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Milí čtenáři, dostává se vám do rukou publikace navazující na 
výstavu DOBA BRONZOVÁ v Praze 12. Tato výstava, stejně 

jako publikace, jsou výsledkem spolupráce Městské části Praha 12 
a společnosti Linkin Invest s.r.o., bez jejichž přispění by ani jedno ne-
vzniklo. Na pozemcích právě této společnosti, určených k výstavbě, 
byly nalezeny artefakty, které měly zajímavou historickou hodnotu. 
Pro nás, obyvatele Prahy 12 o to větší, že nám dokazují, s jak velkou 
oblibou bylo naše území využíváno k osídlení.

Jen díky osvícenosti majitelky společnosti Linkin Invest s.r.o., 
však vznikla stálá expozice umístěná v modřanském Viničním dom-
ku, kterou můžete navštívit i vy. Velmi si vážím toho, že jsme, coby 
městská část, byli osloveni, abychom se stali „kmotry“ této události 
a já jsem velmi rád, že jsem měl tu možnost, jako zástupce Prahy 12, 
být u toho. Věřím, že vzkaz z doby před více než dvěma tisíci lety 
– tedy, že oblast dnešní Prahy 12, je skvělým místem k životu – je 
aktuální i v dnešní době.

Ať se vám výstava i publikace líbí.
Milan Maruštík
starosta
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Počátky doby bronzové spadají ve střední Evropě někam k roku 
2200 př. Kr. Název období odkazuje k technologii výroby po-

stupně přibývajících kovových předmětů, jejichž surovina vznikala 
sléváním mědi a cínu. Bronz nahradil dříve používaný kámen a měď 
k výrobě řady nástrojů, ozdob a zbraní a umožnil rozšíření jejich 
spektra o nové typy, např. meč.

Co však víme o lidech v době bronzové? Většina se jich věnovala 
zemědělství. Na svých polích pěstovali obilí, hrách a čočku, ze zví-
řat chovali skot, prasata, ovce, kozy, koně a psy. V menším měřítku 
probíhal také lov divokých zvířat (např. jelenů, srnců, zajíců, divokých 
prasat), rybolov a sběr vodních mlžů. Vesnice byly tvořeny stavbami 
ze dřeva a hlíny. Některé domy, možná dílny a hospodářské objekty, 
byly zahloubeny do země, jiné stály nad zemí. Obilí se přechovávalo 
v zásobních jamách, kde přečkalo jak zimu, tak požáry, a mlelo se 
pomocí kamenných drtidel, tzv. zrnotěrek. Většina vesnic čítala jen 
několik domů obývaných stejným počtem rodin. K běžně provozova-
ným činnostem patřila výroba keramických a dřevěných nádob, dře-
věných, kostěných a kamenných nástrojů a jejich částí (např. palic, 
brousků, šídel, jehel), zpracování příze z rostlinných i živočišných 
vláken a výroba textilu a výroba kožených předmětů a doplňků. Spe-
cializovanou, do určité míry snad i privilegovanou práci představova-
lo zpracování kovů. Se surovinami se v nadregionálním měřítku ob-
chodovalo. Měď pocházela většinou z alpských ložisek, zdroje cínu 
jsou neznámé, uvažuje se o Krušných horách. Předmětem obchodu 
byla také sůl, zlato, jantar, fajánsové a skleněné korálky.

Ve společnosti hráli důležitou roli náčelníci či králové, kteří před-
stavovali jak vojenské vůdce, tak nejvyšší kněží. Klíčovou funkci 
mělo náboženství, v němž převládla víra ve sluneční božstvo. Ná-
boženství určovalo také pohřbívání. Z ukládání nespálených těl se 
změnilo na pálení nebožtíků na kremační hranici a pohřbení ostatků 
do země. Do hrobů často přikládali pozůstalí součásti osobní výba-
vy nebožtíka a dary do posmrtného života a na místě mohli navršit 
menší či větší mohylu.

Archeologové dobu bronzovou, trvající přibližně jeden a půl 
 tisíce let, dále člení na období starší, střední, mladší a pozdní, ve 
kterých rozpoznávají podle typických nálezů jednotlivé kultury. Ze 
starší doby bronzové je v Modřanech znám pouze starý nedoku-
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mentovaný nález hrobu únětické kultury. Pestřejší doklady osídlení 
pocházejí z doby „světa bojovných hrdinů a barbarské důstojnos-
ti“, ze střední doby bronzové, kterou u nás reprezentuje mohylo-
vá kultura. Cha rakteristiku tohoto období uvedenou v uvozovkách 
potvrzuje starý nález kompletního bronzového meče v poloze Pod 
Vinicí, bohužel z neznámého kontextu a dnes ztraceného. Další ob-
jevy představují pozůstatky pohřebišť v bývalé tzv. nové Brabencově 
pískovně (v  poloze jménem Potočky, v místech současného Úřadu 
MČ Prahy 12 a okolí) a v prostoru mezi Modřanskou, Převoznickou 
a  Klášterského ulicí (na staveništi domu čp. 412). Na obou místech 
se v  závěru střední doby bronzové pohřbívalo žárově. Druhé zmí-
něné pohřebiště sehrálo důležitou úlohu ve vývoji bádání, jelikož 
keramické nádoby z hrobů představují doklad kontinuálního přerodu 
mohylové kultury do kultury knovízské někdy okolo roku 1300 př. 
Kr. Archeolog J. Böhm v roce 1937 uveřejnil důležitou publikaci pro 
vznik, vývoj a periodizaci mladší a pozdní doby bronzové v Čechách, 
kde první fázi tohoto období pojmenoval podle stěžejních nalezišť 
jako Modřany-Lažany.

Nejmladší žárové hroby z pohřebiště u čp. 412 v Modřanské ulici 
se datují již do mladší doby bronzové, kterou ve středních Čechách 
(a nejen tam) zastupuje kultura pojmenovaná jako knovízská. Památ-
ky z této doby naznačují, že společnost byla stabilizována v  systému 
kmenových svazů či regionálních barbarských království a tato stabi-
lita znamenala i zabezpečenou směnu surovin. Příznivější klima také 
umožnilo pěstování obilí ve vyšších polohách, což vedlo k intenziv-
nější kolonizaci dalšího území.

Otisk knovízské kultury v Modřanech je ve srovnání s jinými ob-
dobími pravěku velice silný. Z několika různých míst obce jsou zná-
my starší i novější nálezy z někdejších sídlišť. Mezi nimi zaujme 
pozornost depot keramických nádob uložených do jámy snad jako 
jídelní obětina. Depot byl objeven v ulici Na Havránce před domem 
čp.  1040. V bývalých pískovnách bylo nalezeno také několik žárových 
hrobů z mladší doby bronzové. Lidé z pozdní doby bronzové po sobě 
zanechali památek již méně – opět několik žárových hrobů (v okolí 
cukrovaru) a sporé pozůstatky sídlišť, tehdy v podobě samostatněj-
ších dvorců. Následující starší doba železná s sebou přinesla rozpad 
kmenových svazů i obchodní sítě a zhoršení klimatu. Přes tyto změ-
ny však lidská přítomnost na území Modřan trvala dále.
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JAK JSME VYKOPALI

Česká kotlina je osídlena od pradávna. Nemáme v ní žádných 
pouští ani rozsáhlých přírodních vodních ploch, takže lze v Če-

chách a na Moravě jen stěží hledat místa, kde by se člověk v his-
torických dobách neusídlil. Nebyl vždy a všude, ale tu a onde a tak 
často, že ono „tu a onde“ se naskládá v různých epochách jak přes 
průsvitku tak, že to zaplní takřka celé území dnešní České republiky. 
Dokonce o našich nejvyšších horách, o kterých si archeologové ještě 
před dvaceti, třiceti lety mysleli, že byly nejen neobydlené, ale že se 
jim lidé v pravěku vyhýbali, ve skutečnosti nezůstaly nedotčené. Již 
v neolitu – mladší době kamenné – přes Krkonoše putovali „obchod-
níci“, jejichž cílem bylo dopravit do Čech a na Moravu od Baltu, světe 
div se, kamení, které známe pod názvem „pazourek“.  Z pazourku 
pak lidé vyráběli nástroje. To, co platí pro českou kotlinu, platí pro 
Prahu, její přirozený středobod, dvojnásob.

Aby se nám informace o této vzdálené minulosti neztrácely, 
ale naopak jich přibývalo, mají civilizované země celého světa (ne 
všechny, ale je jich hodně) přijaty zákony, které omezují ztráty na 
tomto historickém dědictví. Nejčastěji k těmto ztrátám dochází při 
těžbě zeminy, v které se archeologické nálezy ukrývají. A proto záko-
ny nařizují, že před každou větší těžbou zeminy, musí být pozemek 
určený k těžbě prozkoumán archeology. Jak už to tak bývá, je něco 
za něco. A tak nové nálezy, které nám osvětlují nová a nová zákoutí 
šerého dávnověku, znamenají na druhé straně omezení pro vlastní-
ky pozemků, stavebníky nebo těžaře.

Modřanská lokalita „K Vystrkovu“ je velmi pěknou ukázkou toho, 
jak to všechno vlastně probíhá. Podívejme se nyní na modřanský 
archeologický výzkum od samého počátku.

Asi již čtenář tuší, že tím kdo si vybral lokalitu ke zkoumání, nebyl 
archeolog. Vybral si ji investor, stavebník, developer, aby v souladu 
s územním plánem na lokalitě vybudoval obytné domy. A teprve 
v tomto momentě, kdy už se ví, že se na lokalitě bude stavět, kdo 
a co bude stavět, přicházejí ke slovu archeologové.

A tak nyní můžeme společně vyrazit po věčné stezce poznání 
směle za novými objevy!
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1. Pro prvotní náhled do archeologické situace na ohrožené ploše 
slouží zjišťovací výzkum. Ten znamená sondáž (bagrované rýhy nebo 
i ručně kopané sondy), která ukáže, jaké podmínky se dají na místě 
očekávat – zda a v jakém rozsahu jsou přítomny archeologické teré-
ny, jak hluboko se nacházejí nebo do jakého období je lze datovat.

2. Na ploše výzkumu, v prostoru bý-
valých zahrádek, jsme vykopali šest 
sond, které vedly až na podložní  písek.

3. Pod recentními vrstvami a naváž-
kami se nacházela hnědá písčito-
hlinitá půda,která se vytvořila během 
holocénu (tj. po poslední době ledové) 
a na její tvorbu mělo zřejmý vliv i osíd-

lení prostoru v pravěku, ze-
jména v době bronzové. Ve 
světlém písčitém podloží se 
rýsovaly tmavší výplně pra-
věkých sídlištních jam. Bylo 
jasné, že na celé ploše mů-
žeme počítat se stovkami 
archeologických objektů.
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4. Vykopat několik rýh samozřej-
mě nestačí. Vše je potřeba peč-
livě zdokumentovat a geodetic-
ky zaměřit. Na základě výsledků 
zjišťovacího výzkumu a rešerše 
starších nálezů z okolí je možné 
naplánovat další vědecký postup 
a stanovit rozpočet a potřebný čas 
na výzkum.

5. Po uzavření dohody s vlastní-
kem může začít tzv. předstihový 
záchranný výzkum. Své označe-
ní má podle toho, že se odehrává 
před stavebními pracemi. Exkavač-
ním a dokumentačním pracím v te-
rénu, tj. první fázi takového výzku-
mu, zpravidla předchází skrývka 
vrchních vrstev.

6. Kulturní vrstvu (půdní horizont 
s archeologickými nálezy) jsme se 
rozhodli zkoumat na několika mís-
tech plochy vzorkem.

7. Hned v první skryté části plochy 
se ukázaly dlouhé úzké i širší rýhy 
– stopy po orbě, která zasáhla až 
do podložního písku. Myšlenka na 
úžasný objev pole z doby bronzové 
však později vzala za své, neboť 
rýhy obsahovaly také několik novo-
věkých nálezů.
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8. Skrývka odhalila před-
pokládané stovky objektů. 
Než tmavší výplně jam na 
slunci vyschnou, jsou díky 
kontrastu perfektně vidi-
telné.

9. Začíná ruční dočišťování povrchu a exkavace archeologických 
objektů.

10. Začátek terénních prací, kdy byla plocha postupně skrývána, 
zachytila i letecká snímkování pro veřejně přístupné mapy.
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11. Odkrývání archeologických objektů (jam, jamek, žlábků ad.) 
probíhá pomocí drobnějšího nářadí.

12. Movité nálezy, jako jsou keramické střepy, kusy vypálené hlíny, 
uhlíky, kosti ad. se ukládají nejprve do košíků, posléze se balí do 
papírových sáčků.
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13. Ve výplních některých 
jam se nacházejí koncentrace 
rozbitých keramických nádob 
– části odpadu, který během 
tisíciletí nepodlehl zkáze.

14. Některé zlomky nádob do-
sahují i větších velikostí jako 
například tento kus zásobnice.

15. Kromě keramických stře-
pů nacházíme třeba tkalcovská 
hliněná závaží a kameny se 
stopami používání.

16. Mezi kamennými předmě-
ty se nezřídka objevují zlomky 
pískovcových a žulových drti-
del, na nichž se zpravidla při-
pravovala mouka.
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17. Manipulace s největšími 
a nejtěžšími je výzvou pro si-
láky.

18. Jámy se kvůli dokumen-
taci kopou tak, že se nejprve 
vybírá jen jedna polovina.

19. Na vzniklém řezu mohou 
být patrné různě zbarvené 
vrstvy podle toho, jakým ma-
teriálem a jak dlouho se jáma 
zaplňovala.
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20. Pokud se jámy z různých 
časových období navzájem po-
rušují, může řez díky odlišnos-
tem ve výplních ukázat, která 
jáma byla mladší a která starší.

21. Cílem archeologie samo-
zřejmě není vykopávání, samo 
o sobě by nic nepřinášelo. Ni-
čené situace je nutno nahra-
dit odpovídající dokumenta-
cí – fotografickou, kresebnou 
a písemnou. Kvůli fotografii je 
obvykle nutné zvlhčit povrchy, 
které vysycháním na slunci 
ztrácejí původní barvy, a foto-
grafovanou oblast před ostrým 
světlem zastínit.

22. Po vyfotografování je řez 
a půdorys každého zahloube-
ného objektu zakreslen v jed-
notném měřítku na milimetrový 
papír.

23. Zakreslování hlubších jam 
je daleko efektivnější ve dvou 
lidech.
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24. Všechny odkryté archeolo-
gické objekty musí být geode-
ticky zaměřovány, aby se mohl 
vytvořit celkový plán.

25. Práce na písku připomína-
la prostředí pouště nebo plá-
že, zvláště za slunného jarního 
počasí.

26. Značnou část zahloube-
ných objektů jsme odkryli v ce-
lém rozsahu.
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27. Kompletní půdorysy bylo 
třeba dokreslit.

28. Takto vypadá kresebná 
dokumentace dvou jam na mi-
limetrovém papíru. Všechny 
výplně a výkopy mají dále svůj 
formulář (kontextový list), kde 
jsou slovně a číselně uvedeny 
jejich charakteristiky.

29. Odkryvu a dokumentaci se 
nevyhnula ani většina recent-
ních jam z 20. století.

30. Zajímavý a ne zcela běžný 
byl nález zbytků pece v jedné 
z jam. Snad se v ní v mladší 
době bronzové mohly vypalo-
vat menší keramické nádoby.
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31. Vzorky půdy s archeolo-
gickými nálezy (kulturní vrstvy) 
jsme odebírali po mechanic-
kých vrstvách. Hnědé výplně 
objektů v této hnědé půdě ne-
byly rozpoznatelné.

32. Viditelnou výjimkou ve 
vzorku kulturní vrstvy byla plot-
na propálené hlíny – pozůsta-
tek pece nebo déle fungujícího 
ohniště.

33. Na prokopaných částech plochy okamžitě začínaly stavební 
práce.

34. Po zveřejnění tiskové 
zprávy o probíhajícím výzkumu 
jsme se stali objektem mediál-
ního zájmu.
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35. O výzkumu informovaly i noviny Prahy 12.
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36. V závěru terénních prací musí vybýt chvilka na společný sní-
mek, zde i se stavbyvedoucími z firmy Eurogema.

37. Časově náročnější část výzkumu začíná teprve po ukončení 
terénních prací – v laboratoři a u počítačů. Všechny nálezy řazené 
podle svých kontextů je potřeba očistit.
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38. Někdy s malou pomocí.

39. Po vyschnutí je potřeba nálezy roztřídit podle materiálu a kate-
gorií a případně slepovat, pokud k sobě zlomky patří.
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40. Některé keramické nádoby se podaří slepit téměř úplně.

41. Veškeré nálezy dostávají inventární číslo. Na předmět je napsá-
no bílou nebo černou tuší…
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42. …a musí jím být označen i papírový sáček.

43. Po zabalení do sáčků se podle inventárních čísel rovnají do mu-
zejních krabic. V tomto případě jich bylo asi dvě stě padesát a byly 
předány do Muzea hlavního města Prahy.
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44. Pro datování a přehled o nálezech je nutné, aby se jimi probral 
archeolog. Nejasné záležitosti nebo podrobnější chronologické zařa-
zení může konzultovat se zkušenějšími odborníky. 

45. Z naměřených bodů 
a kresebné dokumentace 
jsou vytvořeny digitální 
plány všech jednotlivých 
objektů i celkové poloho-
pisné situace.
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46. Se všemi potřebnými texty, seznamy, externími posudky (např. 
geologickými a petrografickými), plány a fotografiemi dosahuje ná-
lezová zpráva úctyhodného objemu. Shrnuje kromě dokumentace 
i základní poznatky o výzkumu. Jaké tedy ve zkratce jsou?

Na zkoumané ploše se podařilo zachytit asi dvacet objektů ze 
staršího eneolitu (asi 3800–3400 př. Kr.), a to včetně tří suterénů 
zahloubených chat a žlábku doprovázeného řadou sloupových jam.
Kromě zlomků keramických nádob byly objeveny i broušené a štípa-
né kamenné nástroje, keramická lžíce a zdobený přeslen. 

Čtrnáct (možná více) zahloubených objektů patří ještě do střední 
doby bronzové (asi 1650–1250 př. Kr.). Několik jam lze datovat na 
přelom střední a mladší doby bronzové (přibližně kolem 1300 př. Kr.), 
z nichž jedna ve své výplni obsahovala i zlomek lidské lebky. 

Řadu objektů, zejména menších, jako jsou sloupové jámy, žlábky 
a různé mělčí objekty, nelze přesněji datovat. Většina jich patří do 
rozmezí střední a mladší doby bronzové. Několik set jam (zásobních, 
sloupových i různých neurčitelných sídlištních objektů) náleží do 
mladší doby bronzové v rozmezí let 1250–1100 př. Kr. Z jejich výplní 
bylo získáno množství zlomků keramických nádob od miniaturních 
(hraček?), přes jemné tvary koflíků a amfor, zdobené široké mísy 
s tordovanými okraji a běžné mísy po hrubší hrnce a velké zásob-
nice. Zvláštností je torzo nádoby ve stylizovaném zvířecím tvaru 
s otvorem, který mohl plnit úlohu v rituálních obřadech. Dále se ve 
výplních nacházely zlomky i celá vypálená hliněná závaží z tkalcov-
ských stavů, zlomky mazanice (vypálené hlíny z pecí, ohnišť a ze 
shořelých stěn domů), úlomky kamenných drtidel, otlučené valouny, 
zvířecí kosti chovaných i lovených zvířat i opracované kosti, kostěné 
nástroje, bronzové šídlo, malý zlomek snad srpu a slitek bronzoviny.

Všechny tyto pozůstatky a odpadní nálezy jsou jen malou částí 
původního pestrého světa, který byl jen v hrubých obrysech popsán 
výše. Dovolují nám však nahlédnout do prostředí zemědělských ves-
nic, jež se postupně přestavovaly a posouvaly, a života, který naši 
předci v Modřanech vedli.
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