdobných prvků a tvarů, zatímco z Brdců známe střepy standardní vrcholně 

středověké hrnčiny (včetně červeně malované). Blízkost Brdců vůči městu Jaroměři 
tak nabízí závěr o distribuci městských výrobků do vesnického prostředí. 

78 



6. ZÁVĚRY 

Jaroměřsko tvořilo ve starší a střední době hradištní samotný okraj sídelní oblasti 
České kotliny. Sídlištní síť rozvinutá na sklonku střední doby hradištní sloužila další 
dvě a půl staletí jako stabilní skelet, doplňovaný v mladší době hradištní nečetnými 
malými osadami nebo dvory. Rozsah oikumeny se však v průběhu raného středověku 
rozšířil jen nepatrně a hranice pravěké sídelní oblasti před 13. stoletím překročena 
nebyla. 

Ty raně středověké vsi, jejichž kořeny nacházíme ve střední době hradištní, ev. 
(v závislosti na možnostech archeologického datování) na přelomu střední a mladší 
doby hradištní, vykazují značnou polohovou stabilitu. Převážná část katastrů 

vykazuje jedinou raně středověkou lokalitu. V několika případech, kdy na katastru 
evidujeme i menší a mladší - "dceřinné" - mladohradištní lokality, bychom vzhledem 
kjejich hmotným projevům patrně uvažovali spíš o dvorech. Jaroměřsko tak 
neposkytuje argumenty na podporu obrazu, který z archeologických periodik vstoupil 
do historické literatury a podle něhož ve 13. století "mizí řada malých rozptýlených 
osad a obyvatelstvo venkova se stahuje do větších a v terénu již pevně usazených 
vesnic" (Žemlička 2002, 231; srov. Klápště 2005, 188). 

Ve 13. století došlo k dalším významným změnám: 
Osídlení překročilo hranici dosavadní sídelní oikumeny a vstoupilo do dosud 

pustých příhraničních oblastí, a to z iniciativy pánů opřených o majetkové zázemí 
mocných rodů spojených s dvorskou službou, v případě Policka a Broumovska pak 
břevnovského kláštera. Těžiště této aktivity spočívá ve druhé třetině 13. století, její 
počátky však spadají nejpozději do třetiny první. Postup byl doprovázen zakládáním 
sídelních forem, jež odpovídaly nárokům vrcholně středověké společnosti. 

Archeologické doklady počátků venkovského osídlení těchto regionů jsou v důsledku 
polohové stability nových sídelních forem velmi vzácné. 

Nešlo však jen o podhůří Krkonoš a Jestřebích hor; stejné rysy má osídlení 
doposud nevyužitého území severovýchodně od Hradce, mezi Labem, dolní Metují a 
dolní Dědinou (i v období zemědělského pravěku sporadicky osídleného: Končelová 
2005). Rozsáhlý lokační podnik zde proběhl patrně ve druhé třetině 13. století. Jeho 
následky nalézáme v dodnes platných polohách vsí, které žily podle písemných 
pramenů ve druhé polovině 13. století, ve 14. století s dvojjazyčnými variantami 
názvů. Pokud z nich disponujeme doklady osídlení, váže se k těm nejstarším z nich 
charakteristika "pozdně hradištní 13. století" a pocházejí zjader dnešních 
vesnických půdorysů (viz kap. 4.4.). Jména Kunygswald či Králova Lhota, stejně 
jako královský zájem o Jasennou a Černilov ve 14. století, naznačují, kdo byl první 
vrchností těchto vsí, tvořících kompaktní enklávu (srov. RBM II, č. 2065, s. 891; 
srov. též Boháč 1982, 64-70, z jehož závěrů, obsahujících i domněnky o raně 
středověkém osídlení některých zdejších katastrů na základě studia plužiny, lze 
souhlasit jen s upozorněním na očividně mimořádnou rozsáhlost katastrů 

jmenovaných a dalších, okolních vsí). 

Rovněž ve "staré" sídlištní oblasti se ve 13. století uplatnily nové sídelní formy. 
Polohy dosavadních vsí, v četných případech existujících již stovky let, byly 
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opouštěny a v jejich blízkosti vznikly vsi nové. Z jejich jader ale rovněž postrádáme 
průkazná svědectví; zpravidla máme k dispozici jen soubory střepů z polí 
přiléhajících k dnešnímu intravilánu. Počátek tohoto procesu na venkově proto 
nejsme schopni datovat jinak než poukazem na opouštění osídlených poloh 
v průběhu mladší fáze mladohradištního období nebo ve starší fázi 13. století, 
v nečetných případech později. Je však zjevné, že proces pokračoval ještě v době, 
kdy se podhorský venkov nově osídlených oblastí již celá desetiletí řídil prvky 
nových právních norem. Vzhledem kjednotnému časovému horizontu opuštění 

mladohradištních poloh lze usuzovat na nikoli vnitřní příčiny, nýbrž na podnět vnější, 
tzn. záměrnou strukturální proměnu iniciovanou vrchností. A však otázka, která 
společenská síla na Jaroměřsku ve 13. století způsobila opuštění tradičních poloh a 
osídlení poloh nových v jejich blízkosti, zůstává nezodpovězena. 

Nové právní uspořádání vstoupilo ve východních Čechách - mimořádně často 
oproti jiným částem Čech - i do hradeb knížecích hradů. V případě Hradce jde o 20. 
léta 13. století, v případě Chrudimi pravděpodobně o druhou třetinu 13. století. 
K Jaroměři disponujeme pouze dokladem o existenci města ke konci 13. století. Již 
předtím, v 50. letech 13. století ale už severně od Jaroměře existovala i poddanská 
centra Úpa/Trutnov či Broumov. 

Hrad Jaroměř už kolem poloviny 13. století postrádal svou dřívější funkci 
pohraniční pevnosti. Připomeňme, že na něm nesídlila kastelánská správa, byť její 
případný odpor vůči ztrátě pozic nemohl hrát rozhodující roli, jak ukazuje příklad 
Hradce: po více než dvou desetiletích od data první zmínky o jeho městském statutu 
se král s pokyny obrací k tamním (též k chrudimským, čáslavským a kouřimským) 
zástupcům kastelánských úřadů (CDB IV.1, č. 146, s. 244). Pokud přijmeme jako 
nepravděpodobné, že král vydržoval nepotřebný hrad raně středověkého charakteru, 
navíc bez správní funkce, nezbývá nám než soudit na vznik královského města 
nejpozději ve druhé třetině 13. století. (Takovému staršímu datování by v kontextu 
srovnání s lokačními městy v českých zemích odpovídala i "krátkozraká" poloha 
města na ostrohu, nedovolující další prostorový rozvoj.) Sám takt, že hrad Jaroměř 
poskytl prostor městské obci, svědčí o bezprostřední časové návaznosti města na 
dřívější útvar. 

Podhradní osídlení, jež se ve 12. století rozvíjelo při brodu pod hradem, v průběhu 
druhé poloviny 13. století zaniklo, nebo se značně redukovalo (Richter 1977, 53-59). 
Do mladší fáze 13. století lze klást osídlení nejméně 5 poloh v okruhu 900-1700 m 
kolem města. Jejich náročný přístup k vodě neodpovídá standardům lokačního 

záměru, jaký známe ze soudobých vsí. Již v mladší fázi 13. nebo ve starší fázi 14. 
století byly všechny tyto lokality opuštěny. Archeologický materiál ovšem 
nedovoluje rozhodnout, zda jejich osídlení trvalo měsíce, nebo desetiletí. V kontrastu 
s nálezy z odlehlejších poloh však umožňuje hledat spojitost zdejší keramiky 
s městskými dílnami. V časovém horizontu opouštění těchto příměstských poloh, 
během mladší fáze či závěru 13. století, se východně od města Jaroměře utvářelo 
(pozdější) Svatojakubské předměstí a v průběhu 14. století vyrůstala nová zástavba i 
v okolí kostela P. Marie na západním (Pražském) předměstí Jaroměře (viz kap. 3.5.). 

Počet poměrně krátkodobých sídlišť 13.-14. století v nejbližším okolí Jaroměře 
svědčí o společenském pohybu, jenž doprovázel založení města (viz níže). Tyto akce 
však sídlištní síť zásadně nepoznamenaly a ani nebyly součástí proměny venkova. 
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Pro nejbližší okolí Jaroměře (na jejím dnešním katastru) nutno předpokládat roli 
městské rady, ať jako iniciátora, nebo jako schvalující orgán pro případné aktivity 
podnikavých měšťanů. To může platit i pro některé vsi v okolí Jaroměře, u nichž 
disponujeme dokladem jejich příslušnosti k městu žel až z roku 1547 (Heřmanice, 
Brod, Slotov, Krabčice, Svinišťany, Vyhnánov, Proruby: Rezek 1876, 454). Katastr 
žádné z nich neposkytl - s výjimkou nejistých Svinišťan svědectví raně 

středověkého osídlení. Co se týče vsí raně středověkého původu v pozdějším majetku 
města, majitele Jezbin, Hořeníe, Do lan (včetně Sebuče) před 16. století neznáme, 
avšak Čáslavky (předpokládejme, že severovýchodně od Jaroměře) město získalo až 
roku 1445 jako dar své vrchnosti, tj. královny Barbory (Sedláček 1883, 214). I zde 
tedy vystupuje královská komora jako významný činitel. 

Výrazný rys Jaroměřska ve srovnání s jinými částmi "staré" sídelní oblasti Čech, 
podrobenými sídelně historickému průzkumu, spočívá v sociální sféře: pro 12.-13. 
století zde postrádáme doklady místní pozemkové šlechty. Jedinou indicií, jež by 
mohla existenci takové sociální skupiny naznačovat, jsou opevněné polohy z mladší 
fáze 13. století, vzdálené soudobým intravilánům. Jejich sociální a majetkový kontext 
ovšem neznáme. Podrobněji jej lze sledovat až od mladší fáze 13. století především 
na vývoji opevněných poloh na katastrech Habřiny a Hustířan. 

Nejstarší písemná svědectví o existenci místní drobné šlechty- relativně pozdní, 
se zpožděním nejméně celého století oproti jiným částem Čech - pocházejí 
z přelomu 13. a 14. století. Vesměs se vážou k tradiční sídelní oblasti jihovýchodně 
od Jaroměře, zatímco ze vsí s raně středověkými počátky severně Jaroměře, tedy ze 
samé hraniční oblasti až do starší fáze 13. století, neznáme doklady místní 
pozemkové šlechty vůbec žádné, ani raně novověké. Jiná situace ovšem panovala ve 
vsích vzniklých během pozdního 13. či v průběhu 14. století bez návaznosti na starší 
lokální sídliště, jako v Heřmanicích, kde ve druhé polovině 14. století sídlila rodina 
spjatá příbuzensky s pány z Lochenic (RT I, 525; Sedláček 1883, 240), nebo v 
Zaloňově. Totéž se týká celé oblasti nově osídlené ve 13. století; hovořit o 
pozemkové šlechtě by tu, u potomků rodů s kořeny ve tradiční sídelní oblasti, už ale 
znamenalo matení pojmů. 

Při hledání konkrétních příčin, proč v severovýchodním koutu raně středověké 
sídelní oblasti neshledáváme projevy rozšiřování oikumeny a pronikání do nových 
území před 13. stoletím, tak nalézáme dvě patrně navzájem související okolnosti: 
ochranu pomezního hvozdu, jak o ní svědčí řada pramenů týkajících se jiných 
regionů (srov. Žemlička 2002, 46-48, s lit.), a neexistence místních rodů opřených o 
rozsáhlejší majetkové zázemí. Jakými prostředky však panovnická moc 
v severovýchodním koutu Čech bránila vzestupu pozemkových vlastníků? Jediným 
způsobem byla, zdá se, striktní a trvalá politika nedělitelnosti území na rozdíl od 
např. Hradecka, kde nejpozději ve druhé polovině 12. století držela pozemky řada 
fyzických (i právních) osob (např. podle falza ze 13. století k r. 1183 "Ozel, filius 
Hirdete": CDB I. č. 402, s. 419; k Lochenicím a Vescím viz kap. 4.4.), včetně 
pozemkové šlechty vystupující prvně ve 20. letech 13. století s predikátem ( 1226 
Cstibor de Nedelisc: CDB II, č. 289, s. 290). 

Úvahy o souvislosti kastelánské správy s výskytem rodových vesnických majetků 
v okolí hradských center a naopak o souvislosti neexistence kastelánského úřadu 
v Jaroměři a absencí pozemkové šlechty, resp. zachování královského majetku 
v okolí Jaroměře, by nutně skončily v oblasti hypotéz. Sledování postupu a proměn 
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osídlení v jednom z nejzazších koutů sídelní oikumeny raně středověkých Čech tak 
skončeme konstatováním disproporce mezi intenzitou raně středověkého osídlení a 
absencí dokladů rané pozemkové šlechty. Východisko nacházíme v domněnce o 
zájmu pražské vlády na bezvýhradném držení příhraničního okraje úrodné "staré" 
sídelní oikumeny ještě během starší fáze 13. století a o teprve pozdním a pomalém 
drobení původně panovnického území v okolí Jaroměře. 

Na příkladech severočeských měst (Tomas 1979; 1979a) byly zdařile 

prezentovány tendence, kdy "výrazem a rámcem nových poměrů se stávají městské 
regiony, které do svých obvodů relativně pevně uzavírají výrobu i směnu. Tato nová 
struktura prostupuje celou zemí a výmluvně svědčí o završení transformace 
středověké společnosti" (Klápště 1994a, 51). Modelová teze (např. Klápště 1995a; 
1997; 1999) jistě ani do budoucna neztratí přitažlivost. Trvalé však zůstanou patrně i 
potíže s tím, jak a zda vůbec lze její obecnou rovinu podložit výpovědí konkrétních 
pramenů. Nespočívají jen v tom, že s ohledem na četnost a obsah písemných 
pramenů lze tento model představit v podstatě pouze na příkladech Mostu a 
Litoměřic, těžících ve středověku z polohy v úrodné oblasti na cestě k česko-saským 
hranicím, a z - na české poměry - vyspělé úrovně sociálních vztahů v regionu, 
kterou odráží již samotný zájem o potvrzení držby výnosných území. Ani 
pro počátky těchto dynamicky se rozvíjejících měst se doposud nepodařilo prokázat 
onu předpokládanou zásadní změnu v postavení nezemědělské výroby (srov. Klápště 
2002a, 198), jež bývá obecně zdůrazňována na základě pramenů z mladší fáze 14. a z 
15. století. Ani o ovlivnění vztahů obklopujících výrobu působností městských 
regionů (rekonstruovaných na základě údajů o mílovém právu; Bakala 1984, 1 Ol
l 02; Tomas 1979a), archeologie prozatím nepřináší, resp. až na exemplární výjimky 
nemůže přinést věrohodné svědectví. 

Stále platí, že "sotva najdeme doklady takového přechodu k pokročilejší sídelní 
formě, který by byl bezprostředně vynucen přímým tlakem ekonomického rozvoje .... 
Nezemědělská výroba i po vlastním počátku (lokaci) vrcholně středověkého města 
teprve postupně opouštěla tradiční vazby a až po různě dlouhé době se v úplnosti 
prosazovalo stabilizované městské řemeslo" (Klápště 1994a, 51; viz též 1995, 207-
209). Doklady dlouhodobosti a nesamozřejmosti takového, ne vždy naplněného 
procesu nalézáme snadno (viz 2.2.). Ostatně i písemné prameny využitelné k poznání 
ekonomických zájmů prvních generací měšťanů Mostu a Litoměřic svědčí 

jednoznačně o aktivitě kupecké složky obyvatelstva (viz Klápště 1997; Tomas 1979, 
72; 1985, 33), nikoli o intenzitě řemeslnické produkce (srov. Bakala 1973, 119). 
Z hlediska archeologického, resp. sídelně-historického zájmu neprokázaly doposud 
provedené sondy (Ježek 1997a; Wolf 2004) bezprostřední vliv lokace města na 
proměnu jejího zemědělského zázemí, tzn. struktury venkovského osídlení ve 13. 
století. Nikoli chyba v předpokladu, nýbrž nemožnost důkazu na základě 

archeologického materiálu omezuje naše východiska výzkumu vztahu města a jeho 
zemědělského zázemí pouze na vědomí společných trendů vyplývajících ze zájmu 
vrchností, spočívajících v proměnách prostorového chování a uplatňování nových 
právních norem a ústících ve stabilizaci sídlištní struktury (srov. Klápště 1994a, 47; 
2005, 223-248). 

Pro archeologické poznání raně středověkého osídlení a strukturální proměny 
severovýchodních Čech ve 13. století nejsou perspektivy vynikqjící, pro poznání 
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počátků vrcholně středověké vsi zůstávají mizivé. Avšak vzhledem k aktivní 
spolupráci královéhradeckého muzea s projekčními firmami a při územním 
plánování v regionu lze doufat v zachování vybraných evidovaných lokalit, příp. 

v archeologický odkryv v některých z nich. Po desetiletích záchranných terénních 
prací si není třeba namlouvat, že by nové odkryvy mohly napomoci při vytváření 
sekvence raně a vrcholně středověké keramiky, jež zůstává zásadním předpokladem 
pro dějiny osídlení severovýchodních Čech v raném středověku - a i kdyby ano, pak 
že by tyto poznatky byly využitelné při hodnocení materiálu sbíraného na venkově 
severovýchodních Čech. S touto zkušeností nelze než uzavřít, že čím dříve naše 
archeologie upře pozornost na zachování autenticity lokality a rázu kulturní krajiny, 
tím lépe (nejen) pro ni. 
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SOUPIS VENKOVSKÝCH POLOH SE STŘEDOVĚKÝMI NÁLEZY 
NA JAROMĚŘSKU 

Soupis nalezišť z vymezeného území (viz 4.4.) vychází v první řadě z údajů 
uvedených na příslušných sáčcích s nálezy. Není-li uvedeno jinak, inv. č. a př. č. se 
vážou k soupisům sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové. V případě, že 
tyto přírůstky byly zmíněny v literatuře, jsou zde uváděny příslušné citace. Údaje 
v literatuře se však někdy odlišují od primárních záznamů; někdy i různé zmínky 
v literatuře udávají o týchž lokalitách odlišné údaje. Je proto v některých případech 
obtížné lokalizovat konkrétní naleziště. Potíž působí i neověřitelná možnost 
chybného záznamu parcelního čísla na sáčku s nálezy (stačí záměna či chybné čtení 
jedné číslice); v případě, že k nálezům je přiložen terénní náčrt, byla mu dána 
přednost. Lokalizaci uvádím, ve snaze způsobit co nejmenší počet omylů, pokud 
možno v původním znění. Vzhledem k tomu, že identifikovatelné lokality jsou 
vyznačeny v mapové příloze, neuvádím v soupisu dublující koordináty. 

Z důvodů obecných a nejednotných datací v literatuře se rovněž přidržuji 

vlastního datování keramických zlomků, i když se v některých případech liší od 
publikovaného určení (které v rámci odkazů rovněž uvádím). Málo využitelné jsou 
zprávy o nálezech z 19. i převážné části 20. století, většinou postrádající bližší 
lokalizaci i možnost přesnějšího a spolehlivého datování ("hradištní keramika", 
"hradištní sídliště" apod. - v řadě případů navíc jde o lokality 13. nebo 14. století). 
Nálezy uložené kdysi do muzea v Náchodě jsou bohužel neověřitelné. (Užívání 
mezer u pomlčky v datačním intervalu se v soupisu nerůzní nedopatřením: bez mezer 
jsou uváděny intervaly širšího datování, s mezerami různé chronologické složky 
obsažené v souboru. Jde o orientační autorskou poznámku, nikoli o kategorické 
členění.) 

Přestože záměrem této části práce je sledovat proměny středověkého osídlení do 
13. století, evidujeme z vymezené oblasti první písemné zmínky o lokalitách do 
závěru 14. století. Kontrolu umožňuje práce A. Profouse a J. Šmilauera, jež ale 
ojediněle uvádí i údaje, které nelze pokládat za jednoznačně identifikovatelné: 
takové proto neeviduji. Písemné zprávy od 15. století výše, byť by byly nejstarším 
dokladem o lokalitě, nebyly sledovány, stejně jako depoty mincí mladší 14. století 
(viz Petrtyl 1969). 

Polohy s průkaznými archeologickými doklady raně a vrcholně středověkého 
osídlení jsou v soupisu vyznačeny tučně (v mapě 1 jsou zvýrazněny červeně). Na 
tabulkách s kresbami keramických zlomků odpovídá tučné číslo číslu lokality 
v soupisu, malé je číslo příslušného sáčku ze sbírek Muzea východních Čech 
v Hradci Králové. 
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Zkratky 

hr. - hradištní 

středohr. - středohradištní 

pozdně hr. -pozdně hradištní 

starohr. - starohradištní 

mladohr. - mladohradištní 

VS- vrcholný středověk (mladší fáze 1.3.- 14. století) 

pozd. stř. -pozdní středověk (15.- starší fáze 16. století) 

parc. č. -parcelní číslo 

př. č. -přírůstkové číslo 

na!.- naleziště (dle údajů MVČ HK) 

M-Muzeum 

OM - Okresní muzeum 

čp.- číslo popisné (domu) 

inv. č. - inventární číslo 

MVČ HK- Muzeum východních 

Čech v Hradci Králové 

NM Národní muzeum 

Excerpta: Kartotéka vedená Jiřím Ka1ferstem v MVČ HK (využita výjimečně, neboť údaje starší 
literatury není možné konfrontovat s příslušnými nálezy). Jiřímu Kalferstovi děkuji za laskavé 
poskytnutí této možnosti. 
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Konkordance k číslování v mapě 

I Dolany 56 Kašav III Hustířany 
2 Dolany 57 Hřibojedy (Malé) 112 Hustířany 
3 Dolany 58 Žíreč II3 Hustířany 
4 Dolany 59 Vlkov 114 Černožice 
5 Dolany 60 Vlkov 115 Černožice 
6 Dolany 61 Vlkov 116 Černožice 
7 62 Vlkov I 17 Černožice 
8 63 Vlkov 118 Černožice 
9 64 Vlkov 119 Černožice 
1 O Do lany- Seb uč 65 Jaroměř- Hor. Dolce 120 Volavka 
ll Čáslavky 66 Jaroměř- Hor. Dolce 121 Velká Jesenice 
12 Čáslavky 67 Jaroměř Hor. Dolce 122 Černožice 
13 Čáslavky 68 Jaroměř- Hor. Dolce 123 Černožice 
14 Jaroměř 69 Jaroměř- Hor. Dolce 124 
15 Jaroměř 70 Jaroměř- Hor. Dolce 125 Rodov 
16 Jaroměř 71 Jaroměř- Hor. Dolce 126 Rodov 
17 Hořenice 72 Jaroměř- Hor. Dolce 127 Rodov 
18 Hořenice 73 Jaroměř- Hor. Dolce 128 Rodov 
19 Hořenice 7 4 Jaroměř Hor. Dolce 129 Rodov 
20 Hořenice 75 Jaroměř- Hor. Dolce 130 Rodov 
21 Hořenice 76 Doubravice u Č. Skalice I31 Neznášov 
22 Hořenice 77 Doubravice u č. Skalice 132 Neznášov 
23 Jaroměř 78 Dolní Dolce 133 Neznášov 
24 Jaroměř 79 Dubenec 134 Neznášov 
25 Jezbiny 80 Dubenec 135 Neznášov 
26 Zaloňov 81 Vestec 136 
27 Dubenec 82 Vestec 137 Jaroměř Hor. Dolce 
28 Dubenec 83 Vestec 138 Jaroměř- Před. Dolce 
29 Dubenec 84 Vestec 139 Holohlavy 
30 Zvole 85 140 Ho1ohlavy 
31 Jaroměř 86 Jasenná 141 Holohlavy 
32 Velký Třebešov 87 Lejšovka 142 Holohlavy 
33 Velký Třebešov 88 Habřina 143 Holohlavy 
34 Velký Třebešov 89 Habřina 144 Holohlavy 
35 Velký Třebešov 90 Rodov 145 Holohlavy 
36 Velký Třebešov 91 Smiřice I46 Holohlavy 
37 Veselice 92 Smiřice 147 Jaroměř 
38 Dolní Dolce 93 Rodov 148 Jaroměř 
39 Dolní Dolce 94 Rodov 149 Rohenice 
40 Jaroměř 95 Rodov I 50 Černčice 
41 Veselice 96 Rodov 151 Černčice 
42 Dolany- Sebuč 97 Rodov I 52 
43 Hořenice 98 Rodov 153 
44 Litič 99 154 
45 Rasošky I 00 Svinišťany 155 Bohuslavice n. M. 
46 Litič I O 1 Svinišťany 156 Bohuslavice n. M. 
47 Velichovky 102 Svinišťany 157 Bohuslavice n. M. 
48 Rtyně 103 Svinišťany 158 Bohuslavice n. M. 
49 Jaroměř 104 159 
50 Ples I 05 Nahořany 160 Říkov 
51 Rožnov I 06 Nahořany 161 Kleny 
52 Rožnov I 07 Nahořany 162 
53 Rožnov I 08 Lhota u Nahořan 163 
54 Rožnov I 09 Hustířany 164 Žernov 
55 ll O Hustířany 165 Žernov 
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166 Žernov 195 Bohuslavice n. M. 224 Vilantice 
167 196 Bohuslavice n. M. 225 Habřina 
168 197 Bohuslavice n. M. 226 Habřina 
169 198 Bohuslavice n. M. 227 Habřina 
170 Smiřice 199 228 Neznášov 
171 Smiřice 200 229 Habřina 
172 Smiřice 201 Rodov 230 Semonice 
173 202 Rodov 231 Semonice 
174 Dolany- Sebuč 203 232 Semonice 
175 Dolany- Sebuč 204 Rodov 233 Semonice 
176 Choustníkovo Hradiště 205 234 Choust. Hradiště 
177 Choustníkovo Hradiště 206 235 Choust. Hradiště 
178 207 236 Choust. Hradiště 
179 208 237 Choust. Hradiště 
180 Černčice 209 238 Choust. Hradiště 
181 Černčice 21 O Čibuz 239 Choust. Hradiště 
182 Černčice 211 240 Čáslavky 
183 Černčice 212 Sendražice 241 Lhota u Nahořan 
184 213 Sendražice 242 Zvole 
185 214 Sendražice 243 
186 215 Sendražice 244 Dolsko 
187 216 Smržov 245 Bohuslavice n. M. 
188 217 Smržov 246 Dolsko 
189 218 Račice n. T. 247 Dolsko 
190 219 Račice n. T. 248 Dolsko 
191 Dolany 220 Račice n. T. 249 Dolsko 
192 Dolany 221 Rodov 250 Pohoří 
193 Rtyně 222 Rodov 251 Česká Skalice 
194 223 Vilantice 252 Česká Skalice 
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Bohuslavice nad Metují, okr. Náchod 

Ves 1361 (LEI, č. 56, s. 30). Koste/1369 (RDP, s. 95). 

155. Parc. č. 812/3 (Králíčkův kopec). Př. č. 63/88. 10 střepů: 14.- 1. pol. 15. stol. (Kalferst Sigl
Vokolek 1989, s. 5; Kalferst 1989, č. 28b, s. 21). 

156. Parc. č. 1548/1-2. Př. č. 53/88. 23 střepů: 2. pol. 13.(?) 14.- I. pol. 15. stoL (Dragoun 1999; 
Kalferst Sigl- V okolek I 989, s. 5; Kalferst 1989, č. 28a, s. 21). 

157. Zahrada domu čp. 95.2 střepy: 2. pol. 13.- I. pol. 14. stol. (Archiv NZ ARÚAV ČR Praha, čj. 
1445/54. 

158. 

a. Parc. č. 1441, 1445, 1493, 1504. Př. č. 12/90. ll střepů: mladší fáze mladohr.- I. pol. 13. stol. 
(Kalferst- Sigl Vokolek 1991-1992, s. 8). 

b. Parc. č. 1441, 1445, 1499, 1504 (východní části parcel). Př. č. 64/91. 32 střepů: 13. stol. (Kalferst 
- Sigl- Vokolek 1991-1992, s. 8). 

195. Parc. č. 1402, 1434, 1450/2. Bez př. čísla. 2 střepy: asi 13. stoL 

196. Parc. č. 1506, 1526, 152811-2 (Opařišťský mlýn). Př. č. 48/90. 8 střepů: 13.-14. stol. (Kalferst
Sigl- Vokolek 1991-1992, s. 8: 13. stol.). 

197. Parc. č. 101711, 1059. Př. č. 63/91. 9 střepů: 13. stol. (3 z tuhové zásobnice) (Kalferst- Sigl
Vokolek 1991-1992, s. 8). 

198. Pole u čp. 119 (jz. od rybníka Tlaskal). Př. č. 16/82. 55 střepů: 13.-14. stol. (4 z tuhové 
zásobnice, I ze zásobnice bez příměsi tuhy) (Sigl V okolek 1982, 6). 

245. Ostrůvek o průměru ca 30 m v rybníku v centru obce - tvrziště. Okr. M Orlických hor 
v Rychnově n. Kn., př. č. 59/98. 4 střepy, 1 zlomek kachle: 15.-16. stol. (Sedláček 1883, 74; 
Lochmann 1985a). 



Čáslavky, okr. Náchod 

ll. Parc. č. 393, 394, 396, 397/1. Celkem 142 střepů: ll starohr.-středohr., 131 mladohr. - 13. 
století. Železná sekera (Sigl - V okolek 1982, s. 7). Další střepy patrně z této lokality jsou uloženy 
v Městském muzeu v Jaroměři (nejisté vzhledem k existenci dalších Čáslavek - dnes severní části 
Černožic). 

a. Př. č. 2/82. 18 střepů mladohr. -VS (patrně 13. stol.). 

b. Př. č. 19/82. 122 střepů: 9 středohr. (z toho 2-3 starohr. nebo starší fáze středohr. období), 113 
střepů mladší fáze mladohr. období- 13. stol., I střep z 15. století. 

c. Př. č. 20/82. 2 střepy: středohr. 

d. M Jaroměř, inv. č. 601 a 2622. Středohr. a mladohr. keramika a kostěnná "brusle" (Sigll972, 3). 

12. Parc. č. 112/1, 12611, 131, 132. Př. č. 44/81. 4 střepy: VS (Sigl V okolek 1982, s. 6, č. 5d) 

13. 

a. Parc. č. 79, 82, 83, 91, 92/2, 99, 100. Př. č. 2/81. 9 střepů: 2. pol. 15. až 16. století (Sigl- Vokolek 
1982, s. 6, č. 5a). 

b. Parc. č. 79, 82, 83, 91,92/2, 100, 110. Př. č. 59/86. 1 střep: 13. století. 

240. Parc. č. 341. Př. č. 142/81. 2 střepy (I okraj): 14. stol. (Sigl V okolek 1982, s. 6: středověk). 

Nelokalizováno: 

2 esovité záušnice o průměru 6 a 5,2 cm, údajně z hrobů na katastru Čáslavek: M Jaroměř, inv. č. 650 
a 654 (Sigl 1972, 168) avšak vzhledem k existenci Čáslavek na katastru Černožic původ nejistý. 
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Černčice, okr. Náchod 

1318 Arnust de Cyrnczicz (RT!, č. 81, s. 25). Kostel/355 (LC !.!, s. 23), 1361 (LE 1, č. 58, s. 31). 

150. Parc. č. 350. Př. č. 17/82. 12 střepů: 2. pol. 13.- 14. stol. (I z tuh. zásobnice) (Sigl- Vokolek 
1982, s. 7). 

151. Parc. č 48911, 493/ I, 2, 496 (na!. I). Př. č. 49/90. 3 střepy: 2 pozdně hr. (I z tuh. zásobnice) a I 
střep 2. pol. 14.- I. pol. 15. stol. (Kalferst- Sigl- Vokolek 1991-1992, s. 9). 

180. Parc. č. 482. Př. č. 50/90, sv. část (nal. II). 54 střepů: mladohr.- 13.-14. stol. (Kalferst- Sigi
Vokolek 1991-1992, s. 9). 

181. Parc. č. 579112-20 (na!. 5). Př. č. 69/91. 22 střepů: 13.-14. stol. (Kalferst - Sigl - Vokolek 1991-
1992, s. 9). 

182. 

a. Parc. č. 782 (cesta mezi parc. č. 416 a 426). Př. č. 187/88. 3 střepy: středo hr. ?-mladohr. (Kalferst
Sigl- V okolek 1989, s. 6). 

b. Parc. č. 416/1, 426, 427. Př. č. 66/87. 26 střepů: pozdně hr. 13. stol. (Kalferst - Sigl - V okolek 
1987, s. 5). 

183. Parc. č. 18911, 193/1, 196. Př. č. 134/87.8 střepů: 2. pol. 13.- 14. stol. (Kalferst- Sigl- Vokolek 
1987, s. 5). 
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Černožice, okr. Hradec Králové 

12. stol: ., Testamentum. Cohan ... tradidit deo et sancto Laurentio vi/lam Cernozicih" (CDB I, č. 

364, s. 331), tj. Opatovickému kláJteru. 

1318 Milota a Myerko de Czirnoticz (RT I, č. 138, s. 40). 1365, 1368 Stibor in Czirnozicz!de 
Czierozicz (LC 1.1, s. 62; LC !.2, s. i 13-114). 

Někdejší ves Čáslavky, zmíněná k roku 1365 i 1368 (vztah Maršíka "de Czass/awek" ke kostelu v 
Holohlavech.· LC 1.2, s. 113-1 14), dnes tvoří severní část Černožic. 

114. Parc. č. 14/1 (zahrada čp. 37). 

a. Př. č. 11/90. 14 střepů: 13.- I. pol. 14. stol.+ fragment slepené nádoby z 13. stol. (Kalferst- Sigl
Vokolek 1991-1992, s. 9: 13. stol.; Boček 1988a, 37, 41 ). 

b. Př. č. 120/89. 4 střepy: 15. stoL (Kalferst- Sigl- V okolek 1990, s. 5: středověk). 

115. Parč. č. ll. Př. č. 119/89. 9 střepů: středohr.-mladohr. a 13. stol. (Kalferst - Sigl - Vokolek 
1990, s. 5: mladohr.; Boček 1988a, 37, 41). 

116. Parc. č. 586, 587, 588, 589/1-3, 591, 600/1. Př. č. 74/87. 5 střepů: 3 pozdně hr., 2 ze 14. stol. 
(Kalferst- Sigl V okolek 1987, s. 5: hradištní, středověk). 

117. Parc. č. 187, 188 (Čáslavky). 

a. Př. č. 116/89. 25 střepů: 20 mladohr., 5 pozdně hr. - VS (Kalferst - Sigl - Vokolek 1990, s. 6: 
mladohr.). 

b. Př. č. 76/87. 12 omletých střepů: 13., 14. a 15. stol. (Kalferst- Sigl- Vokolek 1987, s. 5: středověk; 
Boček 1988a, 37). 

118. Parc. č. 186 (za čp. 68 a 69). Př. č. 75/87. 7 střepů: 13. a 14. stol. (Kalferst- Sigl V okolek 1987, 
s. 5: 13. stol.). 

119. Parc. č. 556/2. Př. č. 82/89. 9 omletých střepů: 14.-15. stol. (Ka1ferst- Sígl- V okolek 1990, s. 5). 

122. Zahrada čp. 3. Př. č. 69/96. 10 střepů: mladohr. (Vích- V okolek 1997, s. 7: mladohr.). 

123. Transformátor u školy. Př. č. 70/96. 18 střepů: VS (Vích- Vokolek 1997, s. 7). 

Nelokalizováno: "Na dvorku domu p. Hynka". M Jaroměř, neinv. 12 střepů: pozdně hr. 

109 



Česká Skalice, okr. Náchod 

Skalici bývá bez důkazů vztahována zmínka o Petru ze Skalice (1238: CDB III.l, é. 181, s. 
avšak není jisté, o kterou Skalici v tomto predikátu jde. Důvodem tvrzení o České Skalici je 

pouze kombinace (viz .~imák 1938, 890) o totožnosti Petra ze Skalice (který byl v roce 1238 ženat) s 
Petrem, synem Sezemovým, vlastníkem území sousedícího r. 1255 s majetkem břevnovského kláštera v 
Polici a jejím okolí (CDB V. I, é. 65, s. 127). Petrovým spoluvlastníkem zmíněného území byl podle 
téže listiny Ruben, který bf;vá opět bez důkazů ztotožňován s Rubenem svědčícím r. 1225 v Hradci 
Králové (CDB II, č. 278, s. 272). Podle libosti lze do této kombinace doplňovat stejnojmenné syny a 
vnuky 

1357 farní kostel (,,Scalicz ": LC U, s. 9). 

251. Parc. č. 116/1 (Malá Skalice hrana úpské terasy severně od kostela; místo bývalé tvrze). Vrstva 
a objekty s keramikou z 2. pol. 13.- poč. 14. stol.; ulož. OM Náchod (Lochmann 1982, 51; 1983, 35; 
viz Sedláček 1887, 49-50; srov. též popis J. M. Ludvíka in: Bouza MOhlstein 1975, 5). 

252. Zaniklý hrádek v poloze "Na Koldovce", severně od obce na levém břehu Úpy (viz Sedláček 
1887, 47-48; srov. též popis J. M. Ludvíka in: Bouza- MOhlstein 197 5, 5). 

a. OM Náchod. Keramika z 2. pol. 14. l. pol. 15. stol. (Lochmann 1983, 35; l985b, č. 48a). 

b. Př. č. 42/02, inv. č. 101030/1-11. ll střepů: 14.-15. stol. (Bláha Kalferst- Sigl 2004, č. 51, s. 
ll). 
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Čibuz, okr. Hradec Králové 

1361 vil/a Skalicz vel alio nomine vocata Czyebuz, prope Smyerzicz sita (LEI, č. 61, s. 32); 1369 
Cziebuz (RDP, s. 91): Čibuz tedy součástí donace z roku 1143-1148 strahovskému klášteru (viz výše). 

[1296 farní kostel Czepus (RBA1 ll, č. 1720, s. 738; ze souvislostí /spor kněze s břevnovským 
klášterem/ však vypl}'Vá pochybnost, zda se jedná o tuto Čibuz).} 

210. Parc. č. 114, 163, 164/1, 165, 167/1, 193. 

a. Př. č. 76/90. 8 střepů: mladohr. 

b. Př. č. 68/87. I 3 střepů: mladohr. 

Zde uveďme i polohu ze severního okraje katastru Skalice, který zůstal mimo hranice našeho 
zájmového území, a to polohu s č. 220 (parc. č. 235 a 227): Excerpta do ní kladou mj. "slovanskou 
osadu", avšak v materiálu uloženém v MVČ HKjsem z této lokality nenašel žádné nálezy. 
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Dolany, o. Náchod 

I. Parc. č. 633, 634, 648 a přilehlé pozemky (na!. VIII). Celkem 20 I střepů, převážně ze středohr. a 
mladohr. období. 3 zlomky jsou starohr. charakteru, nelze však vyloučit starší fázi středohr. období. 
Nejméně 8 náleží VS. 

a. Parc. č. 633, 634, 648. Př. č. 70/83. 27 střepů: min. 3 starohr. či starohr.-středohr., min. 4 středohr., 
zbývající středohr.-mladohr. (V okolek Boček I985a: hradištní, středověk) 

b. Parc. č. 633, 634, 648. Př. č. 71/83. 13 střepů: 12 střepů mladší fáze starohr.-středohr., spíše 
středohr., I střep VS (V okolek- Boček I985a: hradištní, středověk). 

c. Parc. č. 633, 634, 648. Př. č. 72/83. 30 omletých, neurčitelných střepů: 5 střepů VS, min. 5 jistě 
mladohr., zbytek asi stejné stáří (V okolek- Boček I985a: hradištní, středověk). 

d. Parc. č. 633, 634, 648. Př. č. 54/84. 28 střepů: 2 starohr., 19 středohr., 6 mladohr., I VS (Frolík 
Kalferst- Sigl 1984, s. 4; V okolek- Boček I985a: pražský typ, hradištní, středověk). 

e. Parc. č. 620, 631, 633, 634. Př. č. 164/84. 52 střepů: středohr.-mladohr. (Sigl -V okolek 1983, s. 6; 
Kalferst- Sigl 198S, s. 8; Vokolek Boček 1987a). 

f. Parc. č. 633, 634, 648. Př. č. 132/85. I O střepů: 6 středohr., 4 středohr.-m1adohr. (V okolek- Boček 
1987a; Sigl - V okolek 1986, s. I 0). 

g. Parc. č. 633, 646, 648, 694. Př. č. 190/88. 27 střepů: 1 starohr. či starohr.-středohr., 22 středohr., I 
m1adohr.?, 4 neurčitelné, asi VS (Kalferst- Sigl V okolek I989, s. 8). 

h. Parc. č. 631, 633. Př. č. 24/91. 2 střepy: VS (Kalferst- Sigl -V okolek 199I-I992, s. 1 0). 

i. Parc. č. 634, 646, 648, 650. Př. č. 25/91. 12 střepů: mladohr. (Kalferst Sigl - V okolek 1991-1992, 
s. I O-ll). 

2. Parc. č. 277, 283 a přilehlé pozemky. Celkem 21 střepů, které lze klást do rozmezí středohr. až 
pozdně hr. období (z toho pozdně hr. 15 ks). Dále 4 střepy pozdně středověké. 

a. Parc. č. 277,283. Př. č. 5/81. 8 střepů: 4 středohr.-mladohr., 3 ze 16. (?)stol., I ze 14.-16. století. 

b. Parc. č. 283, 291, 293,297. Př. č. 14/81. 15 střepů: pozdně hr. 

c. Parc. č. 277,283. Př. č. 143/81. 2 střepy: středohr.-mladohr. 

3. Parc. č. 511,512, S47, 549, S57, S58 a přilehlé pozemky (nal. VII). 9 střepů: VS (z velmi rozsáhlé 
plochy). 

a. Parc. č. SOS, 508, 511, 512, S I9, S2I, 529-S3I, S44, 547, 549, 557-S59. Př. č. 7/82. 3 střepy VS. 

b. Parc. č. 507, 508, S 11, S 12, 544-547, 549, 557-559. Př. č. 108/83. 4 střepy VS (Sigl- V okolek 
1983, s. 6; V okolek Boček 198Sa: středověk). 

c. Parc. č. 511, 547, S49, S 57, 558. Př. č. 33/84. 2 střepy VS (Frolík - Kalferst - Sigl 1984, s. 4; 
V okolek Boček I985a: středověk). 

d. Parc. č. 471, 4 79, 480, 482-491, 493-495 (na I. V). Př. č. 5/82. 9 střepů VS pozd. stř. 

4. Parc. č. 458, 462 (na!. IX). 1 O omletých, neurčitelných střepů: mladohr.-VS. Př. č. 133/85 (Voko1ek 
Boček 1987a; Sigl - V okolek I986, s. I 0). 

5. Parc. č. 440, 441 442, 445, 449, 450 (nal. IV). Soubor 50 střepů poskytuje jistotu o existenci 
sídliště v mladší fázi hr. období. Otázkou je možnost osídlení i v mladším středověku. 
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a. Parc. č. 450,451,452. Př. č. 4/82. 1 střep (velký 5 cm): 13.-14. stol. 

b. Parc. č. 440, 442, 445, 446, 449, 450. Př. č. 6/82. 58 střepů: 49 středohr.-mladohr., 9 střepů 14. -
I. pol. 15. století. 

6. Parc. č. 172. Př. č. 11/83.2 střepy: I neurčitelný, I mladohr-VS (Sigl- Vokolek 1983, s. 6). 

191. Parc. č. 128/1, 129 (tj. dům čp. 60). Př. č. 2/81. 33 střepů z 15. století. 

192. Parc. č. 181, 182, 185, 186, 189/1. Př. č. 54/92. 10 omletých střepů, určitelných pouze několik 
kusů VS (Kalferst- Sigl -V okolek 1993, s. 8). Pocházejí z rozsáhlé plochy. 

Se buč 

Lokalizace nálezů místních amaterských badatelů z 60.-70. let 20. století je problematická. V případě 
poloh č. I O a 174 je nejistá: vychází z uvedených čísel, popisného a parcelního, a z pojmenování 
Sebuč označujícího v 19. století (na mapě stabilního katastru) celý svah hřbetu nad vsí, včetně lesa nad 
dnešním západním okrajem Do lan. A však je rovněž možné, že se jedná o polohy v blízkosti osady 
Sebuč, severovýchodně od Dolan; tam však uvedená čísla nenacházíme. K některé z následujících 
lokalit se vztahují publikace Sigl 1981 a Sigl --- V okolek 1978 (s. I 0: středověk). O několika dalších 
lokalitách (nerozliš.) z katastru Dolan viz Sigl- Vokolek 1982 (s. 7: hradištní). 

10. Dolany Sebuč. Parc. č. 192/2. Př. č. 44/75. "Pole jižně od lesa, kulturní jáma I/68". 1-2 střepy: 
VS(?). 

42. Dolany, Chvalkovice Sebuč. Stovky keramických zlomků z rozoraných objektů (r. 1959-1961) 
na polích v trati "Na Kultovým", "V travině" (k. ú. Chvalkovice) (inv. č. 19154-20257, 20277-
20298, 20327-20346, 21057-21058) a "U lesa" (inv. č. 20299-20326), severně a severozápadně od 
obce, se pokusil zhodnotit A. Hejna (1966, 337-340, 354; 1967, 30-31; srov. též Sigl 1972, 111-119). 
Rustikální charakter této málo kvalitní, většinou okrově a červeně zbarvené hrubé keramiky 
znesnadňuje její přesnější datování. Morfologicky neobvyklé, někdy pokročilé a jindy primitivní tvary, 
zhotovené z nekvalitního písčitého materiálu a špatně vypálené, jsou zdobeny prvky pozdně 

hradištního charakteru (rytá šroubovice, jednoduchá i vícenásobná vlnice, vpichy. Uvažovat lze o 13. 
či 14. století. 

174. Dolany- Sebuč. "Vdolcích, č. p. 8". lnv. č. 23088-23094. Soubor z roku 1964. 7 střepů (3 okr. 
a 4 zdob.): pozdně hr. - I. pol. 14. století (Sigl 1972, 8). Další nálezy z rozrušených sídlištních 
objekti't uloženy v M Jaroměř, inv. č. 2727-2762,2794-2805: Tocháček 1968. 

175. Dolany, Krabčice- Sebuč. Návrší spadající na severní straně k Černému potoku, "menší soubor 
keramiky 12.-13. stol." (větší část sídliště na katastru Krabčic; 1972, 8). 

113 



Obr. 22. 
114 

54/84 

1 

Dolany 



(?" /" 7?" /'0 lj" 

Obr. 23. 

- \\ 

6!82 
5 

115 

190/88 
1 

70/83 
1 

72/83 1 

Dolany 



7?"\\' r=l 
132/85 ~ 

1 

23088/23094 1 o 

Obr. 24. 

71/83 

1 

116 

108/83 3 

Dolany 



Dolní Dolce, okr. Náchod 

38. Parc. č. 2247, 2247/l. Př. č. 15/83, 21/83, 75/96 ad. Objekty a početné mladohr. střepy (Kalferst 
1984, 42; 1995, 36; Hejhal 1998, 31; Bláha 1998, 88, č. 33; Vích- V okolek 1997, s. 16). 

39. Parc. č. 2640. Př. č. 23/82, 39/82. 28 střepů: středohr., mladohr., VS (Sigl -V okolek 1982, s. 1 O; 
1984b). 

78. Př. č. 117/2000, inv. č. 100927/4-6. 19 střepů: VS raný novověk (Bláha Kalferst Sigl 2004, 
č. 306, s. 47). 

Pro úplnost a jako ilustrace intenzity povrchového průzkumu Dolních Dolců: Parc. č. 2394/1. Př. č. 
77/96 (Vích- Vokolek 1997. s. 16: středověk). Parc. č. 2665. Př. č. 78/96 (Vích- Vokolek 1997, s. 
16: středověk). Parc. č. 2713. Př. č. 79/96 (Vích- Vokolek 1997, s. 16: středověk až novověk). Parc. 
č. 2792. Př. č. 126/90 (Kalferst Sigl- Vokolek 1991-1992, 14: 13. stol.). 
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Dolsko, okr. Náchod 

244. Sv. okraj intravilánu (nal. lA). Př. č. 105/2000, inv. č. 100943/1-7. 7 střepů blíže neurčitelných: 
mladohr. ?-VS? (Bláha~ Kalferst ~ Sigl 2004, č. I 03, s. 18: středověk). 

246. Parc. č. 114, 115/1-4 ("Choboty") 

a. Př. č. 76/83. 2 střepy: VS (Sigl 1985h: středověk). 

b. Př. č. 165/84. 16 střepů: středohr. ~ mladohr. (Kalferst ~ Sigl 1985, s. 8: hradištní; Boček~ Sigl 
1987: hradištní). 

c. Př. č. 189/88. 8 střepů: mladohr. ~pozdně hr. (Kalferst ~ Sigl ~V okolek 1989, s. 8: hradištní). 

d. Př. č. 121/81. I 04 střepů: asi 99 ks mladohr., asi 5 ks VS (Sigl - V okolek 1983, s. 6: středo hrad, 
středověk). 

e. Př. č. 7/81 (parc. č. 115/1 ). 39 střepů: 35 ks mladohr., 4 ks VS (Sigl - V okolek 1982, s. 7: starohr. -
středo hr.). 

247. Parc. č. 89. Př. č. 166/84.2 střepy: pozdně hr.-VS (Kalferst ~ Sigl 1985, s. 8: hradištní; Boček~ 
Sigl 1987: hradištní). 

248. Parc. č. 10/1,6111,9,66/1. Př. č. 135/87.2 střepy: rnladohr.-VS (Kalferst- Sigl- V okolek 1987, 
s. 6: 13. stol.). 

249. Parc. č. 67/1-2, 68. 

a. Př. č. 53/90. 5 střepů: VS (13. stol.?) (Kalferst- Sigl -V okolek 1991-1992, s. ll: středověk). 

b. Př. č. 188/88. 8 střepů: 13. stol. (Kalferst ~ Sigl ~V okolek 1989, s. 8: 13. stol.). 
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Doubravice u České Skalice, okr. Náchod 

76. 

a. Parc. č. 76/1-2. Př. č. 63/83. 46 střepů: 13. stol. (Sigl -V okolek 1983, s. 6; Sigl 1985e). 

b. Pole na pravé straně silnice Česká Skalice- Rychnovek, asi 200m od vých. okraje osady, poloha 
"Na tvrzkách" nebo "Nade mlýnem". Údajně OM Náchod, př. č. 3l/80. Mladohrad. a VS. 

c. Pole po levé straně silnice Říkov- Doubravice, severně od Doubravice. Z rozrušených sídlištních 
objektů. Inv. č. 20518-20638 (MVČ HK). 121 střepů: mladohr. pozdně hr.; OM Náchod, př. č. 
160/67: 13. stol. (podle Tocháček 1968; Sigl1972, 8-9). 

Nelokalizováno: 

77. Býv. polep. Mačka. Př. č. 15173. 3 střepy: mladohr.- pozdně hr. 
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Dubenec, okr. Trutnov 

1343 kostel, krátce předtím zbudovan)1 Hynkem z Náchoda (MV I, é. 26/, s. !59); Cztyboryj dictorum 
Cordula de Dubenecz k r. 1355 (LC 1.1, s. 23). 

27. Zámecký vrch. Př. č. 60/79. 7 střepl!: 2. polovina 13. - 1. polovina 14. stol. (Sigl - Vokolek 
1979, s. 9; Sedláček 1887, 87-88). 

28. Pozemek mezi parc. č. 235-291 (severně od silnice do Litiče). Př. č. 146/88. I střep: 13. stol.? 
(Kalferst- Sigl- Vokolek 1989, s. 8-9). 

29. Parc. č. 459, 450/2, 462-464 (jižní okraj obce, západně od silnice do Vilantic). Př. č. 142/88. 2 
střepy: mladohr. nebo z 13. stol. (Kalferst- Sigl- V okolek 1989, s. 9). 

79. Před domem čp. 187 (u silnice mezi statkem a potokem). Př. č. 135/2000, in v. č. I 00956/1-43. 43 
střep i'~: 17.-19. stol. (Bláha- Kalferst- Sigl 2004, č. I 09, s. 19). 

80. Sz. od osady Kalnovec. Př. č. 688/200 I, mv. č. I 0017311-2. 2 střepy: 14.-15. stol. (Bláha -
Kalferst- Sigl2004, č. IlO, s. 19: středověk). 
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Habřina, okr. Hradec Králové 

i 357 militis dam. Conate de Habrzyna ... ad ecclesiam in Habryna (LC I. i, s. 29). 

1365 kostel Habrzina (LC 1.2, s. 62). I 369 kostel Habrzina (RDP, s. 91). 

1411 - Petrus de Habrzina alias de Hustierzan donat 6 ss. gr. in vil/a Zderaz cum V virgis agrorum in 
fine ville Habrzina pro capellania petpetua in ecclesíam sancti Wenceslai matrici in Chlumek (LE IX, 
K 8). 

88. Pole záp. od obce po levé straně silnice. Př. č. 41/2003, in v. č. I O I 065/l-5. 5 střepů: I mladohr. -
pozdně hr., 2 z 13.- 1. pol. 14. stol., 2 2. pol. 14.- 15. stol. (Bláha Kalferst- Sigl2004, č. 117, s. 
20: 13.stol.). 

89. Pole záp. od obce po pravé straně silnice. Př. č. 4212003, inv. č. 101064/1-12. 12 střepů: 2 
starohr.(-starší fáze středohr.), 10 (pozdně hr.-) 13.- poč. 14. stol. (Bláha- Kalferst Sigl 2004, č. 
118, s. 20: hradištní, 13. stol.). 

143. Parc. č. 351, k. ú. Habřina, a 17011, k. ú H.olohlavy (jz. svah Chloumku). Př. č. 91-92/86,408/92 
(Kalferst- Sigl- Vokolek 1987, s. 7: 13. stoL; Kalferst- Sigl- V okolek 1993, s. 8). 

225. Motte, v jádru vsi mezi domovní zástavbou vsi. Bez nálezů. 

226. V ražba. Opevněná poloha datovaná archeologickým výzkumem do druhé poloviny 13. stol. (Sígl 
1978a; 1979, s lit.). Kromě materiálu získaného výzkumem odtud pocházejí i 2 střepy VS (př. č. 

92170) a starší sběry (př. č. 53170; Sigl 1972. 1 O; srov. též Archiv ARÚA V ČR Praha 3267/40 a 
1782/84). 

227. Rotemberk, hrad. Písemnými prameny prvně doložen (jako Neznášov) k druhé polovině 14. 
století, nálezy keramiky svědčí o existenci hradu v 14.-15. století. V 16. století uváděn jako pustý 
(Sedláček 1883, 237; Kalferst 1993; Vích Vokolek 1997, s. 9-10; př. č. 106-116/97). 

229. Most přes Hustiřanku na cestě z Habřiny do Lužan. Při stavbě mostu nalezen meč, šišák a 2 
podkovy (Archiv ARÚA V ČR čj. 198/22). 
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Holohlavy, okr. Hradec Králové 

1318 Johannes a Miloslaus de Holohlaw (RT I, č. 138, s. 40; Sedláček 1883, 241). 1368 Johannis et 
Benessiifrm de Hohohlaw (LC 1.2, s. I 13-1 14). 

Farní kostel doložen k r. 1352 (RDP, s. 90). 

139. Parc. č. 448/9. Př. č. 192/83. I střep: VS (Boček- Kalferst 1985: středověké sídliště). 

140. Parc. č. 255,256 (pole sev. od obce). Př. č. 116/83. 1 střep: 14. stol. (Sigl- Vokolek 1983, s. 6: 
středověk; Boček- Kalferst 1985: středověk). 

141. 

a. Parc. č. 245/11, 29. Př. č. 141/88. 2 střepy: I z 14. stol., I z 15. stol. (Kalferst- Sigl- Vokolek 
1989,s. 10). 

b. Parc. č. 245/1-9, 24-28, 248. Př. č. 37/83, i. č. 54716-54718. 3 střepy: 1 mladohr.- 13. stol., 2 z 2. 
pol. 14.- 15. stol. (Sigl- Yokolek !983, s. 6). 

c. Parc. č. 24511-9, 24-28, 248 (na!. 1 d). Př. č. 37/83, i. č. 54708-54709. 2 střepy: 2. pol. 13 - I. pol. 
14. stol. 

d. Parc. č. 245/1-9, 24-28, 248 (nal. lb). Př. č. 37/83, i. č. 54642-54645. 4 střepy: 1 mladohr.?- 13. 
stol. 

e. Parc. č. 24511-9, 24-29, 248 (nal. lc). Př. č. 37/83, i. č. 54676-54678. 3 střepy: 14. stol. (Boček
Kalferst 1985). 

f. Parc. č. 245/1-29. Objekty se zlomky "slovanské" keramiky. starohr.- středohr.- mladohr. Mj. obj. 
3a: "slovanská chata" - mělká obdélná jáma ( 420 x 180 cm) se zaoblenými rohy a se stopami kůlové 
konstrukce (Boček 1988b, 20, 22-24, 29-30, 33). 

g. "Za tratí". Př. č. 37/2003, inv. č. 101068/1-10. 10 střepů: 6 z 13.-14. stol., 4 ze 16.-17. stol. (inv. 
č. srov. s. č. 49!; Bláha- Kalťerst- Sigl2004, č. 131, s. 22). 

142. Parc. č. 341 (nal. 7b, pole vpravo od silnice z Holohlav do Habřiny, 15m od zatáčky, 20-23 m do 
pole). Př. č. 89/86, i. č. 59019. 2 střepy: I mladohr., 1 neurčitelný, patrně mladohr. (Kalferst - Sigl -
V okolek 1987, s. 7). 

143. Viz Habřina 

144. Parc. č. 23, 24 (nal. 6). Př. č. 111185. 4 střepy: (mladší fáze mladohr.? -) 13.- 1. pol. 14 stol. 
(Vokolek 1987; Sigl- V okolek 1986, s. 12). 

145. Smiřická ul. čp. 20. Př. č. 73/83. I střep: středohr. (Sigl- Vokolek 1983, s. 7; Boček- Kalferst 
1985). 
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146. Parc. č. 343, 347. 

a. Př. č. 88/86, i. č. 58983-58985. 3 střepy: 13.- I. pol. 14. stol. (Kalferst- Sigl- Vokolek 1987: s. 
7). 

b. Archiv ARÚA V ČR Praha, čj. 6397/61 a 7279/72: Dokumentace početného souboru mladohr. 
keramiky. 

c. Jv. od Chloumku. Př. č. 38/2003, inv. č. 101068/2, 3, 10. 3 střepy: 2 ze 14. stol., I z 15.-16. stol. 
(Bláha- Kalferst- Sigl 2004, č. 128, s. 22). 

147. Parc. č. 1/2. Př. č. 35/83, i. č. 54724-54725.2 střepy: 14. stol. (Sigl- Vokolek 1983, s. 6; Boček 
- Kalferst 1985). 

Nelokalizováno: 

"Sídlištní jámy ve vsi" (Sigl 1972, 159). 
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Hořenice, okr. Náchod 

17. 

a. Parc. č. 162, 172, 173, 177. Př. č. 184/81. I střep: pozdně hr.- 13. stol. 

b. Parc. č. 162. Př. č. 186/81.4 střepy: pozdně hr.- 13. stol. 

18. Parc. č. I. Př. č. 149/87. 12 střepů: konec 13.- 14. stol. (I červeně mal.; Kalferst- Sigl- Vokolek 
1987, s. 8). 

19. Parc. č. 426, 463 - záp. část. Př. č. 17/92. (Kalferst - Sigl - V okolek 1993, s. 8-9: středověk). 
Nenalezl jsem. 

20. Parc. č. 402/2 (obj. 3). Př. č. 33/81, inv. č. 51632. I rozbitá nádoba: 14. stol. 

21. Parc. č. 157/1, 162, 17211, 173, 178, 182, 183 (Sigl - V okolek 1982, s. 8; Sigl - V okolek 1983, s. 
7; pozdně hr. a středověk; V okolek 1985a, č. 1 04a). 

a. Př. č. 93/86 (parc. č. 15717, 162, 172/1, 173, 177). 13 střepů: 13. l. pol. 14. stol. (Kalťerst- Sigl
Vokolek 1987, s. 8). 

b. Př. č. 85/82 (parc. č. 162). 2 střepy: VS. 

c. Př. č. 86/82 (parc. č. 162, 172/1, 173, 178, 182, 183 ). 2 střepy: 13. stol. 

22. 

a. Parc. č. 414/1. Př. č. 9/81, ínv. č. 51926-51930. S střepů: 14. I. pol. 15. stol. 

b. Parc. č. 414/1 a pozemek u silnice bez parc. č. (pole u zorané pískovny). Př. č. 24/84. 3 střepy: 
mladohr. (Frolík- Kalťerst- Sigll984, s. 5; Vokolek 1985a, č. 104b). 

43. Při jz. nároží tvrze. Př. č. 6/2001, inv. č. 100328/1-9. 9 střepů: 16.-19. stol. (Bláha Kalferst 
Sigl2004, č. 142, s. 24: novověk). 
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Hustířany, okr. Náchod 

1355 Gyrzikonis de Hustierzan (LC 1. 1, s. 23). 

I 09. "Čp. 37": 4 kostrové hroby (Píč 1909, 334; Sigl 1972, 174-175). (Nejasné, zda jde o parcelu 
domu čp. 3 7, nebo parcelu č. 3 7: v mapě vyznačeny obě možnosti.) 

ll O. Parc. č. 576 ("Rejchrtovo pole"). 

a. Inv. č. 18802-18845. 43 střepů: konec 13. stol.- 14. stol., některé z nich (max. 10) mohou být 
pravěké; in v. č. 18815 a 18845 pórézní hrudky (1 střep z ne tuh. zásobnice, 1 ucho). 

b. Př. č. 52/82. 8 velkých střepů: 13 14. stol. (vesměs jemné, s přetahem, 2 hlazené, 5 okrajů; barva 
střepů šedá, povrch šedočerný, oranžovošedý i oranžový). 

c. Př. č. 54/1955. Inv. č. 18509-18738.229 střepů: mladší fáze středohr. mladohr.- pozdně hr. (Sigl 
1972, 19-20). 

111. 

a. Parc. č. 480, 483. Př. č. 5/83. ll omletých střepů: 13. stol., min. I z 15. stol. (3 okraje, z nich 1 
miska/poklička) (Sigl - V okolek 1983, s. 7; V okolek- Boček 1985). 

b. Sz. od obce, u pískovny. Př. č. 62/79. 5 omletých střepů: 14.-15. stol. (1 tuh. okraj). 

I 12. Pupek, motte. Př. č. 61179. 3 střípky: I novověký, 1 patrně mladší středověk, 1 neurčitelný (Sigl 
V okolek 1979, s. 9). 

"V museu v Jaroměři dva esovité kroužky, jež prý nalezeny na pahorku Pupku" (Píč 1909, 334). 

113. Parc. č. 485/1, 2, 488. Př. č. 2/83. 26 střepů: 14. - I. pol. 15. stol. (I tuh. zásobnice, I červ. 
malovaný) (Sigl Vokolek 1983, s. 7; Vokolek Boček 1985). 
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Obr. 26. 

127 



11 O Hustířany- parc. č. 576 

Obr. 27. 128 



11 O Hustířany- parc. č. 576 
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Obr. 30. 
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Choustníkovo Hradiště, okr. Trutnov 

Prvně zmíněno jako opevněná lokalita ("munitionibus ... Grediss '') k r. 1316 (RBM 111, č. 294, s. 118). 

1369 kostel (RDP, s. 96), filiální ke Dvoru Králové. 

176. Levý břeh potůčku od kóty 307, jižně silnice Ch. H. - Vlčkovice. Př. č. 234/2001, inv. č. 

100665/1-25. 25 střepů: 2. pol. 14. - 15. stol. (dvě či tři světlé nádoby) (Bláha- Kalferst- Sigl 2004, 
č. 292, 45: středověk, novověk). 

177. Pravý břeh potůčku od kóty 307, jižně silnice Ch. H.- Vlčkovice. Př. č. 235/2001, inv. č. 
100666/3-34. 31 střepů: 15. stol. (světlá keramika) (Bláha- Kalferst- Sigl 2004, č. 293, s. 45: 
středověk, novověk). 

234. Parc. č. 261 (na!. 1: "Rýcholka") a k. ú. Žíreč 247/1 (Sigl- Vokolek 1993, 142: středohr., 
mladohr., pozdně hr.). 

Celkem 367 střepů: od mladší fáze středohr. do 13. stol. 

a. Parc. č. 261/1. Př. č. 58/85. 21 střepů: mladší fáze středohr.- mladohr. 

b. Parc. č. 26111. Př. č. 25/81. !52 střepů: mladší fáze středohr. (jen několik ks)- mladohr. 

c. Parc. č. 26111. Př. č. 26/81. 61 střepů: 25 středohr.-starší fáze mladohr., 27 mladohr.- VS, 9 VS. 

d. Parc. č. 261/1 (na!. la). Př. č. 128/81. 69 střepů: mladohr. 

e. Parc. č. 26111 (na!. la). Př. č. 6/83. 42 střepů: mladohr. 

f. Parc. č. 26111 (na!. la). Př. č. 33/82. 2 střepy: pozdně hr.- 13. stol. 

g. Parc. č. 247/1,26111 (na!. la, lb). Př. č. 134/85. 17 střepů: mladší fáze středohr.- starší fáze 
mladohr. 

h. Parc. č. 247/1 (na!. 1 b). Př. č. 87/83. 3 střepy: pozdně hr.- VS. 

Mezi lok. 234 a 235 (bez parc. č.). Př. č. 89/83.4 střepy: pozdně hr.- 13. stol. 

235. Parc. č. 1058/1, 1062, 1063/2 (na!. 2) (Sigl - V okolek 1993, 142: středo hr., mladohr., pozdně 
hr.). 

Celkem 104 střepů: 13.-14. stol. 

a. Parc. č. 1062,1063/2. Př. č. 29/81.77 střepů: 13. -I. pol. 14. stol. 

b. Parc. č. 1062, 1063/2. Př. č. 88/83. 14 střepů: mladohr.- 13. stol. 

c. Parc. č. 1058/1 ("Rýcholka"). Př. č. 98/86. 13 střepů: VS. 

236. Parc. č. 1063/2 (na!. 3) (Sigl- Vokolek 1993, 143: středohr., mladohr., VS). 

Celkem 984 střepů: středohr., mladohr., 13. stol. 

a. Př. č. 54/82. 8 střepů: 14.-15. stol. 

b. Př. č. 35/82. 388 střepú: 26 mladohr., 201 mladohr.- 13. stol., 161 ze 13. stol. 
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c. Př. č. 262/93.29 střepů: mladohr.- 13. stol. 

d. Př. č. 135/85. 65 střepů: (mladohr.-) pozdně hr. a 13. stol. 

e. Př. č. 22/82. 238 střepů: mladohr. a 13. stol. 

f. Př. č. 30/81 ("Rýcholka"). 59 střepů: pozdně hr.- 13. stol. 

g. Př. č. 231/2001, inv. č. 100669/1-100. 100 střepů: mladohr.-13. stol. (Bláha- Kalferst- Sigl2004, 
Č. 294, s. 46). 

h. Př. č. 232/2001, inv. č. 100667/1-55. 55 střepů: středohr., mladohr. (Bláha- Kalferst- Sigl 2004, 
č. 294, s. 46). 

i. Př. č. 233/2001, in v. č. I 00668/7-48. 42 střepů: středohr., m1adohr., pozdně hr., VS (Bláha -
Kalferst- Sigl 2004, č. 294, s. 46). 

237. Parc. č. 1048/1 (nal. 4). Př. č. 54/81. 1 střep: přelom 13. a 14. stol. (Sigl- Vokolek 1993, 143: 
13. stol.). 

238. Hrad (nal. S) (Sigl- Vokolek 1993, 143, 147; Sedláček 1887, 74-82). 

Př. č. 80174. 233 střepů + 4 střepy z dutého skla (1 skvostně malovaný) + 14 střepů z glaz. kachlů: 
15.-17. stol. 

Př. č. 55/81. 2 střepy: přelom 13. a 14. stol. 

239. Parc. č. 458/14-19 (nal. 6). Př. č. 56/81. I střep: VS/novověk (Sigl- Vokolek 1993, 143). 
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Jaroměř, okr. Náchod 

Přehled archeologických nálezů z katastru Jaroměře pečlivě zpracoval R. Bláha (1998, s lit.). Proto 
se zde věnujme pouze nalezištím mimo historické jádro města, k němuž počítáme i obě předměstí. 
Vzhledem k cíli této práce a k množství nálezů různé výpovědní hodnoty se zaměříme pouze na 
průkazné stopy středověkého osídlení do I 3. století. 

14. Návrší Libina. Kostrové hroby, u dvou dětských koster dva páry bronzových záušnic (Duška 
1898, 38; Bláha 1998,88, č. 31, s lit.). 

15. Poloha Na spravedlnosti, parc. č. 3579, 3590. Př. č. 53/92. 3 střepy: středohr. (Kalferst- Sigl -
V okolek 1993, ll; Bláha 1998, 89, č. 42). 

16. Poloha Mršník. M Jaroměř inv. č. 14042, 14043. 3 střepy: pozdně hr.- 13. stol. (Bláha 1998, 89, 
č. 48). 

23. Parc. č. 2893 (za hřbitovem). NM Praha, inv. č. 88787-88796. Objekt, z něhož 4 střepy a železné 
předměty: mladohr.-13. stol. (NZ archiv ARÚ AV ČR 190 1/52; Charvátová et a!. 1992, 75). 

24. Parc. č. 3259. Př. č. 28/82. 2 střepy: 13. stol. (Sigl- V okolek 1984a, 42a). 

31. Brdce. Parc. č. 3942, 3959 (Sigl- V okolek 1982, s. 9; 1983, s. 8; 1984a, 42c; Sigl 1985c; Bláha 
1998, 88, č. 38; Bláha- Kalferst- Sigl 2004, č. 321, s. 50). 

a. Př. č. 46/82. 62 střepů: 2. polovina 13.- 14. stol. 

b. Př. č. 69/83. 167 střepů: 2. polovina 13. - 14. stol. 

c. Př. č. 190/01, inv. č. 100469/1-26.26 střepů: 13. -1. pol. 14. stol. 

40. Na ptákách 

a. Při rozvážení tzv. Vah1škova kopce nalezeny 3 kostry, u jedné z nich "pod uchem levým" stříbrná 
záušnice. Snad tamtéž nalezena i bronzová záušnice (Petera-Rohoznický 1859, 280; Duška 1898, 38; 
Bláha 1998, 88, č. 35). 

b. M Jaroměř, inv. č. 10 667. Fragment nádoby: středohr. (Hejna 1968, 26, 28; Bláha 1998, 88, č. 

37). 

Z této polohy pochází i miska slezského typu /M Jaroměř, inv. č. 12649/ a zlomek karolinského meče 
/Pleiner- Plzák- Quadrat 1956, 332/. 

49. Na vrších. Př. č. 192/200 I (Bláha- Kalferst- Sigl 2004, č. 322, s. 50: středověk). 

74. Parc. č. 3243, 3245. Př. č. 158/89. 32 střepů: 13. stol. (Kalferst- Sigl- V okolek 1990, s. ll: 13. 
stol.). 

147. Zahrada domu Na vinici. Př. č. 31175,33/75. Keramika 13. stol. (Wolf 1977). 
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148. Parc. č. 3186/1. Př. č. 204/88. Keramika 13.-15. stol. (Kalferst Sigl- Vokolek 1989, s. 12). 

Jaroměř- Horní Dolce 

69. Parc. č. 2696/1. středověk (Sigl Vokolek 1983, s. 8; Kalferst 1985, č. 95d). 

70. Parc. č. 2717, 2732/1 (uvedeno 279211 ). Př. č. 96/86: 21 střepů; 126/90. S taro hr. až VS (Sigl 
Vokolek 1983, s. 8; Kalferst 1985, č. 95d; Kalferst - Sigl - Vokolek 1987, s. ll: středohrad, 

mladohrad až středověk; Kalferst- Sigl Vokolek 1991 1992, s. 14: mladohrad; Sigl Vokolek 
1984d, 8; Vokolek 1997, 655-657). 

71. Parc. č. 2869 (pravý břeh potoka). Př. č. 42175. 3 střepy: 14. stol.(?). 

72. Parc. č. 2891. Př. č. 165/81. 6 střepů: středohr. (Sigl -V okolek 1983, s. 8; Kalferst 1985, č. 95a; 
Sigl V okolek 1984c, č. 132e: doba hradištní). 

73. Parc. č. 2900 

a. Př. č. 91/82. 4 střepy: 3 z nich ml. fáze starohr. starší fáze středohr. (Sígl V okolek 1983, s. 8: 
starohr.; Kalferst 1985, č. 95b). 

b. Př. č. 2l/82. 12 střepů a hrouda Fe strusky: mladohr. I. pol. 13. stol. 

c. Př. č. 48/81. 14 střepů: středohr.-m1adohr. (Sigl- Voko1ek 1982, s. I 0: středohr., středověk; Sigl
Vokolek 1984c, č. 132a: uved. př. č. 144-156/81). 

d. Př. č. 161/81. 5 střepů: středohr.-mladohr. (Sigl Vokolek 1984c, č. 132b). 

137. "Na rybinách". Př. č. 49/2001, inv. č. 100375/1-124. 124 střepů: 15.-16. stol. (Bláha- Kalferst 
- Sigl2004, č. 134, s. 23: středověk, novověk). 

138. Přední Dolce. Př. č. 118/2000, inv. č. 100957/1 16. 16 omletých střípků: přibližně I třetina VS, 2 
třetiny novověk (Bláha Kalferst Sigl2004, č. 305, s. 47). 

Nelokalizováno: 

65. Parc. č. 141/1. Př. č. 8/81. 9 střepů: 14.- 15. stol. 

66. Parc. č. 523. Př. č. 53/92 (Kalferst- Sigl- V okolek 1993, s. ll: hradištní). 

67. Parc. č. 2316,2308 (pole jz. od Dolského potoka). Př. č. 42/82. I střep: mladohr. 

68. Parc. č. 2407/1 (pole vých. od Dolského potoka). Př. č. 41/82. 2 střepy: mladohr. VS. 

Bez parc. č. Př. č. 26/65. I střep: středohr. 
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Jasenná, okr. Náchod 

1305 Hengstberch (RBM II, č. 2065, s. 891); 1343 Jassenni (RBM IV, č. 1322, s. 533); 1344 Jassenni 
(MV I, č. 367, s. 218); 1349 Rosperg (Dobner 1774, s. 336); 1352 Jasseny (Dobner 1774, s. 341); 
kostel 1352 Rosperch (RDP, s. 90); 1409 Jasseny alias Rosperg (LC VI, s. 270) atd. 

1363 kostel (LC 1.2, s. 4). 

K roku 1349 zmíněny řemeslnické dílny ve vsi, rychtářovo právo várečné včetně zaměstnání sládka 
(Dobner 1774, s. 336-337). R. 1408 Jasenná "dicti opidi" (Tadra ed. 1900, č. 101, s. 186-188). 

86. "Na dvoře tzv. Staré školy", čp. 136. Bez př. č. (sběr 1968). 10 velkých střepů: pozdně hr.- 13. 
stol. (Sigl 1968). 
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J ezbiny, okr. N áchod 

I 406 (LE Vll/, 97) 

25. Parc. č. 950/1. Př. č. 203/88. 108 střepů: nejméně 6 středohr., většinou však mladohr. (- 13. 
stol.?) (Kalferst- Sigl- Vokolek 1989, s. 13) 
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Kašov, okr. Trutnov 

Nelokalizováno přesně: = poloha č. 81? 

56. Pole na V od dvora Nová Amerika, ca 160 mjižně polní cesty na terénní vlně. Př. č. 61/72. 18 

střepů: pozdně hr. - 13. stol. 
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Kleny, okr. Náchod 

161. Parc. č. 81. Př. č. 59/91. 3 střípky: VS (Kalferst- Sigl- Vokolek 1991-1992, s. 15: středověk, 
ale jako parc. č. uvedeno 84). 
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Lejšovka, okr. Hradec Králové 

87. Jihovýchodní okraj intravilánu. Př. č. 60/02, inv. č. 101050/1-8. 8 střepů: 15.-16. stol. (Bláha
Kalferst- Sigl 2004, č. 417, s. 63). 
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Lhota u Nahořan- Doubravice, okr. Náchod 

Lhota: 1405 (LE VIII, JO) 

108. Parc. č. 1808, 167, 169 (Doubravice). Př. č. 62/83. 1 střep: VS (Vokolek 1985f; Sigl- Vokolek 
1983, s. 9). Naleziště lokalizováno pomocí náčrtku přiloženého k nálezům, čísla parcel neodpovídají. 

241. Parc. č. 84, 86 (Lhota u Nahořan). Př. č. ??? - nenalezeno v depozitáři (Sigl - V okolek 1982, s. 
ll). 
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Litič, okr. Náchod 

44. Parc. č. 420. Př. č. I 69/84. 9 omletých střepů: 2. pol. I 3. - I 4. stol. (Boček - Kalferst I 987a: 
středověk). 

46. Parc. č. 242, 248, 250 (záp. okraj obce). Př. č. I 43/88. I 9 omletých střepů: většinou I 3.- I4. stol., I 
z I 6. stol. (Kalferst- Sigl 1985, s. 13) 
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Malé Hřibojedy, okr. Trutnov 

Nelokalizováno: 

57. Nal. 9: objekt ve výkopu pro kanalizaci. Př. č. 144/88. ll střepů ze 2. pol. 13.- 14. stol. (a 

hrudky mazanice a úlomky pískovce). 
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Nahořany, okr. Náchod 

105. Parc. č. 175, 176, 199. 

a. Př. č. 63/87.2 střepy: 1 z nich (tuhový) 13. stol. (Kalferst- Sigl Vokolek 1987, s. 14). 

b. Př. č. 171184. 14 střepů: mladší fáze mladohr.?- 13. stol. (1 z tuh. zásobnice) (Kalferst- Sigl1985, 
s. 14; Vokolek Boček 1987d). 

c. Př. č. 92/82. 1 střep: mladohr. - 13. stol. (Sigl - Vokolek 1982, s. 12: středověk, Sigl - Vokolek 
1983, s. 9: hradištní). 

d. Parc. č. 164, 169. Př. č. 140/81.2 střepy: 13.- 14. stol. 

e. Parc. č. 164, 169. Př. č. 65/83. 12 střepů: VS (13.- I. pol. 14. stol.?). 

106. 

a. Parc. č. 334/1, 335/1,2 (na!. 3a). Př. č. 132/87.27 střepů: mladší fáze mladohr. 13. stol. (1 z tuh. 
zásobnice) (Kalterst- Sigl- V okolek 1987, s. 14: 13. stol.) 

b. Parc. č. 33711-2 (na!. Jb). Př. č. 133/87.43 střepů: 13. stol. (4 z tuh. zásobnice). 

107. Parc. č. 316/3, 321, 325 (vých. část). Př. č. 62/88.4 střepy: 13. stol. (Kalferst- Sigl Vokolek 
1987, s. 14). 

Nelokalizováno: 

"kamenné hroby a v nich střepy s vlnicí, žel. nože, přesleny" (Píč 1909, 342; Sigl1972, 186, s lit.). 
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Neznášov, okr. Náchod 

Prvně zmíněn k r. 1370 (LC 1/, s. 39) jako sídlo Jesconis de Neznassow. 

131. 

a. Parc. č. 131/2-5 (nal. III). Př. č. 68/83, i. č. 59318-51322.5 střepů: 2. pol. 14.- I. pol. 15. stol. (2 z 
nich snad starší?) (Sigl- Vokolek 1983, s. JO; Vokolek 1985, č. 284d). 

b. Parc. č. 131/2-5. Př. č. 13/90. 3 střepy: mladohr., a černé (rudné?) kameny (Kalferst - Sigl -
Vokolek 1991-1992, s. 19; Novák 2003, 150). 

132. Parc. č. 132/13, 133/8-12, 25, 26-29, 30-35. Př. č. 8/82, inv. č. 59218-59225. 8 střepů: některé 
z nich, ne-li všechny, mladohr. 

133. Parc. č. 108113-20 (nal. Vll- pole ssv. od mlýna Skořípka, u polní cesty z Neznášova k mlýnu). 
Př. č. 27/90. 57 střepů: 2. pol. 13. - poč. 14. stol. (Kalferst- Sigl -V okolek 1991-1992, s. 19). 

134. 

a. Parc. č. 72/10-17 (na I. Vll! - pole sv. od cesty z Neznášova k mlýnu Skořípka). Př. č. 38/90. 18 
střepů: mladohr.-13. stol., I z 15. stol.? (Kalferst- Sigl - V okolek 1991-1992, s. 19). 

b. Parc. č. neuved. (nal. VIII). Př. č. 37/90. 12 střepů z profilu obj.: 13. stol. (Kalferst- Sigl -
Vokolek 1991-1992, s. 19; Novák2003, 150). 

135. Parc. č. 7117 (nal. X). Př. č. 157/89. Neurčitelný počet omletých, snad i středověkých střepů 
(Kalferst- Sigl- Vokolek 1990, s. 14). 

228. Parc. č. 138 (nal. !Ia). Př. č. 67/83, i. č. 59281-59293. 13 střepů (mezi nimi 1 z kachle): 14.-15. 
stol. (Sigl- V okolek 1983, s. 9; Novák 2003, 150). 
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Pohoří, okr. Rychnov n. Kn. 

1361 (LEI, s. 30) 

250. Parc.č. 1032,1046,1047/1,1051. 

a. Př. č. 138/87. 23 střepů, 2 kachle: 14.-16. stol. (Boček 1989; Kalferst - Sigl - V okolek 1987, 17: 

středověk). 

b. Př. č. 1/89. 21 střepů: 15.-16. stol. (Kalferst- Sigl- Vokolek 1990, 14-15: středověk; Sigl 1995a: 

středověk). 
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Račice nad Trotinou, okr. Hradec Králové 

218. Př. č. 23/02, inv. č. I O I 000/1-2. 2 střepy: 13.-14. stoL (Bláha- Kalferst- Sigl 2004, č. 676, s. 
lOl). 

219. Parc. č. 451, 452, 453. Př. č. 235/93. I střep z objektu IV: hradištní (Kalferst Sigl V okolek 
1994,s.ll). 

220. Vých. od dvora Frantov. Př. č. 25/02, inv. č. 100999/29-35. 7 střepů: 4 z 13.-14. 
stol., 3 nožky z trojnožky z 16.-17. stol. (Bláha- Kalferst Sigl 2004, č. 677, s. I O I). 

Nelokalizováno: 
Mladohradištní kostrové pohřebiště. Při stavbě železnice kostrové hroby, z nichž esovité záušnice 
plátované stříbrem o průměru 2,5 a 2,6 cm a další kovové předměty (MVČ HK, inv. č. I 3596-13603; 
Sigl 1972, 191). 
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Rasošky, okr. Náchod 

45. Parc. č. 1878/l (pole jz. od voj. hřbitova). Př. č. 205/88. 4 omleté střepy: středověk (Kalferst- Sigl 
- V okolek 1989, s. 16). 

Vzhledem k blízkosti Bělidla, ležícího tu při Labi a zmíněného k roku 1389 (LC III-IV, 210), nelze 
tyto nálezy pokládat za doklad osídlení naleziště. 
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Rodov, okr. Hradec Králové 

1318 Milota de Rodowa (RT, č. 13 8, s. 40) 

90. Štěrkovna u strážního domku č. 33 pří železníci. "Hradištní sídliště" (dleJ. Dušky). 

93. 

a. Poloha zaniklé vsi Zderaz: "hradištní sídliště" (Píč 1909, 406; Sigl 1972, 125). 

b. Př. č. 3I/2003, in v. č. I O I 078/1-2. 2 střípky: VS (Bláha Kalferst- Sigl 2004, č. 751, s. I I 1 ). 

94. Parc. č. 8I9/l. Př. č. 243/93.4 střepy: 3 z I3.-14.?, 1 z 15. stol.? (Kalferst- Sigl Vokolek 1994, 
s. 12). 

95. Parc. č. 924. Př. č. 244/93. Nejméně 8 střepů ze 13.?-I4. stol., jisto jen 15. stol. (Kalferst- Sigl
Vokolek 1994, s. 12). 

97. Parc. č. 439/8. Př. č. 78-81/87. ??? v depozitáři nenalezeno (Kalferst- Sigl- Vokolek 1987, s. 
21: středověk). 

98. "U křivého dubu". Př. č. 13/2003, inv. č. 101083/34. 1 střep: VS (Bláha-Kalferst- Sigl2004, č. 
69I,s.l03). 

125. Parc. č. 262,263, 270 (nal. II). Př. č. 202/83. 8 střepů: 13. 1. pol. 14. stol. (Vokolek 1985c, č. 
386b: středověk). 

126. Parc. č. 58 {nal. lc). Př. č. 51/91. 2 střepy: 1 pozdně hr. a I ze 14. stol. (Kalferst- Sigl- V okolek 
1991-1992, s. 24). 

127. Parc. č. 468/14-16, 23, 24, 31 (na!. VII, ale uváděno též nal. III). Př. č. 162/85. 22 střepů: 13. 
stol. (Sigl Vokolek 1986, s. 18; Vokolek-Boček 1987c). 

128. Parc. č. ll O, 111/1, 113 {na!. Vl). Př. č. 161/85. Nejméně 6 z otřelých střepů: VS {Sigl -V okolek 
1986, s. 18; Vokolek Boček 1987c). 

129. Parc. č. 139, 140, 14311 {nal. VIII). Př. č. 163/85. 5 střepů: 2. pol. 13.- 1. pol. 14. stol. (Sigl 
Vokolek 1986, s. 18; Vokolek Boček 1987c). 

130. Parc. č. 926. Př. č. 245/93. I střep: mladohr. I3. stol. (Kalferst Sigl- Vokolek 1994, s. I2). 
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201. 

a. Parc. č. 81/13-24, 26, 29, 35, 77/3, 4 (nal. Ia). Př. č. 156/85. 3 střepy: mladší fáze středohr. -
mladohr. (Sigl- V okolek 1986, s. 18; V okolek- Boček 1987c). 

b. Parc. č. 81/17, 21, 26 (nal. Ia). Př. č. 201/83. 2 střepy: středohr.-mladohr. (Frolík- Kalferst- Sigl 
1984, s. 9; Vokolek 1985, č. 386a). 

c. Parc. č. 77/3-4,81112-26, 88111,4,7 (nal. Ia, lb). Př. č. 200/83.4 střepy: 14.-15. stol. 

d. Př. č. 55312001, inv. č. 100483/65. I střep: středohr. či mladohr. (Bláha- Kalferst- Sigl 2004, č. 
690, s. I 03 ). 

202. Parc. č. 297/7, 6, 458112-15 (nal. III). Př. č. 195/84. 3 střepy: VS (Kalferst- Sigll985, s. 15: 13. 
stol.; V okolek- Boček 1987c: středověk). 

204. Parc. č. 300/2; svah nad levým břehem Trotiny, jz. od podjezdu žel. trati a silnice do Rodova; 
nal. III). Př. č. 4/84. I střep: VS (Frolík- Kalferst- Sigll984, s. 10). 

212. Trotina. Parc. č. 34lll, 343/l. Př. č. 82/87. 13 střepů: 14. stol., 2 z 15. stol. (Kalferst- Sigl
V okolek 1987, s. 22) 

221. Trotina: na dvoře zájezdního hostince Uindy "vedle dvora") r. 1885 odkryto ll kostrových 
hrobů, v některých "dlouhé železné nože" (Sigl 1972, 195). 

222. Tvrziště, návrší Hrádek (tvrz doložena k 16. století). Př. č. 61/05. 15 střípků: 15.-16. stol. 

Nelokalizováno: 

U osady Trotina r. 1907 kostrový slovanský hrob (Sigl 1972, 136). 

Trotina- šutrovník ke Smiřicím: nálezy hradištní keramiky (Píč 1909, 403; Sigl 1972, 136-137)
srov. č. 90. 

Trotina. Nádoba z pozdní doby hradištní či 13. stol., M Jaroměř inv. č. 2623 (Sigll972, 136-137). 

Pod vrchem Lískovcem v r. 1879 při odkopávání břehu "hradištní sídliště" (Zdroj: Excerpta). 
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Rohenice, okr. Hradec Králové 

1356 kostel (LE l.l, s. 21) 

149. Zahrada domu čp. 19. OM Orl. hor Rychnov n. Kn., př. č. 296/97. I O střepů: 15.-16. stol. 

, 
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Rožnov, okr. Náchod 

Ves doložena k roku 1387 (AČ 31, č. 37, s. 1 1). 

51. Parc. č. 53, 67, 500, 501, 519 (sv. okraj obce až k polní cestě k vepřínu). Př. č. 126/83. 432 
střepů: středo hr., mladohr., 13. stol. (Frolík - Kalferst - Sigl 1984, s. 10: udávají čpp. 140, 15111,2, 
148, 199). 

98 okrajů, 329 z těl, většinou z hrnců, min. lx miska/poklička, 2x červ. mal., 9 fragmentů zásobnic 
více či méně tuhových. Výzdoba rýhami šroubovice, lx vseky, lx červ mal, lx zdobený okraj vlnicí, 
I x okraj středočeské(?) provenience (2. pol. 12. stol.- L pol. 13. stol.). Dna výhradně s podsýpkou, 
se silnou příměsí ostřiva, žádná jistá značka. (Z naleziště též 5 hrud Fe strusky, ale vzhledem ke 
zdejšímu laténskému osídlení nejasné datování.) 

Přibližně třetina souboru středohr.-starší fáze mladohr., zbytek mladší fáze mladohr.- 13. stol. Mladší 
část souboru charakterizuje absence nebo nízký podíl slídy ve formě prášku a kvalitní výpal. Ostřivo 
až na ojedinělé výjimky max. kolem 1 mm, častý je přetah nádoby jemnou hlinkou. Několik střepů z 
jemně plaveného materiálu, jemuž odpovídá i hladký povrch, přechod od většiny hrubších je však 
plynulý, sotva lze stanovit hranici. Některé zjemných střepů mají spoečné utváření okraje. Barva od 
šedočerné přes okrovobéžovou až po rezatou, některé béžovobílé. 

52. Parc. č. 377. 

a. Př. č. 4/81.40 střepů: mladohr.- 13. stol., z toho 1 světlý s červ. mal., 1 okraj středověk. 

b. Př. č. 18/82. 25 střepů středohr.-mladohrad.- 13. stol.., 1 z 15.-16. stol. (Sigl- Vokolek 1982, s. 
12). 

c. Př. č. 64/83. 6 střepů středohr.-mladohr. (2 slídnaté, vypadají středohr.) 1 zdoben vpichy (Sigl -
Vokolek 1983, s. 10). 

53. Parc. č. 140, 148, 151/1-2, 199 (západně od obce). Př. č. 125/83. 30 střepů středohr.-mladohr. 
(Frolík- Kalferst- Sigl 1984, s. I 0: uvedeno pod př. č. 126/83 ). 

54. "Pole čp. 48, na levé straně silnice": kostrový hrob s železnou sekerkou (Sigl I 972, 192). 

K lokalitám 51 a 52c se váže publikace Voko!ek 1985b (parc. č. 377, 140, 148, 15111,2, 199, př. č. 
126/83, 64/83; hradištní, středověk). 
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Rtyně, okr. Náchod 

Ves doložena k r. 1387 (AČ 31, č. 37, s. ll). 

48. Parc. č. 96 (pole na levém břehu Jordánu východně od obce). 

a. Př. č. 172/84. 4 střepy: mladohr. (Kalferst- Sigl 1985, s. 15, V okolek- Boček 1987b ). 

b. Př. č. 37/82. 8 omletých střepů: VS. 

193. Parc. č. 344 (pod mezí na úpatí vrchu Libina). Př. č. 53/75. 2 střepy: VS. 
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Rychnovek, okr. Náchod 

Nelokalizováno: 

Svah nad pravou stranou silnice Jar- NM, zlomky kery a kachlů 14.-16. stol., M Náchod, př. č. 17/80. 
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Říkov, okr. Náchod 

160. 

a. Parc. č. 99/1, 10511,2, 107/1. Př. č. 148/87. 26 střepů: 14. - 1. pol. 15. stol. (Kalferst - Sigl -

V okolek 1987, s. 19). 

b. Parc. č. 9611, 9911, 10411. Př. č. 84/86. 2 střepy: 1 z nich pozdně středověký (Sigl -V okolek, 1986. 

s. 19). 
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Semonice, okr. Náchod 

Kostel doložen k r. 1352 (RDP, s. 90j. 1357 Pesconis et Jostonis fratrum dictorum Herynk de 
Semonicz (LC I./, s. 9j. 

230. 

a. Parc. č. 13/2. Př. č. 14 7/88. 1 O omletých střepů: 13. stol. (Kalferst- Sigl - V okolek 1989, s. 17). 

b. Mezi čp. 14 a novostavbou. Př. č. 649/01, inv. č. 100266/1-6. 6 střepů: 17.-19. stol. (Bláha ~ 
Kalferst Sigl 2004, č. 727, s. 108). 

231. Parc. č. 156/2, 157. Př. č. 187/81.5 střepů: 15.-16. stol. (Sigl- Vokolek 1982, s. 13: středověk). 

232. Parc. č. 114. Př. č. 432/92. 3 poničené hroby: I esovitá záušnice (Kalferst- Sigl- V okolek 1993, 
s. 17). 

233. 

a. "U bývalé rychty". M .Jaroměř, inv. č. 342. I střep: 13. stol. (Sigl1972, 120). 

b. Dům čp. I. Roku 1896 nalezen soubor ca 160 železných předmětů: kolem přelomu 13. a 14. stol. 
(Huml 1967; k nálezům srov. Hošek 2006). 
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Sendražice, okr. 1--Iradec Králové 

1297 Andreas de Zendrasicz (RBM ll, č. 1769, s. 761). Kostel doložen k r. 1352 (RDP, s. 91). 

212. U kostela. Př. č. 583/0 I, in v. č. I 00792/42-50. 9 střepů: VS (Bláha- Kalferst- Sigl 2004, č. 728, 
s. I 08). 

213. Zahrada domu čp. 22. "Hradištní" objekty a keramika "zdobená vlnicí a šroubovicí" (tedy 
nejspíš 13. stol.). "Keramika, kachel s motivem Meluzíny"- tvrziště (zdroj: Excerpta). 

214. Parc. č. 625. Př. č. 71/69. Ca 25 střepů: 14.-15. stol. (Sigl 1972, 120: 13. stol.) 

215. Parc. č. 49511-3,498, 507. 

a. Př. č. 160/84. 2 omleté střepy: VS (Kalferst- Sigl 1985, s. 16). 

b. Př. č. 33/69. I střep: pozdně hrad.- VS. 

Nelokalizováno: 

Depot pražských grošů a "hradištní sídliště". Zdroj: Excerpta. 
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Smiřice, okr. Náchod Nerevidoval jsem. 

1380 Elisabeth de Smyrzicz (LC IV, s. 143); 1392 munitio Smirzicz (AČ 31, č. 81, s. 28; Sedláček 
1993, 224). 

91. U strážního domku č. 35 při železnici. "Hradištní sídliště" (dle F. Petery-Rohoznického). 

92. Návrší mezi Smiřicemi a Holohlavy: průkop železnice. 

a. Sběry při stavbě trati 1857-1858: "středověké sídliště, keramika, zlomky kachlů". Mladohr. -
pozdně hrad. keramika, MYČ HK, neinv. 

b. Hradištní kostrové pohřebiště - 15 hrobů ve 3 řadách (kopáno 1857 a 1896; Sigl 1972, 193, 
s lit.). 

96. Parc. č. 25511: "hradištní sídliště", nálezy mladohr. keramiky (Zdroj: Excerpta) 

170. Parc. č. 611. 

a. Př. č. ??? . "Sídliště ze 14. stol." (Sigl- V okolek 1978, s. 9; Sigl 1981 a). 

b. Př. č. 71-73/87. Kalferst - Sigl - V okolek 1987, s. 21: 14. stol. 

c. Př. č. 75/90. Kalferst- Sigl- Yokolek 1991-1992, s. 25-26: středohr. 

171. 

a. Parc. č. 290/2, 294, 297. Př. č. 32/83. Vávra 1985, č. 417b: středověk; Sigl- Vokolek 1983, s. 10: 
středověk. 

b. Zbuzany, jižně od hřbitova. Př. č. 580/2001, inv. č. 100809/43-45. 3 střepy: VS (Bláha- Kalferst
Sig12004, č. 750, s. 111). 

172. Parc. č. 9/1: zničené sídliště ze 13. stol. (Sigl1978b). 

Nelokalizované nálezy (Zdroj: Excerpta): 

Průkop pro vodovod na hlavní silnici: středověká keramika. 

Při regulaci Labe r. 1952: raně středověký monoxyl. 
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Smržov, okr. Hradec Králové 

216. Pole za statkem čp. 25. "Hradištní keramika" (Píč 1909, 402; Sigl 1972, 125). 

217. U kapličky na návsi u rybníčku: při vyklízení "hradištní keramika". Zdroj: Excerpta. 

V obou případech se může jednat i o nálezy keramiky z 13. století. 

V blízkosti vs1 nelokalizované "slovanské sídliště" mezi Hubílesem a Skalicí. Zdroj: Excerpta. 
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Svinišťany, okr. Náchod 

100. 

a. Parc. č. 90/17-20. Př. č. 12/82. 1 střep: 13. stol. -další 3 střepy neurčitelné, mohou být pravěké. 

b. Parc. č. 9011 O, 13, 17. Př. č. 36/84. 3 střepy: 13. stol.? (Frolík - Kalferst - Sigl 1984, s. 1 O; Sigl 
1985f, č. 439b ). 

101. 

a. Parc. č. 62, 71, 74, 79. Př. č. 192/88. 11 střepů: 2. pol. 13. - 1. pol. 14. stol. (Kalferst - Sigl -
Vokolek 1989, s. 18). 

b. Parc. č. 62, 71, 74, 79. Př. č. 60/87. 19 střepů: 14. stol- poč. 15. stol.? (Kalferst- Sigl- Yokolek 
1987, s. 22). 

102. 

a. Parc. č. 25512-3,30/2, 31, 46-48. Př. č. 60/83. 60 střepů: mladší fáze mladohr.- 13. stol. (2 z tuh. 
zásobnice)(Sigl- Vokolek 1983, s. !O; Sigll985f, č. 439a). 

b. Parc. č. 255/2-3, 30/2, 31, 46-48. Př. č. 61/87. 35 střepů: mladohr. - 14. stol. (Kalferst- Sigl
Vokolek 1987, s. 21). 

103. Parc. č. 64, 65 ·(za autobus. zastávkou). Př. č. 38/84. 2 střepy: 13. - 14. stol. (Frolík - Kalferst -
Sigl 1984, s. I O; Sigl 1985f, č. 439b ). 
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Velichovky, okr. Náchod 

1389 villa Welichow (LE Xff, 39). 

47. 

a. Parc. č. 406, 407, 408/1-2, 409/1, 410, 411, 412/1-2 (polevých. od silnice Rožnov- Velichovky, u 
vodárny). Př. č. 75/86. 9 střepů: mladohr. (Sigl- Vokolek 1986, s. 22). 

b. Parc. č. 386/1. Př. č. 76/861. 1 střep: mladohr. (Sigl- Vokolek 1986, s. 22). 

Nelokalizováno: 

"kostra a u ní sekerka" (Píč 1909, 349; Sigl 1972, 196) 
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Velká Jesenice, okr. Náchod 

121. Parc. č. 293/4-7 (pole vpravo od silnice Jaroměř- Nové Město n. M., mezi křižovatkou na k. 286 
a křižovatkou u mostu přes potok Rozkoš). Př. č. 38/82. 17 střepů: 14.-15. stol. (Sigl - V okolek 1982, 
s. 13) 
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Velký Třebešov, okr. Náchod 

Kostel zmíněn k roku 1355 (LC 1.1, s. 23), 1369 (RDP, s. 95). 

32. Parc. č. 354/1 (nal. 1): celkem 135 střepů mladohr., pozdně hr. a VS (Kalferst - Sigl - Vokolek 
1987,s.24): 

a. Př. č. 10/81. 66 střepů: mladohr.- VS. Převažuje VS. 

b. Př. č. 47/81. 17 střepů: 13.-14. stol. 

c. Př. č. 182/81. 4 střepy: 13.- poč. 14. stol. 

d. Př. č. 58/87.48 střepů: mladohr.- 13. stol. 

33. Parc. č. 313/6-9 (na I. II): 32 střepů VS (Sigl - V okolek 1983, s. ll; Kalferst - Sigl - V okolek 
1989, s. 19; Sigl 1985d): 

a. Př. č. 11/81. 15 střepů: 13. stol- I. pol. 14.? 

b. Př. č. 81/83. I střep: 2. pol. 13.- I. pol. 14. stol 

c. Př. č. 153/88. 16 střepů: 2. pol. 13., 14. a poč. 15. století. 

34. Parc. č. 311/6, 8-12 (na!. III). Př. č. 12/81. 8 střepů: 2. pol. 13. stol. (Sigl - V okolek 1982, s. 13-
14). 

35. Parc. č. 430 (na!. IV). Př. č. 13/81. 8 střepů: 13.-14. stol. (Sigl- Vokolek 1982, s. 13-14) 

36. Parc. č. 312/6 (záhumenek za zahradou mateřské školy). Př. č. 59/87. 2 střepy: 13. - 14. stol. 
(Kalferst- Sigl - V okolek 1987, s. 24: uvedeno př. č. 54/87) 
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Veselice, okr. Náchod 

1370 Dluhomil Miles de Wesselicz (LC ll, s. 27). 

37. Parc. č. 507, 515, 516, hrádek Podveselice (zbytky příkopu ca 8 m hlubokého a 15-20 m 
širokého; Sedláček 1883, 159). 

a. Př. č.l36/87. 15 střepů: VS (Kalferst- Sigl- Vokolek 1987, s. 25). 

b. OM Náchod, př. č. 4/80. Keramika 14.-15. stol. a zlomky železa (Lochmann 1983, 36). 

c. Př. č. 687/2001, inv. č. 100269/1-20. 18 střepů: 14., 15., 16. stol. (Bláha- Kalferst- Sigl2004, č. 
851, s. 125). 

41. Poloha "Na bahnách". M Náchod př. č. 3/67. Keramika z rozrušených sídlištních objektů: 13. 
stol. (Tocháček 1968; Sigl1972, 145-146). 
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Vestec, okr. Náchod 

81. Parc. č. 205. Př. č. 116/85. 1 omletý střep: mladohr.? (Sigl- V okolek 1986, s. 23; Boček- Kalferst 
1987b ). 

82. 

a. Parc. č. 85/2, 87/4, 88. Př. č. 19/81. 21 střepů: 2. pol. 13. - 14. - 16. stol. (2 z tuh. zásobnice a 1 z 
renes. kachle). 

b. Parc. č. 67. Př. č. 45/81. 27 střepů: 3-4 snad 13. stol., zbývající konec 14.- 15. stol. 

c. Parc. č. 85/2. Př. č. 18/81. 10 střepů: pozd. hrad.- 13. stol. (Sigl- Vokolek 1982, s. 14). 

d. Parc. č. 70/1, 78. Př. č. 46/81. 17 střepů: 2. pol. 13.- 14. stol., 1 z 2. pol. 14.- I. pol. 15. (2 z tuh. 
zásobnice) (Sigl- V okolek 1982, s. 14). 

e. Parc. č. 73, 78. Př. č. 15/81. 1 O střepů: 15. stol., 1 snad mladohr. (I z tuh. zásobnice) (Sigl -
Vokolek 1982, s. 14). 

f. Parc. č. 73. Př. č. 16/81. 17 střepů: 15. stol. 

83. 

a. Parc. č. 39-47. Př. č. 40/84.2 střepy: mladohr. (Frolík- Kalferst- Sigll984, s. ll; Vokolek 1985, 
č. 50lc). 

b. Parc. č. 39-41,43-46. Př. č. 9/83. 1 střep: středohr.- mladší fáze mladohr. (Sigl- Vokolek 1983, s. 
ll; Vokolek 1985, č. 50la). 

84. Parc. č. 159-163. Př. č. 8/83. 2 střepy: mladohr.- VS (I z tuh. zásobnice) (Sigl- V okolek 1983, s. 
ll, Vokolek 1985, č. 50lb). 
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Vilantice, okr. Náchod 

Chotčborky 

1348 kostel (LC I.!, s. 27), 1355 (LC I. 1, s. 23) 

223. Při rozšiřování hřbitova: několik kostrových hrobů, z nichž esovité záušnice. Dochovaná jedna, 
o průměru 5,5 cm: M Jaroměř, inv. č. 649 (Píč 1909, 334; Sigl 1972, 175). 

224. Na farní zahradě: 

a. ll "hradištních" střepů (Sigl 1972, 160, s lit.). Může se jednat o nález keramiky z VS. 

b. Př. č. 689/01, in v. č. 1 00194/l-40. 31 střepů: (16.,) 17 ., 18. stol. a 7 zlomků kachlů z kamen 18.-
19. stol. (Bláha- Kalferst- Sigl 2004, č. 853, s. 125: středověk, novověk). 
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Vlkov, okr. Náchod 

59. Parc. č. 527 (pole po pravé straně silnice Černožice - Vlkov, vedle labské nivy). Př. č. 93170. I 
střep: 14.-15. stol. (Sigl 1973, č. 277a). 

60. Parc. č. 538 (pole za humny na západním okraji vsi). Př. č. 94/70. 6 střepů: 13.-14. stol. (Sigl 
1973, č. 277b). 

61. Parc. č. 486. 

a. Př. č. 135/82. Obj. 41.28 střepů: středohr.- starší fáze mladohr. 

b. Př. č. 136/82. Obj. 42. 2 střepy: 13. stol. 

c. Př. č. 137/82. Obj. 45. 6 střepů: mladohr.-13. stol.(?) 

d. Př. č. 139/82. Obj. 46. ll střepů: mladší fáze středohr.- mladohr. 

e. Parc. č. 448, 474, 438, 462, 486 (sběr). Př. č. 141/82. 9 střepů: I z 2. pol. 13. stol., 2 středohr.
mladohr., zbývající z 13. stol. 

62. 

a. Parc. č. 433. Př. č. 126/82. Obj. 32. I střep: středohr. 

b. Parc. č. 433. Př. č. 126/82. Obj. 29. 2 střepy: středohr. 

63. Parc. č. 344. Př. č. 165/89. 37 střepů: 13. (2. pol.?) - 14. stol. (1. pol.?). (Kalferst - Sigl -
V okolek 1990, s. 19-20). 

64. Parc. č. 558 (pole po pravé straně polní cesty vedoucí pod hřbitovem ke Smiřicím). Př. č. 95170. 3 
střepy: 13. stol.(?) (Sigl 1972, 147; 1973, č. 277c). 

Nelokalizováno: 

Mezi Vlkovem a Smiřicemi při starém Labi: raně středověké střepy a ostruha s bodcem (Sigl 1972, 
146). 

Pole p. Adamíry. MVČ HK, inv. č. 18119-18120 (Sigl 1972, 146-147: fragmenty pozdně hr. 
zásobnic). 

Polep. Rezka ap. Veverky. MVČ HK, inv. č. 13302, 13311-13312, 13335-13336, 13339-13342. Ca 
20 střepů: mladohr. (Sigl 1972, 147: středohr.). 
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Volovka, okr. Náchod 

Poloha Vinice 

120a. Parc. č. 452-455, 458-459, 463, 466, 467, 469, 470 (pole záp. od obce, na!. I) (Kalferst- Sigl 
1985, s. 20). 

a. Př. č. ll 0/84. 34 střepů: většina mladohr. (ne lze vyloučit, že některé mladohr. jsou i mezi 18 střepy 
zařazenými jako laténské: př. č. ll 0/84), u zbývajících nejasné datování do středověku. Střepy šedé, 
šedočervené, červené, až na 2 (lx vseky, lx trojitá vlnice na vnitřní straně okraje) nezdobené. 

b. Př. č. 193/88. 7 střepů: většinou mladohr. Uen některé jistě), I z 15. stol. (Kalferst - Sigl - V okolek 
1989, s. 19). 

120b. Parc. č. 463, 466,467, 469-475, 489 (pole sz. od obce, na!. II). 

a. Př. č. 111184. 148 střepů a I přeslen (Kalferst - Sigl 1985, s. 20). 

Jako nejstarší složka vystupuje 6 střepů středohr. nebo starší fáze mladohr. (I z nich "libický", 
výzdoba většinou takřka setřena, u I patrné svislé rýhy uvnitř). 52 střepů mladohrad. Ve střepech 
obvykle značná příměs ostřiva (četná zrna o prům. max kol 0,5 mm), nemnoho slídnatého prachu 
(ovšem těch 6 nejstarších má silnější příměs slídnatého prach), hrubý povrch., barva šedohnědá, 
šedočerná. 

Mladší skupinu tvoří 90 střepů: snad mladší fáze středohr., převážně ale mladohr. Střepy obsahují 
málo nebo žádnou slídu, ojediněle makroskop. znatelné ostřivo o prům kol I ,5 mm. Šedá, popř. 
hnědošedá barva, jemný povrch, mívá přetah, zřídka červenavý nádech. 

b. Př. č. 194/88. 13 střepů: mladohr., I snad mladší fáze středohr. (Kalferst- Sigl- Vokolek 1989, s. 
19). 

c. Bez př. č.: 5 velkých hrud strusky. Nejisté datování, neboť ze stejné polohy pocházejí i nečetné 
nálezy laténské keramiky. 
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Zaloňov, okr. Náchod 

1361 villa Zalonow (LE /, č. 57, s. 31). 1363 kostel a Ruperti de Zalenyew 1363 (LC 1.2, s. 14). 

26. Parc. č. 118/1 130, 454 (pole na severním okraji obce mezi silnicí do Žirče a údolím Doleckého 
potoka). Př. č. 61/83. 3 střepy: 13.-14. stoL (Sigl- Vokolek 1983, s. ll; Sigll985a). 
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Zvole, okr. Náchod 

13 64 kostel in Swol (LC 1.2, s. 43). Tvrz v pozdním středověku (Sedláček 1883, 161 ). 

30. 

a. Parc. č. 48811-2, 491 (pole jjz. od kostela). Př. č. 78/83. 20 střepů: 15.-16. stol. (Sigl- Vokolek 
1983,s.ll: 13.stoi.,Sigll985b-patměsevztahujíkb). 

b. Pole jz. od kostela, svah k Úpě. Př. č. 36/82. 33 střepů: mladohr.- 13. stol. (poč. 14. stol.?) (6 ze 
zásobnice, 3 z tuhové). 

242. Pole sv. od osady, při pravé straně silnice Zvole - Česká Skalice. Údajně M Náchod, př. č. 8/80. 
Mladohr a VS. 
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Žernov, okr. Náchod 

164. Parc. č. 569. Př. č. 93/87. 10 střepů: 2. pol. 13. 14. stol. (Kalferst- Sigl- V okolek 1987, s. 25). 

165. Parc. č. 593/1. Př. č. 1181. S střepů: konec 13.- 14. stol. 

166. Rýzmburk, hrad (Sedláček 1887, 38-42). Př. č. 122/90. Střep kachle z 15. stol. (Kalferst- Sigl 
- Vokolek 1991-1992, s. 25). 
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Žíreč, okr. Trutnov 

58. Parc. č. 115. Př. č. 53/81. 14 střepů: 13. stol. - poč. 14. stol. (2 z tuh. a I ze světlé zásobnice) (Sigl 
- Vokolek 1982, s. 14). 
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O několika vsích ve sledované oblastí, z nichž neznáme žádné archeologické nálezy z raného a 
vrcholného středověku, se zmiňují dobové písemné prameny. Kromě těch, jež jsou uvedeny v kap. 4.3. 
(pro raný středověk- k roku 1186- jde o Ples s kostelem sv. Jiljí; v místech dnešního Josefova: na 
mapě č. 50), se jedná o: 

Heřmanice, okr. Náchod 

1352 kostel (RDP, s. 90) 

1358 Wyssemiri de Hermanícz (LC L 1, s. 30) 

1392 villa Heřmanic (LE IV, č. 543, s. 390) 

Hořičky, okr. Náchod 

1357 domine Bythe relicte quondam Ludgeri de Horzyczca ad ecclesiam ibidem (LC L J, 9). 

Chvalkovice, okr. Náchod 

V presbytáři kostela reliéfní kamenná deska s (slovy psaným) letopočtem 1304 (Poche 1937, 126, 128, 
obr. 123). 

1369 kostel (ROP, s. 95) sv. Jiljí(!); 1387 Jessco dictus Swab de Chwalcouicz (AČ 31, č. 37, s. ll). 

K archeologickým nálezům z katastru Chvalkovic viz Dolany Sebuč. 

Provodov, okr. Náchod 

1253 " ... forum regium in ... Prouodov vulgariter nuncupatum, ad Brevnowense monasterium ex 
donatione legitima nostrí avi Premizli ... in alium locum, Poliz nomine, ... licentiam dedimus 
transferendi" (CDB IV, č. 289++, s. 483-484). 

Ke vsi Provodov příslušel v pozdním středověku kostel na Dobeníně (1406: DRC, s. 207). 
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SOUPIS OBRAZOVÝCH PŘÍLOH 

Obrázky v textu 

Obr. 1-4. Půdorysy vybraných českých a moravských měst podle mapy stabilního 
katastru (30.-40 léta 19. století). 

Obr. 5. Vraclav, o. Ústí n. Orl. (Pardubický kraj), podle mapy stabilního katastru 
(1839). 

Obr. 6. Pardubice, terénní reliéf podle mapy stabilního katastru (1839). 

Obr. 7. Chrudim podle mapy stabilního katastru (1840). 

Obr. 8. Jaroměř podle mapy stabilního katastru (1840). 

Obr. 9. Výřez z mapy dokladů osídlení Čech v epoše "rs.3" (specifikováno jako 
mladší fáze 8. století a první polovina 9. století) podle J. Bubeníka (1997, 
příloha) s vyznačením sledovaného území. 

Obr. 1 O. Georeliéf sledované oblasti s vyznačením evidovaných nalezišť střední doby 
hradištní (podle mapy 2 z přílohy; šedě dnešní lesy). Zeleně nadm. výška do 
260m; žlutě nadm. výška 260-290 m; hnědě nadm. výška nad 290m. 

Obr. ll. Chotěborky, k. ú. Vilantice, pohled od jihovýchodu. 

Obr. 12. Kostel sv. Václava na Chloumku, k. ú. Habřina, pohled od západu. 

Obr. 13. Tvrziště v intravilánu Habřiny, pohled od jihozápadu. 

Obr. 14. Tvrziště Pupek, k. ú. Hustířany, pohled od severozápadu. 

Obr. 15. Okolí Hustířan, okr. Náchod, s vyznačením středověkých archeologických 
lokalit do 13. století. Čísla v mapách 11-16 odpovídají soupisu lokalit. 

Obr. 16. Okolí Choustníkova Hradiště, okr. Trutnov, s vyznačením středověkých 
archeologických lokalit do 13. století. 

Obr. 17. Okolí Dolska, okr. Náchod, s vyznačením středověkých archeologických 
lokalit do 13. století. 

Obr. 18. Okolí Rožnova, okr. Náchod, s vyznačením středověkých archeologických 
lokalit do 13. století. 
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Obr. 19. Okolí Dolan, okr. Náchod, s vyznačením středověkých archeologických 
lokalit do 13. století. 

Obr. 20. Okolí Jaroměře, okr. Náchod. S vyznačením dokladů středověkých sídlišť 
do 14. století. 

Obr. 21-47. Střepy z keramických nádob z vybraných lokalit na Jaroměřsku. Tučně 
uvedeno tučně číslo lokality podle soupisu, slabě číslo sáčku uloženého 
v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Kreslily L. Raslová a I. 
Skřivanová. 

Vložené přílohy 

Mapa 1. Jaroměřsko. Evidovaná archeologická naleziště na sledovaném území. 
Červeně průkazné lokality, růžově naleziště. Stav k roku 2004. Červené 
letopočty udávají nejstarší písemnou zmínku- evidováno do přelomu 13. a 
14. století. Tučně (u lokalit) a slabě (u nalezišť) tištěná čísla se vážou 
k položkám soupisu (viz konkordanční tabulku na začátku Soupisu 
lokalit). 

Mapa 2. Jaroměřsko. Evidované lokality střední doby hradištní. Červeně: střední 
doba hradištní; růžově: mladší fáze střední či starší fáze mladší doby 
hradištní. 

Mapa 3. Jaroměřsko. Evidované lokality mladší a pozdní doby hradištní. Červeně: 
mladší doba hradištní; fialově: pozdní doba hradištní či (starší fáze) 13. 
století. Čísla v červeném kroužku nebo volně zanesená označují přibližnou 
polohu nepřesně lokalizovaných sídlištních nálezů. Křížky označují 

pohřebiště: růžově vyznačena přibližná, ev. alternativní poloha nepřesně 
lokalizovaných nálezů. 

Mapa 4. Jaroměřsko. Archeologicky evidované venkovské lokality mladší fáze 13. 
století a 14. století. Růžová barva vyznačuje lokality mladší fáze 13. století 
bez průkazných archeologických dokladů osídlení z pokročilého 14. 
století. 
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Mapa 4: Archeologicky evidované venkovské lokality na Jaroměřsku 
mladší fáze 13. století a 14. století. 

(M. Ježek: Ke středověkému osídlení východních Čech. Praha 2006) 


